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Side 2

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

Beslutning
Dagsorden godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Fortrolig) Dialog med KL
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-06230
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3 (Offentlig) Orientering om Kommuneplan 2020-2032
Sagsbehandler: Dr13471
SagsID: EMN-2019-01112

Resume
Orientering om en række faglige emner med mulighed for kommentering, herunder
tilkendegivelse af anbefalinger forud for byrådets behandling af forslag til ny kommuneplan 22.
juni 2020.
Emnerne behandles ifm. udarbejdelse af forslag til ny kommuneplan.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning. Sagen genoptages på næste møde.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Teknik- og Miljøafdelingen er ved at udarbejde et forslag til en ny kommuneplan for Silkeborg
Kommune. Planforslaget forventes politisk behandlet i juni 2020.
Af ”kommissorium for Kommuneplan 2020-2032” fremgår, at udvalget skal involveres under
udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2020-2032.
Proces
Planstrategi 2040 sætter principiel retning for arbejdet med udarbejdelse af forslag til ny
kommuneplan. Der er dog faglige emner, som ikke er behandlet i planstrategien, men som
f.eks. er et lovkrav i kommuneplanen, hvorfor der har været behov for en række politiske
drøftelser i 2. halvdel af 2019.
I 1. kvartal 2020 frem mod temamødet i byrådet 9. marts 2020 blev udvalget orienteret om
arbejdet med en række faglige emner med mulighed for kommentering.
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På temamødet i byrådet 9. marts 2020 blev byrådet orienteret om
kommuneplanrevisionsarbejdet. Der var efterfølgende mulighed for partipolitisk
kommentering.
På Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet 5. maj 2020 orienteres udvalget om en række faglige
emner. Emnerne er særligt retningsgivende for det videre arbejde med udarbejdelse af forslag
til ny kommuneplan. Der tages bl.a. udgangspunkt i nogle af de partipolitiske kommentarer fra
temamødet i byrådet 9. marts 2020. Emnerne har desuden været behandlet på et forudgående
temamøde i Plan- og Vejudvalget 20. april 2020.
Eriksborg, Søfronten og Arkitekturpolitikken er en del af kommuneplanrevisionsprocessen, om
end de kører som selvstændige projekter med snitflader til kommuneplanarbejdet.
Faglige emner på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet 5. maj 2020
På mødet vil udvalget blive orienteret om følgende emner med mulighed for kommentering:
•
•
•
•
•
•

Restrummelighed (opdateret status),
Væsentlige nye indkomne ønsker,
Vedvarende energianlæg (biogas),
Eriksborg (placering af institutioner og alsidigt boligudbud),
Parkering (p-fond),
Trafikstruktur.

På mødet præsenteres oplæg til, hvordan ovennævnte indarbejdes i forslag til ny
kommuneplan. Der vil være deltagelse af repræsentanter fra kommuneplangruppen.
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4 (Offentlig) Målopfølgning for Økonomi- og
erhvervsudvalget pr 31.03.2020
Sagsbehandler: dr28946
SagsID: EMN-2018-02191

Resume
Jf. styringsmodellen er der pr. 31. marts 2020 gennemført opfølgning på mål.

Indstilling
Ejendomschefen og Kommunaldirektøren indstiller for deres respektive bevillinger til Økonomiog Erhvervsudvalget,


at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Overordnet status på udvalgsmål for Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bevilling / Udvalgsmål
Udvalgsmål



Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Revidering af eksisterende serviceaftaler

X

Reduktion af CO2 udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme
(flerårigt)

X

Bevilling 14 Centralfunktioner
Silkeborg Kommune er fortsat en økonomisk robust kommune
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
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X
X

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
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

X

X

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

Bilag
1 (Målopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31.03.2020 - 8434241)
2 (Målopfølgning for bevilling 14 centralfunktioner pr. 31.03.2020 - 8445605)
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5 (Offentlig) Budgetopfølgning for Økonomi- og
Erhvervsudvalget pr 31.03.2020
Sagsbehandler: dr28946
SagsID: EMN-2018-02191

Resume
Jævnfør styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2020 gennemført
opfølgning på økonomi og aktivitet.
Forventet regnskab er lavet uden at indarbejde forventede merudgifter eller mindreudgifter
relateret til COVID-19 epidemien. I bilag er udfordringerne i forlængelse af epidemien
beskrevet.

Indstilling
Ejendomschefen og kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede
sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen
pr. 31. marts 2020",


at de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilaget, godkendes

Ejendomschefen og kommunaldirektøren indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger
"Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020",


at de foreslåede bevillingsændringer, som fremgår af bilaget, godkendes

Ejendomschefen og kommunaldirektøren indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger
"Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020",


at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning
Økonomi- og erhvervsudvalget anbefalede bevillingsflytninger og bevillingsændringer.
Forventet regnskab taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget på 31.
marts 2020.
Som budgetopfølgningen udarbejdes står vi midt i en virkelighed med covid-19 epidemi og
deraf følgende sundhedskrise og forventet økonomisk recession. Længden på nedlukning af
samfundet kendes ikke, og belastning på mange kommunale opgaveområder er også ukendte.
Derfor er budgetopfølgningen lavet med udgangspunkt i realiseret forbrug 31. marts 2020, og
forventet regnskab er baseret på almindelig drift resten af året.
Som supplement hertil er til hver bevilling udarbejdet et notat, som beskriver de udfordringer
covid-19 epidemien har på området. Desuden oplyses på hvilke budgetposter, der forventes
merudgifter og/eller mindreudgifter i forhold til almindelig drift.
Parterne bag budgetaftalen for 2020 tilkendegiver i aftaleteksten enighed om, at udvalgene
skal træffe de nødvendige beslutninger med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2020 og
fremefter.
Drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
Oprindeligt Korrigeret
Forbrug pr.
Forventet
1000 kr., drift
Afvigelse**
Budget
Budget*
31.03.2020
Regnskab
11 Ældreboliger
-23.466
-23.466
-9.300
-23.315
-151
12 Kommunale
207.974
213.848
55.936
213.848
0
ejendomme
14
441.432
474.074
137.009
469.089
4.985
Centralfunktioner
15 Fælles formål
53.140
56.351
15.797
53.470
2.881
16 Tværgående
175.983
52.136
3.530
27.322
24.814
aktiviteter
Ialt driftsudgifter
855.063
772.943
202.972
740.414
32.529
* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
11 Ældreboliger
Afvigelsesbemærkninger, drift
Ældreboliger
Der forventes et samlet merforbrug på 0,151 mio. kr. Se specifikation i bilaget.
12 Kommunale ejendomme
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-151

Afvigelsesbemærkninger, drift
-

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

4.985

Drift

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.
15 Fælles formål
Afvigelsesbemærkninger, drift
2.881

Drift

Samlet set forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at vi på nuværende tidspunkt ikke regner med at
forbruge budget afsat til folketingsvalg eller folkeafstemning (ca. 2 mio. kr.). Desuden
forventes et mindreforbrug på Turisme og Erhvervsservice og iværksætteri (ca. 1,4 mio. kr.).
Modsat forventes der et merforbrug på Sekretariat og forvaltninger (ca. 0,6 mio. kr.)
16 Tværgående aktiviteter
Afvigelsesbemærkninger, drift
24.814

Drift
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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 pris- og 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.

Anlæg
Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg
Oprindeligt
Korrigeret
Forbrug pr.
Forventet
1000 kr., anlæg
Afvigelse**
Budget
Budget*
31.03.2020
Regnskab
12 Kommunale
20.300
42.737
3.189
32.319
10.418
ejendomme
16 Tværgående
40.000
14.779
273
14.049
730
aktiviteter
Ialt anlægsudgifter
60.300
57.517
3.462
46.368
11.149
* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

12 Kommunale ejendomme
Afvigelsesbemærkninger, anlæg
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Køb og salg

10.410

Der forventes på nuværende tidspunkt solgt grunde og ejendomme for 35,41 mio. kr. i
indeværende regnskabsår mod de budgetterede 25 mio. kr.
Ved årets sidste budgetopfølgning vil indtægtsbevilling blive søgt tilpasset endelig
salgsvurdering.
16 Tværgående aktiviteter
Afvigelsesbemærkninger, anlæg
-

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

Bilag
1 (Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31.03.2020 - 8434208)
2 (Budgetopfølgning for bevilling 14 Centrale funktioner pr. 31.03.2020 - 8445694)
3 (Budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 31.03.2020 - 8438233)
4 (budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31.03.2020 - 8438860)
5 (Udfordringer som følge af covid-19 epidemien på bevilling 12 Kommunale ejendomme 8435240)
6 (Udfordringer som følge af covid-19 epidemien på bevilling 14 15 og 16 - 8437375)
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6 (Offentlig) Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
Sagsbehandler: Dr13860
SagsID: EMN-2019-05519

Resume
Som beskrevet i målaftalen skal fagudvalgene på deres møder i maj, drøfte og behandle input
til anlægsbudget 2021-2029.
Fagudvalgenes samlede input drøftes herefter af direktion og chefkreds, hvorefter der
udarbejdes et administrativt udkast til anlægsbudget 2021-2029. Udkastet præsenteres på
Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 16. juni 2020.

Indstilling
Kommunaldirektøren og ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at det foreliggende udkast til anlægsbudget 2021-2029 drøftes og kommenteres

Beslutning
Forslag drøftet og indgår i den videre anlægsproces.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Til brug for fagudvalgets behandling af sagen, er der til dette dagsordenspunkt vedlagt,




Bilag A, skema til prioritering af anlægsønsker i årene 2021-2029
Bilag B, skema til anlægsbehov udover udmeldte ramme
Bilag C, skema til præsentation og beskrivelse af nye anlægsprojekter

Den videre proces frem mod anlægsbudget 2021-2029
Fagudvalgenes samlede input drøftes af direktion og chefkreds, hvorefter der udarbejdes et
administrativt oplæg til drøftelse på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 16. juni 2020.
På baggrund af drøftelserne i Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejdes et oplæg til
anlægsbudget 2021-2029, der bliver udgangspunkt for byrådets drøftelse på budgetseminaret
i august.
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Med baggrund i drøftelserne på budgetseminaret, udarbejder Økonomi- og Erhvervsudvalget
forslag til anlægsbudget 2021-2029.

Bilag
1 (Bilag A bev 12 efter fremrykningssagen - 8437547)
2 (Bilag B, udfyldt skema til prioriteret anlægsbehov udover rammen Bev 12 - 8437920)
3 (Bilag C_1 bev 12 - Gødvad Bytorvet - 8437557)
4 (Bilag C_2 bev 12 - Forbedring af brandsikkerhed Ældre og social - 8437561)
5 (Bilag C_3 bev 12 - Vestergades Børnehus - 8437563)
6 (Bilag C_4 bev 12 - Sejs parkeringsområde og hjerterum - 8437928)
7 (Bilag C_5 bev 12 - Hvinningdal hjeterum - 8437930)
8 (Bilag C_6 bev 12 - Funder ankomstområde - 8437932)
9 (Bilag C_7 bev 12 - Risikostyring - 8437933)
10 (Bilag C_8 bev 12 - Legionella-sikring af brugsvand - 8436067)
11 (Bilag C bev 12 Cykelparkering i Hvinningdal_budget 2021 - Kopi - 8439287)
12 (Bilag A, bevilling 14 Centralfunktioner - 8437098)
13 (Bilag B, bevilling 14, skema til prioriteret anlægsbehov udover rammen - 8445326)
14 (Bilag C_1, Bevilling 14 Centralfunktioner, Kommuneplan - 8437114)
15 (Bilag C_2, Bevilling 14 Centralfunktioner - Forundersøgelser ifm lokalplanlægning 8437111)
16 (Bilag A, Bevilling 15 Fælles formål - 8437099)
17 (Bilag A, Bevilling 16 Tværgående aktiviteter - 8437100)
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7 (Offentlig) Beslutning om overførsel af midler vedr.
støtte til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2018-01493

Resume
Borgmesteren indstiller, at der træffes beslutning om, at støtten på 935.000 kr. til
kulturinstitutioner og andre turistattraktioner i 2020 overføres til bevilling 34 Kultur og Fritid
under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget som hjælp til kulturinstitutioner, der har været
udfordret grundet COVID19-situationen.

Indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at den støtte på 935.000 kr. som er afsat på bevilling 15 Fælles Formål til
kulturinstitutioner og andre turistattraktioner i 2020 overføres til bevilling 34 Kultur og
Fritid under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
I budget for 2015 blev der afsat 1 mio. kr. årligt til støtte til kulturinstitutioner og andre
turistattraktioner.
I perioden 2015-2017 er støtten disponeret som det fremgår herunder. Disponeringen er sket
på grundlag af aftale mellem budgetforligsparterne og høring af Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget.
2015:
 Silkeborg Bad (250.000 kr. til ”Skulptur i fokus”)
 Musical Silkeborg (250.000 kr. til ”Den eneste ene”)
 Museum Jorn (500.000 kr. til markedsføring af udstillinger – Per Kirkeby, Le
Corbusier)
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2016:
 Museum Silkeborg (1 mio. kr. til ny formidling af Tollundmanden)
2017:
 FACE (1 mio. kr. til FACE: et kulturprojekt under Aarhus2017, på tværs af Museum
Silkeborg, Museum Jorn, Silkeborg Bibliotekerne, Jysk Musikteater, AQUA og
KunstCenter Silkeborg Bad)
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 13. marts 2018 at støtten i 2018 og 2019 skulle
overføres sådan,
 at 0,5 mio. kr. blev overført til bevilling 34 Kultur og Fritid under Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget, og
 at 0,5 mio. kr. blev overført til Kultur & Fritid på bevilling 14 Centralfunktioner til
tidsbegrænset ansættelse til gennemførelse af friluftsstrategi samt til anlægsprojekter.
Budgetbeløbet på de 1 mio. kr. er fra og med budget 2020 reduceret til 935.000 kr.
Borgmesteren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget træffer beslutning om at støtten på
935.000 kr. til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner i 2020 overføres til bevilling 34
Kultur og Fritid under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget som hjælp til kulturinstitutioner, der
har været udfordret grundet COVID19-situationen. Indsatserne/hjælpen skal koordineres med
indsatser iværksat af Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde 21. april.

Økonomi
Fra bevilling 15 Fælles Formål overføres 935.000 kr. til Bevilling 34 Kultur og Fritid, drift
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8 (Offentlig) Drøftelse og beslutning om fristudsættelse af
vederlagsfri overdragelse af Silkeborgvej 33, Them
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EJD-2019-01608

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte og træffe beslutning om der kan gives
fristudsættelse til Lokalrådet i Them, som ønsker vederlagsfri overdragelse af Silkeborgvej 33,
Them.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at sagen drøftes og der træffes beslutning om evt. fristudsættelse til 15. august 2020.

Beslutning
Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte en fristudsættelse til 1. september 2020.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Økonomi- og Erhvervsudvalget traf på møde 21. maj 2019 beslutning om, at Silkeborgvej 33,
Them kunne overdrages vederlagsfrit til Lokalrådet i Them, såfremt de inden 15. november
2019 havde opfyldt følgende kriterier:






at der foreligger vedtægter for en forening eller lignende med en juridisk konstruktion,
der muliggør en sådan vederlagsfri overdragelse
at ejendommen falder tilbage til kommunen, hvis det offentlige formål efter
overdragelsen ikke er opfyldt
at videresalg, herunder overdragelse til en selvejende institution, ikke vil kunne ske
uden byrådets forudgående godkendelse
at den fremtidige anvendelse er i overensstemmelse med gældende plangrundlag
at der ud over overdragelse af ejendommen ikke vil blive givet yderligere tilskud fra
Silkeborg Kommune, hverken lokale- eller driftstilskud, eller efter folkeoplysningsloven

Side 18

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde 13. august 2019, at udsætte lokalrådets
frist for dannelse af foreningen til 1. april 2020.
Lokalrådet i Them har 24. april 2020 henvendt sig til Silkeborg Kommune og meddelt, at de
grundet Corona situationen ikke har kunnet afholde stiftende generalforsamling.
På denne baggrund beder de om fristudsættelse, indtil der er større vished omkring
forsamlingsmuligheder.
Ejendomsstaben foreslår dog, at fristen sættes til 15. august 2020.
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9 (Offentlig) Godkendelse af forlængelse af tre tilsagn om
anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt
initierede projekter
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2016-06267

Resume
Byrådet godkendte 28. oktober 2019 tilsagn på 1,562 mio. kr. til Ketchercenter Øster
Bordingvej 17 til etablering af 2 padelbane. Tilsagnet udløber 30. april 2020.
25. november 2019 godkendte byrådet tilsagn om anlægstilskud til Sminge Sø Kajakklub på
216.000 kr. til etablering af nye klubfaciliteter og tilsagn til Iller Hinderbahn på 140.000 kr. til
etablering af forhindringsbane. De to tilsagn udløber 31. maj 2020.
De tre foreninger har fremsendt ansøgning om forlængelse af tilsagnet, da det ikke er muligt
at realiserer projekterne indenfor tilsagnsfristen.
Ifølge retningslinjerne for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter kan Økonomiog Erhvervsudvalget beslutte at forlænge tilsagnet med et halvt år.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,




at tilsagnet til Ketchercenter Øster Bordringvej 17 forlænges med et halvt år til 31.
oktober 2020,
at tilsagnet til Sminge Sø Kajakklub forlænges med et halvt år til 30. november 2020.
at tilsagnet til Iller Hinderbahn forlænges med et halvt år til 30. november 2020.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ketchercenter Øster Bordingvej 17
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Byrådet godkendte 28. oktober 2019 tilsagn på 1,562 mio. kr. til Ketchercenter Øster
Bordingvej 17 til etablering af 2 padelbane. Tilsagnet udløber 30. april 2020.
Foreningen har før fristens udløb henvendt sig med anmodning om forlængelse af fristen indtil
situationen omkring coronakrisen har normaliseret sig, og både byggebranchen og de
finansielle muligheder er mere oversigtlige.
Foreningen skriver om ønsket om forlængelse:
” Grundet Corona Virus situationen, beder vi om at få forlænget fristen optimalt til udgangen af
året. Sandsynligheden for vi kan igangsætte inden, er dog stor, da vores aktivitetsniveau i
Padel hallerne berettiger til dette, så snart verden normaliserer sig, vil vi kunne finde
finansiering til projektet. Det vil dog være uheldigt hvis vi skal stresse processen igennem,
under den igangværende krise, da det ikke er optimalt af søge finansiering p.t. Vi har flere
finansieringsmodeller som vi kan igangsætte, og vi er helt sikre på at vi kan få aktiveret jeres
tilskud inden udgangen af året, når de finansielle markeder har normaliseret sig. – og vi vel
gerne have tiden til at gå rette vej. Hvordan og hvornår de finansielle markeder har
normaliseret sig, er svært at spå om nu. Derudover skal vil vi gerne være over på den anden
side af krisen inden vi vælger bygherre, da denne branche p.t. også er usikker. ”
Sminge Sø Kajakklub
25. november 2019 godkendte byrådet tilsagn om anlægstilskud til Sminge Sø Kajakklub på
216.000 kr. til etablering af nye klubfaciliteter. Tilsagnet udløber 31. maj 2020.
Sminge Sø Kajakklub er i gang med byggeriet og har fået nødvendige tilladelser mv.
Foreningen har også skaffet en del af egenfinansieringen og har efter anmodning fået udbetalt
en andel af tilsagnet på 130.000 kr. Andelen svarer til den egenfinansiering de på nuværende
tilskud har skaffet.
Foreningen forventer at kunne skaffe den resterende egenfinansiering, så hele tilsagnet kan
udbetales, men oplever at de aktuelle begrænsninger i forsamlingsmuligheder mv. gør det
vanskeligt at finde restfinansieringen på nuværende tidspunkt.
Iller Hinderbahn
25. november 2019 godkendte byrådet tilsagn om anlægstilskud til Iller Hinderbahn på
140.000 kr. til etablering af forhindringsbane. Tilsagnet udløber 31. maj 2020.
Foreningen Iller Hinderbahn oplyser, at foreningen har skaffet egenfinansiering og er tæt på at
kunne igangsætte projektet, men kommunens udbetaling af tilskuddet forudsætter en mindre
ændring i foreningens vedtægter og på grund af de begrænsede muligheder for at forsamle sig
i øjeblikket, er det ikke muligt at indkalde til den nødvendige ekstraordinære generalforsamling
i foreningen med henblik på godkendelse af ændringerne i vedtægterne.
Ifølge retningslinjerne for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter kan Økonomiog Erhvervsudvalget beslutte at forlænge tilsagnet med et halvt år.
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10 (Offentlig) Orientering om decisionsskrivelse fra Socialog Indenrigsministeriet revision af 2018 indenfor børneog ungeområdet
Sagsbehandler: Dr22454
SagsID: EMN-2020-01781

Resume
Social- og Indenrigsministeriet har 28. februar 2020 sendt en decisionsskrivelse, hvor
ministeriet beder Silkeborg Kommune redegøre for, hvordan kommunen vil sikre korrekt
behandling af personsager vedrørende børn og unge med særlige behov. Børne- og
Familieafdelingen har fremsendt redegørelsen til ministeriet.

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget og Økonomi- og
Erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 04-05-2020
Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Social- og Indenrigsministeriet har i februar 2020 sendt en decisionsskrivelse på baggrund af
revisionsberetningen vedrørende regnskabsåret 2018. I decisionsskrivelsen beder ministeriet
om en redegørelse for, hvordan kommunen vil sikre korrekt behandling af personsager
vedrørende børn og unge med særlige behov.
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Socialministeriets anmodning er et element i deres tilsyns- og vejledningsforpligtelse, hvor de
gennemgår revisionsberetningerne. En decisionsskrivelse er den afgørelse, ministeriet træffer
på baggrund af en revisionsbemærkning.
Ministeriets anmodning om en redegørelse skyldes, at revisionen har haft bemærkninger til
administrationen af personsager vedrørende børn og unge med særlige behov.
Særlig støtte til børn og unge jf. servicelovens kap. 11
Revisionen konkluderer i revisionsberetningen nr. 16, at området vedrørende særlig støtte til
børn og unge fortsat ikke administreres i henhold til gældende regler. Derudover skriver
revisionen, at der ikke kan konstateres en generel forbedring af sagsadministrationen og
revisionsbemærkningerne videreføres derfor. Der er i marts 2019 foretaget en opfølgning på
området. Revisionen har gennemgået i alt 10 sager, og har i 6 sager fundet i alt 8 fejl.
Det anbefales, at kommunen i 2019 følger området tæt for at sikre den fornødne fremdrift i
forhold til forbedringen af sagsadministrationen på området. Da der er tale om en
revisionsbemærkning som er videreført siden 2015, anmoder ministeriet kommunen om at
indsende en redegørelse for området.
Børne- og Ungeudvalget godkendte på deres møde 12. august 2019 initiativer fra Børne- og
Familieafdelingen, der skal sikre, at områderne fremover administreres korrekt, herunder:




Udvidelse af ledelsestilsynet
Fokus på effektivisering af arbejdskultur
Praksis for håndtering af underretninger

Børne- og Familieafdelingen har i april 2020 indsendt en redegørelse til ministeriet vedr. særlig
støtte efter servicelovens kap. 11. Her fremgår det, at området er blevet fulgt tæt for at sikre
en forbedring af sagsadministrationen på området. Redegørelsen beskriver de igangsatte
initiativer, der er nævnt i ovenstående.
Revisionen har i april 2020 på Silkeborg Kommunes foranledning foretaget en
sagsgennemgang på familie- og børnehandicapområdet, hvor sagsbehandlingen er vurderet
efter iværksættelse af initiativerne på området. Revisionen ser en klar forbedring i
sagsadministrationen i 2019 og at området nu generelt administreres efter gældende regler.
Besøgsnotatet er vedlagt sagen.
Merudgiftsydelse jf. servicelovens § 41
I forhold til revision vedr. merudgiftsydelser er der konstateret 3 fejl med refusionsmæssig
betydning. Kommunens administration af området har givet anledning til en
revisionsbemærkning, og på den baggrund har Social- og Indenrigsministeriet bedt om en
redegørelse.
Redegørelsen beskriver hvilke tiltag, der er igangsat. Heraf fremgår det, at der kontinuerligt
arbejdes på at nedbringe fejl på området. Der er iværksat samme initiativer som på området
vedr. særlig støtte til børn; udvidelse af ledelsestilsynet og effektivisering af arbejdskultur.
Der er iværksat et ledelsestilsyn, hvor 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.
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De undersøgte sager, hvor der er konstateret fejl, er blevet gennemgået og berigtiget.
Sagerne følges op af revisionen.

Bilag
1 (Social- og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018 - Silkeborg
Kommune - 8393053)
2 (Redegørelse vedr. decisionsskrivelse - 8349940)
3 (Besøgsnotat - Silkeborg Kommune 2020 - 8447730)
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11 (Fortrolig) Orientering om skimmelundersøgelse af
Midtjysk Boligselskab afdeling 13 Nylandsvej, Slesvigvej
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2020-01614
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12 (Fortrolig) Principbeslutning om at optage
forhandlinger om køb af areal
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2020-01505
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13 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning
Opdateret investeringsoversigt fremsendes.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Støtte til Hjejlen
Byrådet har i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for budgetåret 2020 og
overslagsårene 2021-23 besluttet, at Hjejlen i henholdsvis 2020 og 2021 støttes med årligt 1,5
mio. kr. under forudsætning af, at Hjejleselskabet etablerer en ny selskabskonstruktion
baseret på en forening. Byrådet har endvidere tilkendegivet, at en årlig støtte på 1,5 mio. kr.
kan ydes permanent fra 2022, såfremt foreningen er etableret.
For at imødekomme forudsætningen om etablering af en ny struktur for aktiviteterne, har
selskabet oplyst, at man påtænker at flytte en række af de aktiviteter, som i dag varetages af
Hjejlen A/S til en fond med et almennyttigt formål. Ejerskabet til samtlige både i Hjejleflåden
forbliver i selskabet, som herefter udlejer flåden til fonden. Der findes ikke litteratur eller
praksis, som beskriver, hvorvidt kommunen lovligt kan yde støtte til en fond med denne
konstruktion. Kommunen har derfor bedt Tilsynet foretage en vurdering af, hvorvidt støtte kan
gives i overensstemmelse med kommunalfuldmagten. Herudover har kommunen bedt Tilsynet
oplyse, om kommunen skal stille særlige betingelser i forbindelse med udbetalingen af støtten.
Tilsynet har kvitteret for modtagelsen af kommunens henvendelse. Tilsynet har ikke angivet en
forventet svarfrist, men såfremt sagsbehandlingstiden er mere end 8 måneder, vil kommunen
blive kontaktet.
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14 (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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