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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2018-00610

Beslutning
Dagsorden godkendt samt tillægsdagsorden.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Godkendelse af tillæg til kvalitetsrapport for
Silkeborg Kommunes folkeskoler 2018-19
Sagsbehandler: Dr01002
SagsID: EMN-2019-03549

Resume
Den 13. marts 2020 udkom Børne- og Undervisningsministeriet med en ny bekendtgørelse om
kvalitetsrapporter i folkeskolen.
Børne- og Undervisningsministeriet har ønsket, at der udarbejdes et tillæg til den kommunale
kvalitetsrapport, som indeholder 4 datapunkter fra skoleåret 2019/20.

Indstilling
Skolechefen indstiller til byrådet,


at tillæg til Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2018/19 godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 07-09-2020

Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 22-09-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V).
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Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Den 13. marts 2020 udkom Børne- og Undervisningsministeriet med en ny bekendtgørelse om
kvalitetsrapporter i folkeskolen. Bekendtgørelsen har virkning for den kommunale
kvalitetsrapport for 2018/19, som i februar måned 2020 var til udtalelse i skolebestyrelserne,
og derefter blev godkendt politisk i marts måned. Bekendtgørelsen kan læses på
retsinformation.dk.
Børne- og Undervisningsministeriet har ønsket, at der udarbejdes et tillæg til den kommunale
kvalitetsrapport, som indeholder 4 datapunkter fra skoleåret 2019/20. Tillægget er vedlagt.
Ministeriet ønsker således, at data fra skoleåret 2019/20 indgår som en del af
Kvalitetsrapporten for 2018/19.
De fire datapunkter er:
1. Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver (§2)
2. Planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i
skoleåret 2019/20 (§7)
3. Anvendelse af midlerne afsat til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning på
den enkelte skole (§8)
4. Anvendelse af ressourcerne, der frigives som følge af en reduktion af den samlede
undervisningstid i indskolingen (§9)
Datakilder
Tillægget bygger på data fra skolernes ansøgninger om afkortning af skoledagens længde samt
skoleledernes tilbagemeldinger på skolens anvendelse af: 1) Midler til kvalitetsløft af den
understøttende undervisning og 2) Ressourcer, der er frigivet som følge af en reduktion af den
samlede undervisningstid i indskolingen.
Konklusioner
1. Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver (§2)
Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, er allerede en del af den
kommunale Kvalitetsrapport 2018/19 og er således vedtaget. De øvrige data er indarbejdet i
nærværende tillæg.
2. Planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i skoleåret
2019/20 (§7)
23 skoler har ansøgt om og fået timetalsreduktion i skoleåret 2019/20. Der er ansøgt i en
spændvidde fra 40 min. til 4,5 timer om ugen for almenskolerne. For skoler med specialklasser
er der ansøgt op til 10 timer om ugen.
3. Anvendelse af midlerne afsat til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning på den
enkelte skole (§8)
23 skoler har fået midler, der frigives ved afkortningen. 19 af skolerne planlægger at bruge
midlerne til to-voksenundervisning, 4 skoler vil lave intensive/ særligt tilrettelagte forløb, 3
skoler har planlagt differentieret undervisning, 2 skoler etablerer små/ekstra hold, mens 2 af
kommunens specialskoler vil bruge midlerne til fagdelt undervisning.
4. Anvendelse af ressourcerne, der frigives som følge af en reduktion af den samlede
undervisningstid i indskolingen (§9):
En stor andel af skolerne i Silkeborg Kommune har anvendt midlerne til kvalitetsløft af den
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understøttende undervisning til at sikre en bedre normering, f.eks. ved to-voksen
undervisning, holddeling eller CO-teaching. Skolerne har f.eks. arbejdet med udvikling af
inkluderende læringsmiljøer, elevsamtaler, åben skole, bevægelse, trivselsløft, løft i læsning og
matematik, sociale færdigheder og samarbejdet mellem lærere og pædagoger.
Hertil har nogle skoler valgt at afholde intensive læringsforløb for elever, som er særligt
udfordret fagligt, socialt eller personligt.
I Silkeborg Kommune er tildelingen til skolerne justeret i forhold til den samlede
udgiftspåvirkning, som den fremgår af regeringsaftalen indgået 30. januar 2019 om
justeringer af folkeskolen. Det vil sige, at tildelingen er reduceret som følge af den lovmæssige
afkortning af minimumstimetallet i indskolingen. Tilsvarende er der tilført skolerne ekstra
tildeling til kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Flere skoler påpeger dog, at de
ikke har en oplevelse af at have fået midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning.
Dette kan måske skyldes, at midlerne til kvalitetsløftet kom samtidig med en reduceret
tildeling som følge af afkortning af skoleugen i indskolingen. Samlet set var flere skolers
økonomiske ressourcer derfor uforandret.

Borgerinddragelse
Tillægget til kvalitetsrapporten 2018/19 har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Fire
skolebestyrelser har valgt at kommentere tillægget, se bilag.

Bilag
1 (Tillæg_t_kvalitetsrapport_f_Silkeborg_Kommunes_folkeskoler_2018-19 - 8629125)
2 (Overblik_skolebestyrelsernes_udtalelser_Kvalitetsrapport-tillaeg - 8629156)
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3 (Offentlig) Drøftelse af muligheder for at fremme
praktikpladser
Sagsbehandler: Dr15236
SagsID: EMN-2020-02691

Resume
Byrådet har sendt sag om uddannelsesklausuler og andre muligheder for at fremme
uddannelsespladser til kvalificering i Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og
Erhvervsudvalget. Med denne sagsfremstilling orienteres udvalgene om uddannelsesklausuler
og andre mulige veje at gå i forhold til at fremme uddannelsespladser med henblik på politisk
drøftelse og tilkendegivelse af, hvilket spor Silkeborg Kommune skal arbejde videre med.

Indstilling
Beskæftigelseschefen og Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,



at muligheder for at fremme etablering af elev-/uddannelsespladser drøftes
at Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget tilkendegiver, hvilke
muligheder, Silkeborg Kommune skal arbejde videre med.

Beslutning
Følgende ændringsforslag blev fremsat af Dorthe Jensen (A) – ændring til indkøbspolitik:

”Silkeborg Kommune har en målsætning om, at 30 procent af en ungdomsårgang skal have en
faglært uddannelse, hvorfor Silkeborg Kommune ønsker aktivt at tage del i denne udvikling og
inviterer til dialog og interaktion med arbejdsmarkedets parter med det formål at optimere
vilkår for uddannelse og tilgængelighed af lære- og praktikpladser.
Alle leverandører til kommunen opfordres til at tage ansvar i forhold til optimering af vilkår for
uddannelse og oprettelse af lære- og praktikpladser. Leverandører forpligter sig til at deltage i
dialogmøde med kommunen, når dette kræves.
Silkeborg Kommune har et medansvar for uddannelse af de nye generationer på
arbejdsmarkedet – også når opgaven løses af andre via udbud. Kommunen vil medvirke til
etablering af flere elev- og praktikpladser bl.a. ved, at der stilles krav til leverandører ved
udbud og konkurrenceudsættelse om, at virksomheder, der udfører arbejde for kommunen
(både ved bygge- og anlægskontrakter samt tjenesteydelseskontrakter), også tager et
uddannelsesansvar.
Silkeborg Kommune stiller derfor krav om lærlinge i relevante udbud. Silkeborg Kommune vil
som udgangspunkt stille krav om 1 lærling pr. 10 faglærte, der anvendes til at opfylde
kontrakten. For leverandører, der ikke beskæftiger 10 medarbejdere, forpligter leverandøren
sig til at gå i dialog med Silkeborg Kommune om etablering af praktikpladser, således der
forholdsmæssigt anvendes samme antal lærlinge pr. antal faglærte til udførelse af kontrakten.
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Manglende overholdelse af lærlingeklausulen kan medføre, at leverandøren/entreprenøren
bliver pålagt at betale en bod. Kommunen anvender bod som en alternativ sanktion i de
situationer, hvor kommunen ikke ønsker at hæve kontrakten.
Kravet om lærlinge i relevante udbud kan Silkeborg Kommune stille ved at anvende lærlinge/uddannelsesklausuler.”
Ordningen evalueres indenfor 2 år og implementeres med lokal inddragelse.
Ændringsforslaget blev godkendt. Harry Madsen (V), Morten Høgh (V) og Peter Nyegaard
Jensen (V) stemte imod.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 12-08-2020

Drøftet. Udvalget vil genoptage drøftelserne i næste møde.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 17-08-2020

Sagen udsat til næste møde.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V). Johan Brødsgaard (B).
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 09-09-2020

Et flertal i Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med udvikling af en
Parnerskabsaftale.
Tre medlemmer, Dorthe Jensen, Kim Nielsen Barslund og Bente Refslund, er ikke enige i
beslutningen, idet de fremsætter følgende begrundelse:
”Vi ser fortsat, at uddannelseklausuler er det værktøj, som skal bringes i spil ved udbud.
En uddannelsesklausul må ikke forhindre, at små eller mellemstore virksomheder kan byde på
opgaven.”
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Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 22-09-2020

Rune Kristensen (A) foreslår, at sagen sendes tilbage til Arbejdsmarkedsudvalget. For dette
stemte Rune Kristensen (A), Lars Faarup (A) og Claus Løwe Klostergård (F).
For indstillingen fra Arbejdsmarkedsudvalget: Steen Vindum (V), Martin Jakobsen (C), Morten
Høgh (V) og Mads Frandsen (V). Imod stemte Lars Faarup (A), Rune Kristensen (A), Claus
Løwe Klostergård (F) Kuno Danielsen (O) og Johans Brødsgaard (B).
Socialdemokratiet begærer sagen i Byrådet.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V).

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på august-mødet at genoptage drøftelsen på mødet i september.
Drøftelsen, og udvalgets resterende møde, sker på College360. Direktør Henrik Toft vil på
mødet præsentere status, behov og muligheder i forhold til at fremme etablering af
uddannelsespladser.

Beskrivelse af sagen
På mødet 22. juni 2020 drøftede Byrådet muligheder for at fastlægge uddannelsesklausuler
med afsæt i et beslutningsforslag fra byrådsgrupperne for Enhedslisten, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og løsgænger Lars Hansen. Byrådet besluttede, at
sagen oversendes til Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik
på at få sagen kvalificeret.
Som bidrag til den politiske drøftelse af muligheder for at fremme etablering af
uddannelsespladser har Indkøbs- og Udbudsteamet i samarbejde med
Beskæftigelsesafdelingen udarbejdet vedlagte notat, der beskriver rammer og mulige veje at
gå ift at fremme etablering af uddannelsespladser. Notatet tager afsæt i notatet om
uddannelsesklausuler og uddannelsespladser ifm udbud, der blev tilsendt Byrådet i forbindelse
med drøftelsen den 22. juni 2020 og indeholder yderligere informationer om andre muligheder
for et fremme uddannelsespladser. Herunder muligheder for at indgå en partnerskabsaftale,
som også indgik i Byrådets drøftelse i juni.
Eksisterende klausuler
Silkeborg Kommune anvender i forvejen uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud. I
oktober 2010 godkendte Byrådet, at Silkeborg kommune skal anvende uddannelsesklausuler. I
december 2011 godkendte Arbejdsmarkedsudvalget kommunens konkrete retningslinjer for
anvendelse af uddannelsesklausuler.
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I retningslinjerne er målgruppen for Silkeborg Kommunes uddannelsesklausuler personer i
praktikplads forstået som:



Arbejdstagere, med hvem leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i
henhold til lov om erhvervsuddannelser og
Ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering

Retningslinjerne er yderligere beskrevet i vedlagte notat.
Kommunens forpligtigelse til at følge eller forklare
Med finanslovsaftalen fra 2013 og aftalen om kommunernes økonomi fra 2014 blev der indført
et følg-eller-forklar princip, som pålægger kommunerne at overveje uddannelsesklausuler ved
relevante udbud. Relevante udbud er bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelser, som har



en varighed på minimum 6 måneder
en kontraktværdi på minimum 5 mio. kr. ekskl. moms eller en lønsum på minimum 4
mio. kr.

Tjenesteydelseskontrakter skal derudover indeholde et driftselement. Rammeaftaler er som
udgangspunkt ikke omfattet af ”følg-eller-forklar”-princippet.
Princippet indebærer, at kommunen altid skal foretage en følg-eller-forklar vurdering som led i
et konkret udbud over ovennævnte mindsteværdier. Når kommunen vurderer, at betingelserne
for klausul er opfyldt, indskrives klausulen i udbudsmaterialet. Når kommunen vurderer, at
betingelserne for en klausul ikke er opfyldt, skal begrundelsen herfor skrives i
udbudsmaterialet.
Grundliggende muligheder og spor til at fremme uddannelsespladser
Grundliggende findes to hovedspor som kommunen kan følge ift. at stimulere etablering af
elev-/uddannelsespladser i virksomhederne:
1. Uddannelsesklausuler
2. Partnerskabsaftale
Hvert spor omfatter forskellige betingelser, muligheder og udfordringer, og disse er beskrevet i
vedlagte notat, hvor nedenstående er et uddrag heraf. Det er i den praktiske forvaltning og i
dialogen med samarbejdspartnere vanskeligt at arbejde med begge spor samtidigt, hvorfor
Silkeborg Kommune har stor fordel af at vælge, hvilket spor der skal danne ramme for
kommunens arbejde med at understøtte uddannelsespladser og evt. andre formål.
Uddannelsesklausuler
Uddannelsesklausuler fastlægger konkrete mindstekrav til tilbudsgivers anvendelse af lærlinge
og/eller personer i virksomhedspraktik. Kravene kan ikke forhandles med tilbudsgiver.
Som nævnt skal alle kommuner anvende følg-eller-forklar princippet.
Som kommune kan vi fastlægge klausuler, som rækker ud over ovennævnte mindsteværdier.
Overordnet skal brugen af klausuler, herunder også uddannelsesklausuler, i offentlige indkøb
dog altid vurderes ud fra det konkrete indkøb. Kommunen har som ordregiver forpligtelse til at
overveje, om en klausul ved det konkrete udbud er proportionelt i forhold til opgaven, og om
klausulen kan medføre en overtrædelse af ligebehandlingsprincippet,
gennemsigtighedsprincippet og princippet om ikke at forskelsbehandle. Desuden skal kravet
være forbundet med kontraktens værdi og genstand. Som eksempel kan der ikke lovligt stilles
et generelt krav om, at en leverandør skal have 15 % af medarbejderstaben ansat som
lærlinge.
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Ift. uddannelsesklausuler skal det bl.a. også overvejes, hvorvidt klausulerne hindrer reel og
lige konkurrence, og hvorvidt specielt mindre virksomheder oplever, at klausulerne gør deres
tilbudsafgivelse svær at håndtere. Desuden skal kommunen have klarhed over, hvordan man
konkret følger op på klausulernes overholdelse og hvordan man sanktionerer leverandøren,
hvis klausulen ikke efterleves.
Partnerskabsaftale
46 kommuner har valgt partnerskabsaftale med relevante samarbejdspartnere, som en
alternativ vej til at fremme etableringen af uddannelsespladser og andre emner, der
understøtter et kvalificeret og velfungerende arbejdsmarked.
En partnerskabsaftale er typisk et samarbejde mellem Dansk Byggeri, en eller flere lokale
erhvervsuddannelser og kommunen. I nogle kommuner indgår også andre aftaleparter som
Dansk Industri og faglige organisationer i partnerskabsaftalen. Dansk Byggeri lægges sammen
med Dansk Industri fra den 1. september 2020, hvormed de danner én aftalepart, som
repræsenterer brancher ud over byggeri- og håndværk.
Formål og indhold i partnerskabsaftalen er forskelligt fra kommune til kommune alt efter lokale
muligheder, behov og ønsker. Ofte indgås partnerskabsaftaler med et overordnet formål om at
styrke en fælles indsats for at sikre virksomhederne kvalificeret (faglært) arbejdskraft og
fremme et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked.
Et typisk mål/indsatsområde i mange aftaler er et samarbejde om at bidrage til, at alle unge
på uddannelser, hvor der er praktik, har en uddannelses-/praktikaftale. I de fleste tilfælde har
partnerskabsaftalerne også andre fælles indsatsområder, som f.eks. at flere unge vælger en
erhvervsuddannelse, sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft samt
opkvalificering og uddannelse af ledige til nye jobmuligheder mv. I vedlagte notat beskrives
som eksempel indholdet i Randers Kommunes seneste partnerskabsaftale.
Dansk Byggeri anbefaler kommunerne at indgå partnerskabsaftaler for et fremme etablering af
flere uddannelsespladser og indgår ikke partnerskabsaftaler med kommuner, der anvender
uddannelsesklausuler. Partnerskabsaftaler bygger på frivillighed og opfordrer virksomhederne
til at indgå uddannelsesaftaler med lærlinge. Selvom vi som kommune vælger at indgå en
partnerskabsaftale, vil vi stadig være forpligtet til at anvende følg-eller-forklar princippet, ved
udbud af de kontrakter, som er omfattet heraf.
Supplerende muligheder
Ud over klausuler og partnerskabsaftaler findes også supplerende muligheder for fremme af
uddannelsespladser gennem kommunens håndværkerliste, dialog med
virksomhederne/kommunens leverandører og som led i de forskellige dele af en udbudsproces.
De supplerende muligheder er beskrevet i vedlagte notat og kan tages i anvendelse, uanset
hvilket hovedspor kommunen arbejder med.
Politisk tilkendegivelse om hovedspor i Silkeborg Kommune
For at sikre et politisk afsæt og ramme for yderligere faglig vurdering og beskrivelse af
mulighederne for at fremme uddannelsespladser, og eventuelle andre formål, indstiller
Beskæftigelseschefen og Økonomichefen, at Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og
Erhvervsudvalget drøfter og tilkendegiver, hvilket spor Silkeborg Kommune skal arbejde videre
med ift. at fremme uddannelsespladser.
Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen på mødet 12. august 2020. Da mødet ligger tæt på
mødet i Økonomi og Erhvervsudvalget 17. august 2020, bliver Arbejdsmarkedsudvalgets
beslutning oplyst på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalgets
beslutning kan desuden findes i beslutningsprotokollen efter 12. august.
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Bilag
1 (Notat om muligheden for at fremme uddannelsesaftaler i kommunens kontakter og gennem
partnerskabsaftaler - 8594423)
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4 (Offentlig) Godkendelse af forslag til delvis ophævelse af
partiel byplanvedtægt nr. 1 for sommerhusområdet for
Teglgårdsparken
Sagsbehandler: DR20218
SagsID: EMN-2019-06185

Resume
Byrådet skal godkende forslag til delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 med henblik
på offentlig fremlæggelse i 4 uger.
Silkeborg Kommune ønsker sammen med Naturstyrelsen Østjylland at etablere en bro mellem
Teglgårdsparken og Pramdragerparken, hvilket er uforeneligt med den gældende planlægning.
Dette er baggrunden for at et mindre areal ønskes udtaget af partiel Byplanvedtægt nr. 1.
Grundejerforeningen Teglgårdsparken har som ejer, 2. juni 2020 givet en
forhåndsgodkendelse til, at kommunen igangsætter planlægningen for den delvise ophævelse
af byplanvedtægten.
Forslag til delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 giver mulighed for, at området kan
administreres efter eksisterende kommuneplanrammer, samt at der kan træffes de for
projektets gennemførelse nødvendige afgørelser.

Områdets beliggenhed
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Forslag til delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 kan ses i vedhæftede bilag.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 godkendes og fremlægges
i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 07-09-2020

Indstillingen anbefalet.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 22-09-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune ønsker sammen med Naturstyrelsen Søhøjlandet at etablere:
 En bro over Gudenåen
 En parkeringsplads nær broen
 En sti, der skal lede til broen
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Området ligger mellem Teglgårdsparken og Pramdragerparken
Grundejerforeningen Teglgårdsparken har som ejer 2. juni 2020 givet en forhåndsgodkendelse
til, at kommunen igangsætter planlægningen for den delvise ophævelse af partiel
byplanvedtægt.
En del af den ansøgte sti og bro over Gudenåen er i strid med formålet i partiel byplanvedtægt
nr. 1 for et sommerhusområde for Teglgårdsparken, hvorfor Teknik- og Miljøafdelingen foreslår
at ophæve den del af byplanvedtægten, der vedrører det aktuelle areal, hvor sti og bro ønskes
etableret.
Området er på 6.000 m2, og det er markeret med grøn farve nedenstående.
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Delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 er angivet med grøn markering
Den delvis ophævelse omfatter en del af matr.nr. 11v Truust By, Tvilum, der ligger mellem
sommerhusområdet Teglgårdsparken og Pramdragerparken.
Den delvise ophævelse skal give mulighed for, at der kan træffes de for projektets
gennemførelse nødvendige afgørelser efterfølgende jf. planlovens § 35
(landzonebestemmelse), naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur) og § 16 (sø- og
åbeskyttelseslinje) samt vandløbslovens § 47 (anlæggelse af bro).
Den gældende planlægning
Den del af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde, der ophæves, ligger indenfor
kommuneplanramme 30-S-02 Sommerhusområdet Teglgårdsparken, Truust. Det fremgår af
den partielle byplanvedtægt § 2, at området må anvendes til sommerhusområde, og at der jf.
§ 4 stk. 3 er udlagt et fællesareal jf. kortbilag nr. 7.
Miljøvurdering
Forslag til delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 er screenet i henhold til
miljøvurderingsloven. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at planforslaget ikke skal
miljøvurderes, da ophævelsen af partiel byplanvedtægt nr. 1 ikke medfører en ændret
aktivitet.

Borgerinddragelse
Forslag til delvis ophævelse af byplanvedtægt nr. 1 vil efter byrådets godkendelse blive
fremlagt i offentlig høring i 4 uger.

Bilag
1 (Screeningsskema - planer - delvis ophævelse af Partiel Byplanvedtægt nr. 1 - 8521992)
2 (Delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved
Teglgårdsparken emn201906185 - 8536546)
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5 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 15-005 for
et boligområde ved Sejling Ådal
Sagsbehandler: Dr10865
SagsID: EMN-2020-02338

Resume
Byrådet skal godkende forslag til lokalplan 15-005 med henblik på offentlig fremlæggelse i 8
uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for 15 almene boliger, yderligere max 70 tæt-lav boliger og
35 åben-lav boliger. I alt max 120 boliger.

Planforslaget kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/971

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

Side 19



at forslag til lokalplan 15-005 godkendes med Teknik- og Miljøafdelingens anbefaling og
fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning
Indstillingen fra Plan- og Vejudvalget godkendt.
Ej til stede
Byrådet besluttede, at Jarl Gorridsen (V) ikke deltog i sagens behandling pga. inhabilitet.
Martin Jakobsen (C) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 07-09-2020

Udvalget besluttede, at der må bygges max 75 tæt-lav boliger og 35 åben-lav boliger, i alt 110
boliger. Der skal plantes solitær/opstammede træer på 2,5-3,5 meter. Sendes i 8 ugers
høring.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 22-09-2020

Indstillingen fra Plan- og Vejudvalget anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 4. maj 2020 at igangsætte lokalplan 15-005.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 79.000 m2, som ligger grænsende op til den sydvestlige
del af Sejling, mellem Sejlingvej og Skægkærvej.
Baggrunden for lokalplanen er, at bygherre Frank Bengtsson sammen med Birch Ejendomme
ønsker at etablere boliger på arealet. Frank Bengtsson ønsker at opføre ca. 35 åben-lav boliger
på små og store grunde (henholdsvis 450-700 m2 eller op til 1.000 m2). Birch Ejendomme
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ønsker at opføre op til 85 tæt-lav boliger, hvoraf de 15 boliger er almene boliger (Silkeborg
Boligselskab).
Lokalplanområdet ligger i landzone og vil med planens vedtagelse overføres til byzone.
Lokalplanens formål er,
 at området fremstår som et varieret boligområde, med en blanding af fritliggende
parcelhuse og sammenbyggede række-, kæde-, klynge- eller dobbelthuse.
 at tæt-lav bebyggelsen opdeles i klynger, som fremstår med forskellige farve- og/eller
materialeudtryk.
 at bebyggelsen udformes og placeres, så der skabes attraktive grønne forbindelser i
området.
 at nye veje og stier tilkobles eksisterende trafiksystemer på en funktionel og sikker
måde.

Illustrationsskitse fra lokalplanen
Områdets fremtidige disponering
Bebyggelsen disponeres, så der på tværs af området skabes øst-vest gående forbindelser i
form af stier og grønne områder. Et større regnvandsbassin placeres i den laveste beliggende
del af området.
Stamvejen anlægges i den sydlige del af området. Fra stamvejen anlægges boligveje til de
enkelte delområder. Stamvejens placering giver desuden mulighed for at vejbetjene et muligt
fremtidigt boligområde syd for lokalplanområdet.
Stamvejen giver adgang til en række mindre boligenklaver (tæt-lav boliger), som er
organiseret omkring hver sit fællesområde med adgang til grønne fælles opholdsarealer, hvor
beboerne kan mødes og opholde sig, og hvor børnene kan lege. Bebyggelsen skal for hver
klynge fremstå som en samlet helhed i farver, form og materialer. Der skal anvendes mindst 3
forskellige murstensfarver/nuancer i delområde I (tæt-lav boliger).
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Stamvejen, stierne og de grønne tværgående forbindelser fungerer som føringsveje i
forbindelse med skybrud og sørger for at lede vandet mod regnvandsbassinnet. De grønne
områder er placeret, så der gives mulighed for mindst to større lavninger, som kan opsamle
regnvand.
Lokalplanen udlægger arealer til udendørs fælles opholdsarealer. Arealerne skal placeres i
tilknytning til boligerne og skal udgøre minimum 20 % af delområdets areal i delområde I og
minimum 15 % af delområdets areal i delområde II, eksklusiv areal til regnvandsbassin.
Der skal på grunde med stærkt skrånende terræn tages hensyn til landskabet ved at bygge
forskudte etageplaner og lignende.
Der sikres fortsat vejadgang til den resterende del af matr. nr. 11a og den tilhørende
gårdbygning.
Vurdering og anbefaling
I lokaplanprocessen har der været forskellige synspunkter til antal boliger og krav til plantning
af træer.
Bygherre for tæt lav boliger ønsker:
 at der i lokalplanen gives mulighed for ca. 80 tæt-lav boliger eller max. 85 tæt-lav
boliger.
 at der ikke stilles krav om størrelsen på træer og at der kun stilles krav om
opstammede træer langs veje.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler:
 at antal boliger fastholdes som beskrevet ved igangsætning af lokalplanen. Her var der
beskrevet ca. 75 tæt-lav boliger og ca. 35 åben lav boliger. I alt ca. 110 boliger. Det
anbefales at der gives mulighed for max 80 tæt-lav boliger og max 35 åben lav boliger.
(Parkeringskravet i de tæt-lave boligområder er 1,5 p-plads pr. bolig, så ved flere boliger skal
der også skabes plads til flere parkeringspladser).


at der stilles krav om at træer plantes som opstammede træer i en minimums størrelse
på H 10-12 (ca. 350 -400 cm. højt). Herved sikres at områdets veje og friarealer får et
rimeligt udtryk ved indflytning i boligerne.

Skolesti til Skægkær
Mod nordvest sikres mulighed for at etablere en cykel-gangsti, der skal forbinde stinettet i
lokalplanområdet med Skægkærvej, som leder mod Skægkærskolen. For at sikre forbindelse
til Skægkærvej vil det være nødvendigt at inddrage en mindre del af matr. nr. 1h. Det drejer
sig om ca. 65 løbende meter (lbm). Denne matrikel ejes af Ejendomsselskabet Skægkærvejen
14A. Der har været en indledende dialog med Ejendomsselskabet, som peger på, at stien bør
gå øst om ejendommen (ca. 115 lbm vist med lyseblåt på luftfotoet), da grundejer er
bekymret for den færdsel med landbrugsmaskiner, der foregår mellem ejendommens
bygninger og marken syd for. Her er ikke optimale oversigtsforhold pga. levende hegn.
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Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at den mest hensigtsmæssige forbindelse for skolestien er
det forløb med den korteste afstand til Skægkærvej og med den mest direkte linjeføring. Ved
denne løsning er der i forvejen et gennembrud i det ellers beskyttede dige (vist med orange på
luftfotoet). Skægkærvej er i dag indrettet som 2 – 1 vej. Skolestiens kobling på Skægkærvej
vil være få meter fra den eksisterende 40 km/t zonen.
Stiforbindelsen skal udlægges i en bredde af ca. 5 meter og skal anlægges med et befæstet
areal med en bredde af minimum 3 meter. Belægningen forventes som asfalt, og stien vil blive
oplyst.
Det vil være bygherre, som skal erhverve og anlægge stien. Hvis ikke der kan indgås en
frivillig aftale mellem de to parter, har kommunen mulighed for at ekspropriere.
Gældende planlægning
Området er i gældende kommuneplan (2017-2028) udlagt som perspektivareal, hvilket
betyder en forventet udvikling efter 2028. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med
gældende kommuneplan.
Kommuneplan
Kommuneplan 2020-2032 skal sikre, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem
kommuneplanen og lokalplanen. Ny kommuneplan sikrer kommuneplanramme (15-B-21) som
udlægger arealet til boligformål med mulighed for tæt lav og åben lav boliger.
Kommuneplanramme 15-B-21 indeholder følgende formulering i kommuneplanforslaget: Max.
50 % af den enkelte grund kan efter en evt. udstykning fremstå bebygget (incl. carport og
redskabsskure m.m.). Dette kan lokalplanen ikke efterleve for tæt lav boliger. Det foreslås
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derfor at formuleringen slettes administrativt i forbindelse med endelig vedtagelse af
kommuneplanen uden særskilt proces.
Der har ikke været afholdt forhøring.
Miljøvurdering
Forslag til lokalplan 15-005 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalget 6. maj 2020, hvor det er
besluttet, at planforslaget ikke miljøvurderes.
Bæredygtighed
Der er ikke indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanen. Da jordbunden ikke er
nedsivningsegnet, er der udlagt et væsentligt areal til håndtering af regnvand, hvor der
samtidig indtænkes rekreative muligheder.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.
Læs mere om bæredygtighedsværktøjet og hvordan det anvendes i lokalplaner her.

Borgerinddragelse
Forslag til lokalplan 15-005 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 8
uger.
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6 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
vedligeholdelse af sluseanlæg ved Langebro
Sagsbehandler: Dr18463
SagsID: EMN-2020-03332

Resume
Der er afsat en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. på budgettet i 2020 til vedligeholdelsesarbejde
på sluseanlægget i Silkeborg ved Langebro. Anlægsmidlerne søges nu frigivet.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 09-09-2020

Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 22-09-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V).

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune er ansvarlig for at vedligeholde og drive det store sluseanlæg ved
Langebro. Anlægget har flere formål. Det skal sikre at vandstanden oven for slusen holdes i en
bestemt højde også kaldet flodemål. Kanoslusen benyttes hvert år af rigtig mange mennesker i
kano og kajak. En anden vigtig funktion af sluseanlægget er at sikre fri passage for fisk og
smådyr.
Det er meget vigtigt at sluseanlægget fungerer til alle tider og derfor er der lavet en
vedligeholdelsesplan for slusen, hvor der planlægges vedligeholdelsesarbejde ca. 10 år ud i
fremtiden. Vedligeholdelsesplanen justeres løbende og minimum en gang årligt.
I 2020 er der skiftet en motor på en sluseport. Arbejdet var planlagt til 2021, men blev
fremskudt, da motoren gik i stykker. Der er behov for at udskifte en stor del af styresystemet
for slusen i 2020. Det nuværende system er snart 20 år gammelt og det er meget svært at
skaffe ny software og reservedele til det.
De samlede omkostninger for 2020 forventes at løbe op i knap 0,5 mio. kr.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. kan gives på bevilling 81 Natur
og Miljø med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2020.
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7 (Offentlig) Godkendelse af renovering og ombygning
(skema A) af Arbejdernes Byggeforenings afd. 19
Havfruen, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2013-68306

Resume
Arbejdernes Byggeforening afdeling 19 Havfruen, Silkeborg anmoder om byrådets godkendelse
af støtte til renovering og ombygning af oprindeligt 72 almene familieboliger samt nedlæggelse
af 12 almene familieboliger på Langelinie 1-11, Silkeborg (skema A).

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,







at der gives tilladelse til nedlægning af 12 boliger,
at tilsagn om støtte (skema A) til renovering og ombygning af 60 almene familieboliger
efter sammenlægning til en anskaffelsessum på 54.833.935 kr. godkendes,
at Silkeborg Kommunes andel af kapitaltilførsel (1/5-ordningen) på 100.000 kr.
godkendes,
at kommunen yder den nødvendige garanti for realkreditlån (fsva. de støttede
arbejder),
at ejendomschefen bemyndiges til at godkende skema B (efter udbuds afholdelse),
medmindre der sker væsentlige ændringer i projekt eller finansiering,
at godkendelse er på betingelse af, at afdelingsmødet samt organisationsbestyrelsen
efterfølgende godkender renoveringens gennemførelse samt huslejestigning.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 22-09-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) istedet deltog Mads Frandsen (V).
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Sagen
Beskrivelse af sagen
Arbejdernes Byggeforening søger om godkendelse af renovering og ombygning af boligerne
samt nedlægning af 12 boliger i afdeling 19, Langelinie 1-11, Silkeborg, så der efter
sammenlægning og renovering er 60 boliger.

Formålet er at gøre boligerne mere tidssvarende, fremtidssikrede og lyse samt at øge
tilgængeligheden.
Renoveringen ønskes gennemført med støtte fra Landsbyggefonden og Silkeborg Kommune.
Afdeling 19 omfatter 72 almene familieboliger placeret i to blokke med 2-rums lejligheder i
hhv. 2 og 3 etager. Hertil kommer et fælleshus. Bebyggelsen er fra 1975 og fremstår som et
meget markant byggeri. Helhedsplanen ønsker at fremtidssikre afdelingen, både teknisk og
arkitektonisk, og samtidig bevarer bygningens identitet, herunder de gule tegl.
Afdelingen har haft store problemer med manglende lysindfald med meget mørke boliger til
følge. Desuden er der bygningsmæssige problemer i form af beskadige mursten, revner i
murværk og revner og afskalninger i betonelementerne.
Forbedringer generelt:
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De ydre tiltag består af ændring af facadepartier (etablering af store glasfacader), nedlægning
af depotrum på altangangene og gennemgående altangange erstattes af private altaner. De
indre tiltag består af ændret planløsning, nye køkkener, nye armaturer i badeværelserne,
tilvejebringelse af øget tilgængelighed samt etablering og/eller fornyelse af ventilation, vvsinstallationer og elinstallationer. Desuden vil der flere steder ske efterisolering samt
udskiftning af vinduer og døre. Udearealet får i forbindelse med renoveringen ligeledes et løft.
Forbedringer i blok A:
Her sker en sammenlægning, så 42 eksisterende boliger fordelt på tre etager bliver reduceret
til 36 boliger i fremtiden. I dag består blokken alene af 2-rums boliger, men fremover vil
blokken ligeledes indeholde 3-rums boliger. Der etableres tilgængelighed i alle 12 boliger i
stueplan.
Alle lejlighederne kommer til at indeholde køkken-spise-stue i et gennemlyst modul med et
eller to værelser tilknyttet. Der vil endvidere fra alle boliger være adgang til rummelig
terrasse/altan med plads til spiseophold.
Forbedringer i blok B:
Blokken består i dag af 30 lejligheder fordelt på to etager. Fremover vil blokken bestå af 12 2plans rækkehuse samt 12 lejligheder. Rækkehusene forsynes med ovenlysvinduer. Af de 12
lejligheder etableres de 6 af dem med tilgængelighed.
Boligfordeling:
2-rums lejligheder
3-rums lejligheder
3-rums rækkehuse
I alt
Heraf tilgængelighed

Før renovering
72
0
0
72
0

Efter renovering
21
27
12
60
18

Finansiering:
Den samlede anskaffelsessum består af tre dele:




Gruppe 1: arbejder som indgår i støttesagen, og som modtager støtte fra
Landsbyggefonden f.eks. ombygnings- eller sammenlægningsarbejder,
tilgængelighedsarbejder og miljøarbejder. Finansieres med støttede lån.
Gruppe 2: arbejder som er ustøttede, men alligevel indgår i støttesagen, da de er en
obligatorisk del af gruppe 1-arbejderne f.eks. vedligeholdelse- og forbedringsarbejder.
Finansieres med ustøttede lån samt evt. driftsstøtte.
Gruppe 3: ustøttede arbejder, som ikke indgår i støttesagen. Finansieres med
ustøttede lån, egne henlæggelser mv.

Anskaffelsessummen for renoveringen/ombygningen er opgjort til i alt 89.152.338 kr., der
ifølge Landsbyggefondens finansieringsskitse, fremsendt til kommunen 5. juli 2020,
finansieres således:
Realkreditlån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden
(gr.1)
Ustøttet realkreditlån (gr. 2)
Kapitaltilførsel, fællespuljetilskud, trækningsretstilskud
(gr. 2)
Afdelingens henlæggelser, egen trækningsret/disp.fond,
driftsoptimering mv. (gr. 2)
I alt
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54.833.935 kr.
9.000.000 kr.
2.420.000 kr.
22.898.403 kr.
89.152.338 kr.

Med henblik på at reducere den fremtidige husleje godkender Landsbyggefonden, at afdelingen
fritages for indbetaling af pligtmæssige bidrag og fritages for indbetalinger til
dispositionsfonden. Endvidere yder Landsbyggefonden tilskud fra fællespuljen og fra egen
trækningsret.
Det forudsættes endvidere, at der ydes kapitaltilførsel på 500.000 kr. (1/5-ordnignen) fra hhv.
Landsbyggefonden (2/5), boligorganisationen (1/5), realkreditinstitut (1/5) og Silkeborg
Kommune (1/5). Kommunens andel udgør et lån på 100.000 kr., der udbetales efter
byggeregnskabets godkendelse.
Herudover kan Landsbyggefonden efter ansøgning yde et huslejetilskud, tilskud fra
dispositionsfonden eller supplerende driftslån på 1.860.000 kr. pr år.
Til ovennævnte anskaffelsessum kan der komme eventuelle udgifter til arbejder, som
boligorganisationen ønsker at gennemføre ved siden af Landsbyggefondens støttesag (gruppe
3-arbejder).
Kommunen skal alene godkende anskaffelsessummen for de støttede arbejder.
Renoveringen forventes påbegyndt i marts 2021 med en afleveringsdato 1. marts 2023.
Garanti
Det er en forudsætning for renoveringssagens gennemførelse, at kommunen yder garanti for
realkreditlånet vedrørende de støttede arbejder, jf. almenboliglovens § 91, stk. 8. Kommunen
skal jf. almenboliglovens § 127 yde kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der har
pantesikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi på låneoptagelsestidspunktet. Den
endelige garanti fastsættes af realkreditinstituttet efter byggeregnskabets godkendelse.
Garantien stilles som regaranti over for staten. Landsbyggefonden skal godtgøre kommunen
for 50 % af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen, jf. almenboliglovens § 91,
stk. 9.
De garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke til kommunens
låntagning, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1.
Huslejestigning
Ud fra disse forudsætninger har Landsbyggefonden beregnet, at huslejen i gennemsnit vil stige
fra 784 kr. pr m2 til 794 kr. pr. m2. Når de ustøttede lån medregnes forventer boligselskabet at
huslejen stiger til 845 kr. pr. m2.
Beboerdemokratisk godkendelse
Gennemførelsen af renoveringen og huslejeforhøjelsen er endnu ikke godkendt på
afdelingsmøde samt i organisationsbestyrelsen, da dette ikke har været muligt grundet covid19. Byrådets godkendelse vil derfor være på betingelse af at afdelingsmødet godkender både
gennemførelsen og huslejestigningen.
Renoveringen er grundet covid-19 fremrykket af Landsbyggefonden, da der er åbnet for en
ekstra bevillingsramme. En forudsætning for dette er dog, at byrådet har godkendt skema A
inden 1. juni 2020 eller snarest herefter, hvorfor den politiske behandling af sagen sker inden
afdelingsmødet samt organisationsbestyrelsens godkendelse. Godkendelse i juni var ikke
muligt, da Landsbyggefondens behandling af sagen endnu ikke var færdig.

Økonomi
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Økonomistaben oplyser, at udgiften på 0,1 mio. kr. kan afholdes af budgetterede udgifter til
driftsstøttelån i budgetforslag 2021-2024.
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8 (Offentlig) Godkendelse af skema A samt bevilling til at
opføre 10 almene familieboliger på Kirkevej 5A, Bryrup
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2019-04022

Resume
Godkendelse af tilsagn om støtte (skema A) samt bevilling til, at Silkeborg Boligselskab opfører
10 almene familieboliger på Kirkevej 5A, Bryrup.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,






at Silkeborg Boligselskabs ønske om køb af Kirkevej 5A, 8654 Bryrup, matr. 3kp Velling
By, Bryrup godkendes,
at tilsagn om støtte (skema A) til opførelse af 10 almene familieboliger til en samlet
anskaffelsessum på 21,448 mio. kr. godkendes,
at bevilling på 2,145 mio. kr. til kommunalt grundkapitaltilskud til delvis finansiering af
boligerne godkendes,
at kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed udover 60 %
af de opførte boligers markedsværdi (kommunegarantiprocenten fastsættes endeligt
efter byggeregnskabets godkendelse) godkendes
at Ejendomschefen bemyndiges til at godkende anskaffelsessummen før byggestart
(skema B) efter licitationens afholdelse, hvis anskaffelsessummen i skema B ikke
afviger væsentligt fra anskaffelsessummen i skema A.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 22-09-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V).

Sagen
Side 32

Supplerende beskrivelse af sagen
Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefaling af indstillingen, har boligselskabet gjort
Ejendomsstaben opmærksom på, at der er foretaget en ændring i projektet.
To af boligerne på 95 m2 er, efter ønske fra Plan- og Vejudvalget, ændret til at være 75 m2.
Boligfordelingen ændres derfor til:
Antal boliger
Type
2
2-rums
3
3-rums
5
4-rums
I alt 10 boliger

Gs. Areal
75 m2
95 m2
105 m2
96 m2

De færre kvadratmeter betyder et lavere rammebeløb, anskaffelsessum, grundkapitaltilskud
mv.
Anskaffelsessummen opgøres derfor til:
Grundudgifter i alt
Entrepriseudgifter
Omkostninger
Gebyrer til offentlige myndigheder
Samlet anskaffelsessum

2,950
14,159
3,237
0,324
20,670

mio.
mio.
mio.
mio.
mio.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 21.531 kr. pr m2, svarende til i alt 20,670 mio. kr.,
hvilket er under maksimumsbeløbet, der er beregnet til 20,780 mio. kr.
Det kommunale grundkapitaltilskud udgør stadig 10 % af anskaffelsessummen, svarende til
2,067 mio. kr.
Den samlede boligudgift ekskl. forbrugsudgifter, IT og fællesantenne opgøres til 988 kr. pr. m2
i stedet for tidligere fremført 970 kr. pr m2.

Beskrivelse af sagen
Byrådet har på møde 23. april 2019 og 18. juni 2019 bl.a. tildelt kvoter til opførelse af 10
familieboliger i Bryrup.
Silkeborg Boligselskab har indgået optionsaftale vedrørende købet af Kirkevej 5A, 8654
Bryrup, matr. 3kp Velling By, Bryrup. Kommunen skal efter almenboliglovens § 26 godkende,
når en boligorganisation erhverver fast ejendom. Optionen er betinget af at der gives tilsagn
om kvoter (skema A godkendelse) samt at optionen udnyttes i 2020.
Arealet udgør 5.089 m2 med en bebyggelsesprocent på 25 %, svarende til ca. 1.272
byggeretskvadratmeter. Købesummen er aftalt til 1,825 mio. kr., svarende til ca. 1.435 kr. pr
byggeretskvadratmeter.
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Arealerne er omfattet af lokalplan 42-002. Af lokalplanen fremgår det, at der kan udstykkes
maksimalt 8 grunde til tæt/lav bebyggelse samt et fællesareal. Teknik- og Miljøafdelingen har
11. august 2020 givet dispensation, således at der nu kan bygges 10 boliger på arealet.
Boligerne opføres som tæt/lav boliger i 1 plan med hhv. 3 og 4 rum. Hver bolig får egen
indgang, terrasse og skur. Der etableres parkering til hver bolig.
Boligfordelingen:
Antal boliger

I alt

5
5
10

Type
3-rums
4-rums

Gs. areal
95 m2
105 m2
100 m2

Det samlede etageareal for de 10 boliger er på 1.000 m2, og den gennemsnitlige størrelse på
boligerne er 100 m2.
Anskaffelsessummen for boligerne er i skema A opgjort til:
Grundudgifter i alt
Entrepriseudgifter
Omkostninger
Gebyrer til offentlige myndigheder
Samlet anskaffelsessum
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2,961 mio. kr.
14,980 mio. kr.
3,171 mio. kr.
0,336 mio. kr.
21,448 mio. kr.

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 21.448 kr. pr m2, svarende til i alt 24,448 mio. kr.,
hvilket er lige under maksimumsbeløbet, der i 2020 er 21.450 kr. pr m2.
Da boligerne er familieboliger med en gennemsnitsstørrelse mellem 90 og 105 m2 finansieres
anskaffelsessummen med 10 % grundkapitalindskud, 88 % realkreditlån og 2 %
beboerindskud. Dvs. det kommunale grundkapitaltilskud udgør 2,145 mio. kr.
Boligselskabet har opgjort de samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter, IT og
fællesantenne til 970 kr. pr. m2. Boligselskabet har beregnet den månedlige husleje til 7.680
kr. for en 3-rumsbolig på 95 m2 og 8.490 kr. for en 4-rumsbolig på 105 m2.
Kommunen skal jf. almenboliglovens § 127 yde kommunegaranti for den del af realkreditlånet,
der har pantesikkerhed udover 60 % af boligafdelingens markedsværdi. Den endelige garanti
fastsættes af realkreditinstituttet efter byggeregnskabets godkendelse. Garantien stilles som
regaranti over for staten.
De garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke til kommunens
låntagning, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1.
Staten yder løbende ydelsesstøtte til realkreditlånet.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at bevilling på 2,145 mio. kr. kan gives på bevilling 3
Finansforskydninger (Indskud i Landsbyggefonden) med rådighedsbeløb indenfor budgettets
rammer i 2020.
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9 (Offentlig) Godkendelse af den endelige
anskaffelsessum (skema C) til opførsel af 23 familieboliger
på Estrupsgade, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2016-02181

Resume
AAB Silkeborg, afd. 47 Estrupsgade søger om byrådets godkendelse af den endelige
anskaffelsessum for opførsel af 23 familieboliger på 38,135 mio. kr. (skema C) samt
godkendelse af den endelige husleje.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,




at AAB Silkeborgs ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum på
38,135 mio. kr. for 23 almene familieboliger i afd. 47 Estrupsgade, Silkeborg (skema C)
godkendes,
at bevilling til Indskud i Landsbyggefonden forhøjes med 0,058 mio. kr. til 3,814 mio.
kr.,
at den gennemsnitlige årlige leje for første driftsår på 975 kr./m2 godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 22-09-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V).

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
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Nedenstående tabel skal retvisende læses som:
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
2%
10 %
88 %
Samlet anskaffelsessum

Beboerindskud
Kommunalt grundkapitallån
Støttet lån

763.000 kr.
3.814.000 kr.
33.559.000 kr.
38.136.000 kr.*

.

Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 29. januar 2018 en ansøgning fra AAB Silkeborg, afd. 47 Estrupsgade, om
tilsagn til opførelse af 23 familieboliger på Estrupsgade, Silkeborg (skema A) med en samlet
anskaffelsessum på 37,563 mio. kr. Samtidigt godkendte byrådet, at der ydes et
grundkapitallån på 3,756 mio. kr., samt en kommunegaranti på realkreditlånet.
Ejendomsstaben godkendte 13. februar 2019 skema B med en samlet anskaffelsessum på
38,135 mio. kr.
Byggeriet er afsluttet med skæringsdag 1. april 2020. Byggeregnskabet er revideret af revisor,
som har forsynet byggeregnskabet med revisorerklæring uden forbehold.
Der har ikke været et driftsresultat i byggeperioden, hvorfor den finansieringsberettigede
anskaffelsessum for byggeriet i byggeregnskabet er opgjort til 38,135 mio. kr.
Det er muligt at afsætte beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af
byggeregnskabet. Der er ikke afsat beløb i byggeregnskabet hertil.
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
2%
10 %
88 %
Samlet anskaffelsessum

Beboerindskud
Kommunalt grundkapitallån
Støttet lån

33.559.000 kr.
3.814.000 kr.
763.000 kr.
38.136.000 kr.*

*Difference mellem 38,135 og 38,136 mio. kr. skyldes afrundinger.

Det kommunale grundkapitallån udgør 3,814 mio. kr. svarende til 10 % af den samlede
anskaffelsessum på 38,135 mio. kr. Grundkapitallånet er det samme på skema B og C.
De samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter, IT og fællesantenne er i skema C opgjort til
975 kr./m². Boligorganisationen har fastsat husleje til 4.795 kr. og 7.679 kr. for hhv. den
billigste og dyreste bolig.
Byggeskadefonden har endnu ikke gennemført 1-års eftersyn.

Økonomi
Økonomstaben oplyser, at forhøjelse af indskuddet i Landsbyggefonden med 0,058 mio. kr. fra
3,756 mio. kr. til 3,814 mio. kr. kan gives på bevilling 3 Finansforskydninger (Indskud i
Landsbyggefonden) med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2020.
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10 (Offentlig) Godkendelse af vedståelse af
kommunegaranti - AAB afd. 1, Frederiksberggade 6468/Bryndumsvej 2-102, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2013-63768

Resume
22. juni 2020 godkendte byrådet i forbindelse med godkendelse af skema C for renovering af
AAB Silkeborgs afdeling 1, Frederiksberggade 64-68/Bryndumsvej 2-102, Silkeborg, at der
blev optaget nyt ustøttet lån for i alt 5,856 mio. kr.
Der er tidligere udbetalt et lån på 2,6 mio. kr. Boligselskabet har derfor bedt Jyske Realkredit
om et lånetilbud på de resterende 3,256 mio. kr.
I den forbindelse anmoder Jyske Realkredit om kommunens vedståelse af garanti på allerede
eksisterende lån.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,


at Jyske Realkredits anmodning om Silkeborg Kommunes vedståelse af garanti i
forbindelse med nyt lån til AAB Silkeborg afdeling 1, Frederiksberggade 6468/Bryndumsvej 2-102, Silkeborg, godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 22-09-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V).

Sagen
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Beskrivelse af sagen
22. juni 2020 godkendte byrådet ifm. godkendelse af skema C for renovering af AAB
Silkeborgs afdeling 1, at der blev optaget nyt ustøttet lån for i alt 5,856 mio. kr.
Der er tidligere udbetalt et lån på 2,6 mio. kr. Boligselskabet har derfor bedt Jyske Realkredit
om et lånetilbud på de resterende 3,256 mio. kr.
Det nye lån får prioritet forud for de lån hvor kommunen har stillet hhv. garanti og regaranti,
hvorfor kommunen skal vedstå garantierne. Ejendomsstaben har ikke bemyndigelse til
administrativt at vedstå garantierne, hvorfor sagen skal behandles politisk.
Lånet er tilbudt med prioritet efter følgende lån:



1,567 mio. kr. – Realkredit Danmark
2,554 mio. kr. – Jyske Realkredit

Og prioritet forud for følgende lån:



3,413 mio. kr. – Jyske Realkredit med kommunegaranti for 8,19 %
42,258 mio. kr. – Jyske Realkredit med 100 % kommunegaranti og regaranti fra
Landsbyggefonden

Belåningsværdien er beregnet til 19,700 mio. kr. med en maksimal realkreditbelåning på
11,820 mio. kr. (60 % af belåningsværdien). Den ugaranterede lånegrænse udgør 54 %.
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11 (Offentlig) Godkendelse af vedståelse af
kommunegaranti - AAB afd. 5, Århusvej 16-44, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2013-63767

Resume
22. juni 2020 godkendte byrådet ifm. godkendelse af skema C for renovering af AAB
Silkeborgs afdeling 5, Århusvej 16-44, Silkeborg, at der blev optaget nyt ustøttet lån for i alt
11,287 mio. kr.
Der er tidligere udbetalt et lån på 3,9 mio. kr. Boligselskabet har derfor bedt Jyske Realkredit
om et lånetilbud på de resterende 7,387 mio. kr.
I den forbindelse anmoder Jyske Realkredit om kommunens vedståelse af garanti på allerede
eksisterende lån.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,


at Jyske Realkredits anmodning om Silkeborg Kommunes vedståelse af garanti ifm. nyt
lån til AAB Silkeborg afdeling 5, Århusvej 16-44, Silkeborg, godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 22-09-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
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22. juni 2020 godkendte byrådet ifm. godkendelse af skema C for renovering af AAB
Silkeborgs afdeling 5, at der blev optaget nyt ustøttet lån for i alt 11,287 mio. kr.
Der er tidligere udbetalt et lån på 3,9 mio. kr. Boligselskabet har derfor bedt Jyske Realkredit
om et lånetilbud på de resterende 7,387 mio. kr.
Det nye lån får prioritet forud for de lån, hvor kommunen har stillet hhv. garanti og regaranti,
hvorfor kommunen skal vedstå garantierne. Ejendomsstaben har ikke bemyndigelse til
administrativt at vedstå garantierne, hvorfor sagen skal behandles politisk.
Lånet er tilbudt med prioritet efter følgende lån:






5.000 kr. – Nykredit
18.000 kr. – Staten
1,217 mio. kr. – Realkredit Danmark
4,453 mio. kr. – Realkredit Danmark
3,869 mio. kr. – Jyske Realkredit

Og prioritet forud for følgende lån:



4,925 mio. kr. – Jyske Realkredit, oprindeligt 5,1 mio. kr. med 78,38 %
kommunegaranti
57,839 mio. kr. – Jyske Realkredit med 100 % kommunegaranti med regaranti fra
Landsbyggefonden

Belåningsværdien er beregnet til 34,440 mio. kr. med en maksimal realkreditbelåning på
20,664 mio. kr. (60 % af belåningsværdien). Den ugaranterede lånegrænse udgør 53 %.
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12 (Offentlig) Godkendelse af uddybende svar til
Ankestyrelsen om brug af eksterne konsulenter på det
sociale område
Sagsbehandler: Dr10029
SagsID: EMN-2020-00154

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

Indstilling
Socialchefen indstiller til byrådet,


at udkast til uddybende høringssvar godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 08-09-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
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Sagen
Beskrivelse af sagen
Tilsynet v/ Ankestyrelsen har ved brev af 10. juli 2020 anmodet Silkeborg Byråd om et
uddybende høringssvar i anledning af Ankestyrelsens generelle udtalelse om brug af eksterne
konsulenter på det sociale område, afgivet 24. juni 2020.
Den generelle udtalelse vedlægges som bilag 2, og Ankestyrelsens henvendelse af 10. juli
2020 vedlægges som bilag 3. Ankestyrelsen har givet svarudsættelse til 5. oktober 2020.
Kort gennemgang af forløbet
Socialafdelingen indgik i 2018 og 2019 i alt 2 kontrakter med ekstern konsulent, Brorson
Consult vedrørende levering af ydelser efter princippet ”no cure no pay”. (Hertil kommer en
tredje kontrakt omhandlende et kompetenceudviklingsforløb for sagsbehandlere. Denne blev
afregnet efter en fast timepris).
Formålet med indgåelsen af kontrakterne var, at konsulentfirmaet skulle bistå Silkeborg
Kommune med at sikre ajourføring af sammenhæng mellem den afregnede takst og den
faktisk leverede ydelse ift. borgere fra Silkeborg Kommune som modtager støtte via såkaldt
eksterne leverandører (dvs. private, regionale eller andre kommunale tilbud end Silkeborgs).
Socialafdelingen har ved udarbejdelse af kontrakterne med den eksterne leverandør været
opmærksom på, at den eksterne leverandør ikke måtte medvirke ved myndighedsarbejdet.
Således indeholder kontrakterne klare bestemmelser om, at alene Silkeborg Kommune må
foretage myndighedsafgørelser.
De to kontrakter er, som nævnt, indgået på baggrund af afregningsprincippet ”no cure no
pay”.
Yderligere oplysninger kan ses af byrådets dagsorden pkt. 24 fra byrådsmøde 24. februar
2020: https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger2020/Byraadet/2020/24februar1700
Ankestyrelsens generelle udtalelse af 24. juni 2020
Ankestyrelsen redegør i sin udtalelse bl.a. for, at den eksterne konsulent, der har været
afregnet efter ”no cure no pay-princippet” kan have haft en direkte og uvedkommende
interesse i udfaldet af borgernes afgørelser – og således må anses for værende inhabil.
Ankestyrelsen finder videre, at når den eksterne konsulent har gennemgået konkrete
borgersager, samtidig med at konsulenten har været aflønnet efter ”no cure no pay-princippet”
medfører dette, at sagsforberedelsen i borgersagerne kan have været under indflydelse af
uvedkommende interesse, idet den eksterne konsulent – på baggrund af ”no cure no payprincippet” – betragtes som inhabil.
Som følge heraf vil kommunens myndighedsafgørelser i udgangspunktet være ugyldige.
Ankestyrelsen peger på følgende forhold:
 Det er ikke lovligt at indgå kontrakter med afregning efter ”no cure no pay-princippet”,
når borgerens sag og indsats behandles konkret.
 Ankestyrelsen ønsker oplysning om, hvad kommunen foretager sig i forhold til de
myndighedsafgørelser, der som udgangspunkt må antages at være ugyldige.
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Ankestyrelsen ønsker oplysninger om, hvorledes Silkeborg Kommune forholder sig til
øvrige sager, der kan have været under indflydelse af den eksterne konsulent, men
hvori der ikke er truffet myndighedsafgørelse.

Hvad gør kommunen på baggrund af Ankestyrelsens udtalelse og henvendelse?
Socialafdelingen har iværksat tiltag bl.a. med fornyet gennemgang af sager og sagsoplysning,
Socialudvalget har besluttet et ophør af kontrakt efter ”no cure no pay-princippet mv., der
sikrer korrekt behandling af samtlige borgeres sager fremadrettet. Desuden sikrer tiltagene, at
borgernes retssikkerhed ikke lider skade.
Silkeborg Kommunes uddybende høringssvar
Kommunens uddybende høringssvar indeholder følgende:
 Den resterende kontrakt med den eksterne konsulent er med tilbagevirkende kraft fra
kontraktindgåelsen ændret til afregning efter fast timepris. Det bemærkes, at den
anden kontrakt, der var indgået efter ”no cure no pay-princippet” er ophørt.
 Der er truffet i alt 12 afgørelser i 9 sager, som kommunen har kompetence til at
genoptage. De 12 afgørelser er alle genoptaget. Socialafdelingen har vurderet, at de 9
ud af de 12 afgørelser er ugyldige, mens 3 konkret ikke er fundet ugyldige.
 De øvrige 334 sager, hvor der ikke er truffet afgørelse, gennemgås på ny med henblik
på at undersøge, om kommunen har foretaget opfølgning efter den eksterne konsulents
deltagelse i sagsforberedelsen. I de tilfælde, hvor der ikke er sket opfølgning uden
konsulentens deltagelse, sker der straks kommunal opfølgning.
 Rettelse af kommunens tidligere fremsendte redegørelse af 24. februar 2020, idet det
ved gennemgang af sagerne har vist sig, at den eksterne konsulent ved en fejl har
siddet med i borgermøder i 3 tilfælde, ligesom vores tidligere redegørelse har taget
udgangspunkt i, at den eksterne konsulent ikke medvirkede ved sagsforberedelse.
Sidstnævnte har Ankestyrelsens generelle udtalelse af 24. juni 2020 og særligt
henvendelsen af 10. juli 2020 ændret på opfattelsen af.
Sagen er sendt til orientering i Socialudvalget samt Handicaprådet.

Borgerinddragelse
Sagen fremsendes til orientering for Handicaprådet.

Bilag
1 (Uddybende besvarelse til AST sep2020.docm - 8594543)
2 (Bilag 2 Ankestyrelsestilsynudtalelse juni 2020 - 8635813)
3 (Bilag 3 AST beder om uddybning 10072020 - 8635969)
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13 (Offentlig) Godkendelse af ændring af vilkår for lån ydet
til Jysk Musikteater
Sagsbehandler: DR14437
SagsID: EMN-2020-03704

Resume
Silkeborg Musikteater ansøger om en 4-årig forlængelse af rente- og afdragsfriheden på lån på
5 mio. kr. ydet af Silkeborg Kommune i 2010.
Silkeborg Kommune har i 2013 hhv. 2016 tidligere forlænget rente- og afdragsfriheden på
lånet.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til byrådet,


at den rente- og afdragsfrie periode på lånet på 5 mio. kr. forlænges 4 år således, at
lånet har rentefrihed til 1. januar 2025 og afdragsfrihed til 1. januar 2026.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Lars Hansen (løsgænger) stemte imod.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 22-09-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Musikteater ansøger om en 4-årig forlængelse af rente- og afdragsfriheden på lån på
5 mio. kr. ydet af Silkeborg Kommune. Ansøgningen er vedlagt som bilag.
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Lånet er oprindelig ydet i 2010, hvor rentefrihed blev givet til 1. januar 2016 og afdragsfrihed
til 1. januar 2019. I 2013 forlængede Silkeborg Kommune rentefritagelsen til 1. januar 2018
og afdragsfriheden til 1. januar 2021. I 2016 forlængede Silkeborg Kommune rentefritagelsen
til 1. januar 2021 og afdragsfriheden til 1. januar 2022.
Lånet på de 5 mio. kr. respekterer yderligere to rente- og afdragsfrie lån hos Silkeborg
Kommune på hhv. 6,5 mio. kr. og 13 mio. kr. samt yderligere fire lån hos Nordea og LR Kredit
på tilsammen 35,1 mio. kr.

Bilag
1 (JMTS 2020 ansøgning til Silkeborg Kommune om forlængelse af rente og afdragsfri periode
- 8660434)
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14 (Offentlig) Udpegning af medlemmer til politisk
følgegruppe i forbindelse med udviklingsplan for
Regionshospitalet Silkeborg
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-03244

Resume
Regionsrådets har initieret udarbejdelsen af en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg.
Silkeborg Kommune deltager i udarbejdelsen af den del af planen, der omhandler udvikling af
samarbejdet mellem Regionshospitalet Silkeborg, Silkeborg Kommune og praksissektoren.
Byrådet udpeger 2-4 medlemmer til den politiske følgegruppe.

Indstilling
Direktionen indstiller til byrådet,


at 2-4 medlemmer til den politiske følgegruppe udpeges

Beslutning
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 22-09-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at følgende deltager:
Formanden for Sundheds- og Ældreudvalget, 1 repræsentant fra Socialdemokratiet, 1
repræsentant fra Socialistisk Folkeparti og 1 repræsentant fra Konservative Folkeparti.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
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Regionsrådet igangsatte i juni 2020 arbejdet mod en udviklingsplan for Regionshospitalet
Silkeborg. Udviklingsplanen skal gennem to spor:
1. Videreudvikle hospitalets nuværende funktioner og rolle som udviklingshospital
2. Danne udgangspunkt for prøvehandlinger mellem Regionshospitalet Silkeborg,
Silkeborg Kommune og praksissektoren, der udvikler det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen
Silkeborg Kommune deltager i udarbejdelsen af udviklingsplanens spor 2 gennem
repræsentation i den tværsektorielle arbejdsgruppe og den politiske følgegruppe.
Den tværsektorielle arbejdsgruppe for spor 2 har til opgave at udarbejde forslag til konkrete
prøvehandlinger i spændingsfeltet mellem Regionshospitalet Silkeborg, Silkeborg Kommune og
praksissektoren samt anbefalinger til, hvordan evalueringen af nye indsatser kan styrkes.
Silkeborg Kommune er repræsenteret i arbejdsgruppen ved koncerndirektør Lauge
Clemmensen, der deler formandskabet med koncerndirektør i Region Midtjylland Anders
Kjærulff, og op til 3 ledelses-/medarbejderrepræsentanter.
Derudover er arbejdsgruppen bemandet af:
 1 repræsentant fra Praktiserende Lægers Organisation Midtjylland
 Thomas Balle Kristensen, hospitalsdirektør Hospitalsenhed Midt
 Mette Fjord Nielsen, sygeplejefaglig direktør Hospitalsenhed Midt
 2 repræsentanter, centerledelserne RH Silkeborg, Hospitalsenhed Midt
 2 repræsentanter, funktionslederne RH Silkeborg, Hospitalsenhed Midt
 1 praktiserende læge fra Silkeborg
 4 medarbejderrepræsentanter RH Silkeborg
Den politiske følgegruppe for spor 2 har til opgave at følge processen omkring udarbejdelse af
udviklingsplanens spor 2 samt:
 Sikre dialog på tværs af sektorernes politiske systemer om viden og perspektiver i
indsatsen
 Give input til arbejdsgruppen for spor 2 om det politiske perspektiv på
udviklingsplanens spor 2
Den politiske følgegruppe for spor 2 består af:
 Formandskaberne for Region Midtjyllands Hospitalsudvalg og Udvalg for nære
sundhedstilbud
 2-4 repræsentanter fra Silkeborg Kommunes byråd
 2 repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation i Midtjylland
Der afholdes 2-3 møder i den politiske følgegruppe. Møderne koordineres med møder og
aktiviteter i arbejdsgruppen. Første møde forventes afholdt ultimo oktober/primo november,
og kalenderlægges umiddelbart efter byrådets udpegning af politiske medlemmer.
Region Midtjylland forventer at sende udkast til Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg i
høring, herunder behandling i Silkeborg Byråd, i april/maj 2021.
Kommissorier for henholdsvis den tværsektorielle arbejdsgruppe og den politiske følgegruppe
er vedhæftet som Bilag 1 og 2.

Bilag
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1 (Kommissorium arbejdsgruppe spor 2 - 8660155)
2 (Kommissorium politisk følgegruppe spor 2 - 8660162)
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15 (Offentlig) Udpegning af bestyrelsesmedlem til
Hjejlefonden
Sagsbehandler: DR17247
SagsID: EMN-2019-05407

Resume
Udpegning af borgmesteren som bestyrelsesmedlem af Fonden Hjejleselskabet.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til byrådet,


at borgmesteren udpeges til at deltage i bestyrelsen for Fonden Hjejleselskabet.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 22-09-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
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.
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
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Hjejlen A/S til en fond med et almennyttigt formål. Ankestyrelsen har været forelagt
konstruktionen og er blevet spurgt, hvorvidt kommunen lovligt kan yde støtte til fonden.
Ankestyrelsen har den 13. juli 2020 udtalt, at der ikke er noget til hinder for, at kommunen
støtter de lovlige kommunale aktiviteter i Hjejlefonden under forudsætning af, at støtten
øremærkes til de lovlige kommunale aktiviteter.
Ankestyrelsen har desuden telefonisk oplyst, at det er i overensstemmelse med reglerne, hvis
borgmesteren sidder i fondens bestyrelse. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at borgmesterens
deltagelse i bestyrelsen er med til at sikre indsigt i, at kommunens tilskud anvendes som
aftalt.
Stifter af fonden har derfor udarbejdet vedtægter for Fonden Hjejleselskabet. Vedtægterne er
vedlagt til orientering.
Af vedtægterne fremgår:
Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der sammensættes således:
2 medlemmer udpeges af bestyrelsen i Hjejlen A/S.
Den til enhver tid siddende borgmester i Silkeborg Kommune, eller efter konkret vurdering en
anden af borgmesteren valgt repræsentant for Silkeborg Kommune.
4 af bestyrelsen udpegede repræsentanter med særlige fagkompetencer indenfor jura, kultur,
turisme, markedsføring eller forretningsudvikling.

Bilag
1 (Vedtægter Hjejlefonden - 8658662)

Side 52

16 (Offentlig) Udpegning af 1 medlem og 1 suppleant til
Huslejenævnet
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2017-03619

Resume
Byrådet skal udpege nyt medlem og suppleant til Silkeborg Kommunes Huslejenævn efter
indstilling fra de større lejerforeninger. Udpegningen gælder for den resterende kommunale
valgperiode.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,


at indstilling af Ole Andersen som medlem og Poul-Erik Kristensen som suppleant
godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 22-09-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
Huslejenævnet for Silkeborg Kommune består af en formand og 2 medlemmer. Der udpeges
suppleanter for formanden og de 2 medlemmer.
Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. De 2
andre medlemmer vælges af byrådet efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger

Side 53

og de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være kendt med huslejeforhold.
Udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for indtil 4 år. Til nævnet udpeger
byrådet endvidere en person, som er sagkyndig med sociale forhold. Denne person tiltræder
nævnet uden stemmeret i sager om lejernes brug af det lejede.
Årsagen til at der skal ske ny udpegning er, at et nævnsmedlem indstillet af lejerforeningerne
er afgået ved døden.
Silkeborg Lejerforening, Lejernes Landsorganisation indstiller:
Medlem: Ole Andersen
Suppleant:
Poul-Erik Kristensen
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17 (Offentlig) Godkendelse af ændring af sammensætning
og udpegning af medlemmer til Handicaprådet
Sagsbehandler: Dr18340
SagsID: EMN-2017-06928

Resume
Ændring af sammensætningen af Silkeborg Kommunes Handicapråd; herunder udskiftning af
én af de to kommunale udfører ledere i rådet, udskiftning af et af de fem rådsmedlemmer fra
handicaporganisationer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og ændring i
udpegning af personlige stedfortrædere.

Indstilling
Socialchefen indstiller til byrådet,


at Jette Stencel, Børne- og Familieafdelingen indtræder som en af to kommunale
udfører ledere, udpeget af byrådet, i Handicaprådet.



at Lone Baggersgaard Petersen, Børne- og Familieafdelingen, udpeget af byrådet,
udtræder af Handicaprådet.



at Inge O. Brotherwood, Autismeforeningen, indstillet af Danske
Handicaporganisationer, udtræder af Handicaprådet.



at Karsten Bruun, Dansk Blindesamfund, indstillet af Danske Handicaporganisationer,
indtræder i Handicaprådet.



at Søren Marcussen, Dansk Blindesamfund, indstillet af Danske Handicaporganisationer,
udpeges som personlig stedfortræder for Karen Marie Pedersen, Dansk Blindesamfund
og for Jan Høj Sørensen, ADHD Foreningen.



at Greta Haagen Jensen, Sind, indstillet af Danske Handicaporganisationer, udpeges
som personlig stedfortræder for Peter Sørensen, Landsforeningen LEV, for Kurt Tollund,
Scleroseforeningen, og for Karsten Bruun, Dansk Blindesamfund.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 22-09-2020
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Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Retssikkerhedsloven) § 37a nedsætter byrådet et Handicapråd.
Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen
udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af
byrådet, heraf et antal af dets medlemmer.
Byrådet har i mødet 25. januar 2010 vedtaget, at rådet sammensættes med 10
repræsentanter:
 5 medlemmer fra handicaporganisationerne efter indstilling fra Danske
 Handicaporganisationer
 5 medlemmer udpeget af byrådet, heraf 3 medlemmer fra byrådet og 2 ledere fra de
 kommunale udførere/tilbud.
Der skal også udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i
rådets møder ved det ordinære medlems forfald. Er det ikke muligt at udpege et tilstrækkeligt
antal personlige stedfortrædere, kan den samme stedfortræder udpeges for flere medlemmer
af rådet som den enkeltes personlige stedfortræder, jf. Retssikkerhedsloven § 37a og
bekendtgørelsen § 27.
Handicaprådet vælger selv sin formand.
På det konstituerende møde 8. december 2017 udpegede byrådet 3 medlemmer og 3
personlige stedfortrædere:
 Helle Gade med Ivan Greve som personlig stedfortræder
 Lene Fruelund med Peter Sig Kristensen som personlig stedfortræder
 Linda Lyngsøe med Kasper Thomassen som personlig stedfortræder
På byrådets møde 29. januar 2018 udpegede byrådet desuden to kommunale udfører ledere
samt godkendte udpegning af fem repræsentanter efter indstilling fra Danske
Handicaporganisationer.
Der er aktuelt behov for udskiftning af Handicaprådets medlemmer både blandt de kommunale
udfører ledere samt blandt de indstillede medlemmer fra Danske Handicaporganisationer og
deres personlige stedfortrædere jf. indstillingen ovenfor.
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18 (Offentlig) Behandling af anmodning fra Ø, F, B og Lars
Hansen om oplysning om partistøtte
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2020-03409

Resume
[Byrådsgrupperne for liste Ø, F, B og Lars Hansen har anmodet om at få en sag på byrådets
dagsorden om åbenhed om donationer til partier og kandidater i Silkeborg Kommune.

Indstilling
Borgmesteren fremsender sagen til byrådets behandling

Beslutning
Forslag om oplysning om partistøtte jf. sagsfremstilling:
Forslaget blev godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 22-09-2020

Sagen oversendes til byrådets behandling.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådsgrupperne for Ø, F, B og Lars Hansen ønsker, at byrådet behandler følgende:
”Med de nuværende regler for økonomisk støtte til partier og kandidater, skal kun beløb over
20.000 oplyses til offentligheden. Vi finder denne grænse for høj, og stiller os på mål for at
sætte en ny lokal standard.
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Med dette beslutningsforslag ønsker vi således, at beløbsgrænsen for offentliggørelse af
støttebeløb sænkes til 5.000.
Kontante beløb – og støtte i form af naturalier (lokaler, materiel mv.) – skal herefter oplyses
på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Uanset om støtten er givet til partiet eller den enkelte
kandidat.”
Lovgrundlag
§ 11, stk. 1, 1. pkt. i lov om kommunernes styrelse, hvorefter ethvert medlem af byrådet for
byrådet kan indbringe ethvert spørgsmål samt fremsætte forslag til beslutninger.
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19 (Fortrolig) Drøftelse af Tandplejens fremtidige
organisering
Sagsbehandler: DR15400 SagsID: EMN-2017-01016
Beslutning
Venstres ændringsforslag godkendt.
For forslaget stemte: Venstre (V), Dansk Folkeparti (O), Konservative Folkeparti (C),
Radikale Venstre (B), Ivan Greve (A), Svend Thue Damgaard (A), Lars Hansen
(løsgænger).
imod forslaget stemte: 7 medlemmer af Socialdemokratiet (A), Gitte Willumsen
(løsgænger) og Enhedslisten (Ø).
Socialistisk Folkeparti (F) undlod at stemme.
Ej til stede
.
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20 (Fortrolig) Godkendelse af ændret lejekontrakt
Sagsbehandler: Dr11472 SagsID: EMN-2017-04242
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
.
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21 (Fortrolig) Godkendelse af udbudsvilkår og salgsvilkår
ved salg af ejendom
Sagsbehandler: Dr11472 SagsID: EJD-2019-05868
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
.
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22 (Fortrolig) Godkendelse af udbud og salg af bygning
Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EJD-2020-03717
Beslutning
Indstilling godkendt.
Ej til stede
.
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23 (Fortrolig) Godkendelse af Boligselskabet Sct. Jørgens
erhvervelse af eksisterende byggeri Østergade 28S,
Kjellerup
Sagsbehandler: Dr11581 SagsID: EMN-2020-03197
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
.
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24 (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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25 (Offentlig) Godkendelse af delegation af kompetence til
iværksættelse af nødundervisning grundet Covid-19 på
skoleområdet
Sagsbehandler: DR13059
SagsID: EMN-2020-03918

Resume
I direktørmail, udsendt fra KL 25. september 2020, er det præciseret, at det er
kommunalbestyrelsen der skal træffe beslutningen om at overgå til nødundervisning i
folkeskolerne, men at kompetencen kan delegeres.
På den baggrund ønskes byrådets godkendelse af delegation af kompetence til iværksættelse
af nødundervisning for folkeskolerne i Silkeborg Kommune.

Indstilling
Skolechefen indstiller til byrådet,


at kompetencen til at overgå til nødundervisning delegeres til den enkelte skoleleder.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I direktørmail, udsendt fra KL 25. september 2020, er det præciseret, at det er
kommunalbestyrelsen der skal træffe beslutningen om at overgå til nødundervisning i
folkeskolerne, men at kompetencen kan delegeres. Det forventes, at dette vil blive opdateret
på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, under spørgsmål og svar.
Af bekendtgørelse nr. 1228 af 22/08/2020; ”Bekendtgørelse om midlertidige regler og
retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og
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nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger”, fremgår blandt andet de gældende
regler vedr. overgang til nødundervisning på folkeskoleområdet.
Skolerne er forpligtiget til at give nødundervisning til enkelte elever, eleverne i en hel klasse,
eller hele årgange, hvis skolen er lukket for eleverne, som følge af
foranstaltninger mod COVID-19.
Af bekendtgørelsens §5, stk. 4 fremgår, at beslutning om overgang til nødundervisning kun
træffes, hvis kommunalbestyrelsen konkret vurderer, at ikke alle elever, på skolen kan
modtage den almindelige undervisning.
Det fremgår endvidere, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en kort begrundelse herfor,
som sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmeside.
Det er her præciseret, at det er kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at træffe
beslutning om overgangen til nødundervisning, eller forlængelse af perioden hvor der kan
gives nødundervisning.
Beslutning om overgang til nødundervisning skal normalt træffes hurtigt i forbindelse med
iværksættelse af foranstaltninger mod COVID-19. På den baggrund vil det være mest
hensigtsmæssigt, at beslutningskompetencen vedr. overgang til nødundervisning delegeres fra
kommunalbestyrelsen til den enkelte skoleleder, således beslutningsvejen gøres så kort som
muligt.
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