Økonomi- og Erhvervsudvalget
Beslutningsprotokol
18-06-2019 08:30
D116

Afbud fra:
Stedfortrædere:

Medlemmer af udvalget:
Formand
Steen Vindum
Næstformand Søren Kristensen
Rune Kristensen
Johan Brødsgaard
Martin Jakobsen
Kuno F. Danielsen
Flemming Heiberg
Morten Høgh
Claus Løwe Klostergård

V
A
A
B
C
O
V
V
Å

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Tif.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

Indholdsfortegnelse
1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden..................................................................... 4
2 (Offentlig) Godkendelse af forlængelse af aftale om fortrinsret til almene
familieboliger i udvalgte afdelinger (pendlerboliger) ............................................ 5
3 (Offentlig) Godkendelse af ændringer i to bilag til Silkeborg Kommunes
Overordnede Økonomistyringsprincipper .............................................................. 8
4 (Offentlig) Stillingtagen til studietur for Økonomi- og Erhvervsudvalget .............. 10
5 (Offentlig) Endelig drøftelse af udvalgsaftale for Økonomi- og Erhvervsudvalget . 12
6 (Offentlig) Godkendelse af Funder Områdestudie.................................................. 15
7 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra
Dansk Civilhundeforening, Silkeborg ................................................................... 18
8 (Offentlig) Stillingtagen til ansøgning om tilskud fra Silkeborg Museum............... 21
9 (Offentlig) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 32 og lokalplan 10-016
Erhvervsområde og naturformidlingscenter Ferskvandscenteret og AQUA .......... 23
10 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028 og
lokalplan 10-022 for et bolig-område i midtbyen i Silkeborg ............................... 29
11 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 30-003 for et boligområde ved
Hedevej i Fårvang................................................................................................ 32
12 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2028 og
lokalplan 13-021 for et bydelscenter i Gødvad..................................................... 36
13 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2028 og
lokalplan 14-014 for et boligområde ved Vestre Ringvej i Lysbro ........................ 39
14 (Offentlig) Endelig vedtagelse af lokalplan 12-027 for et boligområde ved
Brunbakkevej og Øster Bordingvej i Buskelund ................................................... 44
15 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling af byggemodning samt stitunnel ved
Dalvejen i Silkeborg............................................................................................. 47
16 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning Vestre
Højmarksvej, Funder ........................................................................................... 50
17 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling for byggemodning, Planetvej i
Gjessø.................................................................................................................. 52
18 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til signalanlæg ved Julsøvej og
Borgdalsvej.......................................................................................................... 54
19 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling for etablering af signalreguleret kryds
ved Erhvervskorridoren etape 1, Silkeborg .......................................................... 56
20 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling for Cykelsti Silkeborgvej,
samt nedsættelse af anlægsbevilling til signalanlæg Kjellerupvej ....................... 59
21 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Them Bavnehøj...... 62
22 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til kortlægning og naturprojekter for
bilag IV-arter 2019 .............................................................................................. 64
23 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til Virklund, nye børnehave- og
vuggestuepladser ................................................................................................ 66

Side 2

24 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevilling til udvidelse af Børnehuset
Nørrevænget ....................................................................................................... 68
25 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling finansieret delvist af tillægsbevilling
til etablering af midlertidige pladser i Funder ...................................................... 70
26 (Offentlig) Drøftelse af forhøjelse af forældrebetalingen i SFO ........................... 72
27 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til hal, multihus og sale i
Gødvad ................................................................................................................ 74
28 (Offentlig) Orientering om valg af totalentreprenør til opførelse af Buskelund hal
2 og multihus....................................................................................................... 77
29 (Offentlig) Godkendelse af tilbud på køb af halnavn i Buskelund ........................ 79
30 (Offentlig) Principgodkendelse af modtagelse af gave til halbyggeri i SejsSvejbæk samt nedsættelse af Idé- og Programudvalg......................................... 82
31 (Offentlig) Afklaring af ny placering af trailcenter............................................... 85
32 (Offentlig) Godkendelse af forlængelse og videreudvikling af ungeinvestering... 88
33 (Offentlig) Godkendelse af en permanent fastholdelsesindsats for unge i
uddannelse .......................................................................................................... 94
34 (Offentlig) Godkendelse af budget 2020 samt overslagsår for Midtjysk Brand &
Redning ............................................................................................................... 98
35 (Fortrolig) Orientering om korrigerende handlinger handlinger efter
budgetopfølgning 31.03.2019............................................................................ 100
36 (Fortrolig) Orientering om status på budgetlægningen ..................................... 101
37 (Fortrolig) Ejendomssag.................................................................................... 102
38 (Fortrolig) Godkendelse af områdefordeling af almene kvoter til
boligorganisationer ........................................................................................... 103
39 (Fortrolig) Ejendomssag.................................................................................... 104
40 (Fortrolig) Ejendomssag.................................................................................... 105
41 (Fortrolig) Ejendomssag.................................................................................... 106
42 (Fortrolig) Ejendomssag.................................................................................... 107
43 (Fortrolig) Ejendomssag.................................................................................... 108
44 (Fortrolig) Ejendomssag.................................................................................... 109
45 (Fortrolig) Godkendelse af igangsætning af udbud af hjemmeplejeydelser under
frit valg.............................................................................................................. 110
46 (Fortrolig) Ejendomssag.................................................................................... 111
47 (Offentlig) Til orientering .................................................................................. 112
48 (Offentlig) Underskriftsside............................................................................... 113

Side 3

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

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Godkendelse af forlængelse af aftale om
fortrinsret til almene familieboliger i udvalgte afdelinger
(pendlerboliger)
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2016-00531

Resume
Den 20. juni 2016 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget en aftale med 7
boligorganisationer om, at ledige boliger i udvalgte boligafdelinger kan udlejes efter særlige
kriterier i stedet for efter ventelisten med henblik på at styrke beboersammensætningen og
tilgangen af tilflyttere. Aftalen udløb 1. januar 2019. Boligorganisationerne har alle ønsket at
fortsætte aftalen.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at godkende, at Silkeborg Kommune fortsætter aftalen med de 7 boligorganisationer
om fortrinsret for erhvervsaktive bosat uden for Silkeborg Kommune til udvalgte
afdelinger på de anførte betingelser

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I Almenboliglovens § 60 står der, at byrådet og den almene boligorganisation kan indgå aftale
om, at ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier i stedet for efter
ventelisten.
Kriterierne fastsættes ved aftale mellem byrådet og boligorganisationerne og offentliggøres af
byrådet.
Med henblik på at styrke beboersammensætningen og tilgangen af tilflyttere blev der i 2016
indgået en fællesaftale om fortrinsret for erhvervsaktive bosat uden for Silkeborg Kommune
(Pendlerboliger).
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Der blev indgået aftale med de 7 nedennævnte boligorganisationer på de anførte betingelser:








AAB-Silkeborg
Arbejdernes Byggeforening
Silkeborg Boligselskab
Midtjysk Boligselskab
Domea Ans-Kjellerup
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
Boligselskabet Viborg Amt

Af aftalen fremgår:
 at aftalen omfatter afdelinger udvalgt af den enkelte boligorganisation
 at det er boligorganisationerne, som forestår udlejningen efter denne aftale
 at ved nye afdelinger omfatter fortrinsretten maksimalt 50 % af de boliger, der udlejes
efter ventelistereglerne
 at ventelistesamarbejdet BoligSilkeborg, der omfatter AAB-Silkeborg, Arbejdernes
Byggeforening og Silkeborg Boligselskab maksimalt giver fortrinsret til i alt 30 boliger
pr. år, og at Midtjysk Boligselskab maksimalt giver fortrinsret til i alt 5 boliger pr. år.
 at de 3 øvrige boligorganisationer ikke har sat et maksimumantal for fortrinsret
 at hver ansøger kan få 3 tilbud om boliger efter denne aftale
Ventelistesamarbejdet BoligSilkeborg tilbyder fortrinsret til i alt 82 afdelinger. De øvrige
boligorganisationer har ikke sat begrænsninger på antal afdelinger, der er omfattet af aftalen.
Aftalens betingelser for at få fortrinsret uden om ventelisten er:
 at personen har arbejde i minimum 28 timer om ugen enten i en fast stilling eller en
tidsbegrænset stilling af minimum 1 års varighed
 at personen har bopæl uden for Silkeborg Kommune
 at arbejdspladsen ligger i Silkeborg Kommune
 at personens nuværende bopæl er i en afstand af mindst 30 km fra arbejdspladsen
 at personen får kortere afstand til arbejdspladsen end fra sin nuværende bolig
Boligorganisationerne håber med disse tilbud og begrænsninger, at kunne styrke
beboersammensætningen og hjælpe med at få nye borgere til Silkeborg Kommune uden at det
går for meget ud over dem, der står på den almindelige venteliste.
Aftalen trådte i kraft 1. august 2016 og ophørte 1. januar 2019.
Ejendomsstaben har fået følgende tilbagemeldinger fra boligorganisationerne omkring
ordningen:
Boligselskabet Sct. Jørgen, Boligselskabet Viborg Amt, Domea Ans-Kjellerup har haft ingen
eller ganske få henvendelser om ordningen, og ingen har benyttet sig af ordningen endnu.
Midtjysk Boligselskab får ligeledes meget få henvendelser, og kun én henvendelse er endt i en
lejekontrakt.
For Silkeborg Boligselskab, Arbejdernes Byggeforening og AAB Silkeborg gælder det, at de får
lidt flere henvendelser, men at mange takker nej, når de får tilbudt en bolig. Meget få
henvendelser er derfor endt i en lejekontrakt.
Langt størstedelen af de henvendelser der kommer, drejer sig om boliger i Silkeborg by. De
omkringliggende byer er ikke efterspurgte.
Alle syv boligorganisationer ønsker dog at fortsætte ordningen.
Aftalen ønskes forlænget, således at den ophører 1. januar 2023, da den efter almenboligloven
§ 60, stk. 2 skal revideres senest 4 år efter aftalens indgåelse.
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Enhver af parterne kan i aftaleperioden genforhandle/evaluere ordningen efter ønske.
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3 (Offentlig) Godkendelse af ændringer i to bilag til
Silkeborg Kommunes Overordnede
Økonomistyringsprincipper
Sagsbehandler: DR14437
SagsID: EMN-2018-00133

Resume
Silkeborg Kommunes ”Overordnede økonomistyringsprincipper” er tilføjet et nyt bilag i form af
en ajourført Opkrævningspolitik (nyt Bilag E), og bilaget for Opkrævning af garantiprovision
ved garantistillelse er tilrettet (Bilag D).
Ændringerne kræver, jf. de ”Overordnede Økonomistyringsprincipper”, godkendelse i byrådet.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til byrådet,




at ajourføring af Silkeborg Kommunes Opkrævningspolitik godkendes
at den ajourførte opkrævningspolitik tilføjes Silkeborg Kommunes ”Overordnede
Økonomistyringsprincipper” som et nyt bilag E.
at retningslinjer vedrørende opkrævning af garantistillelse (Bilag D i Silkeborg
Kommunes ”Overordnede økonomistyringsprincipper”) godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Det følger af Silkeborg Kommunes ”Overordnede Økonomistyringsprincipper”, at ændringer
heri (herunder bilag) skal godkendes i byrådet.
Økonomistaben har ajourført Silkeborg Kommunes Opkrævningspolitik. Den primære ændring
er tilføjelsen af, at kommunerne har overtaget inddrivelsen af fortrinsberettigede krav
(herunder ejendomsskatter) fra SKAT. Derudover er der foretaget mindre redaktionelle
ændringer.
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Opkrævningspolitikken har ikke tidligere været en del af Silkeborg Kommunes Overordnede
Økonomistyringsprincipper, men foreslås tilføjet disse som et nyt bilag E.
Retningslinjerne for opkrævning af garantiprovision (Bilag D i Silkeborg Kommunes
”Overordnede Økonomistyringsprincipper”) er ajourført med bestemmelsen om, at opkrævning
af garantiprovision også gælder § 60-selskaber. Dette er præciseret overfor kommunerne i
KL’s budgetvejledning 2019 (af 29. juni 2018).

Bilag
1 (Bilag D til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper - 7794531)
2 (Silkeborg Kommunes Opkrævningspolitik 2019 - 7793765)
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4 (Offentlig) Stillingtagen til studietur for Økonomi- og
Erhvervsudvalget
Sagsbehandler: Dr12865
SagsID: EMN-2019-02386

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget kan, som øvrige udvalg, tage på en faglig relevant studietur
inden for hver valgperiode. Udvalget skal drøfte på hvilke faglige områder, man ønsker ny
viden og inspiration, og hvor dette kan fås. Der er vedlagt et notat med inspiration til relevante
temaer og steder.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at der tages stilling til tema og sted for udvalgets studietur

Beslutning
Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede, at der arbejdes videre med studietur til Karlstad.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 21-05-2019

Sagen udsat.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Økonomi- og Erhvervsudvalget, har – som øvrige udvalg – mulighed for tage på en faglig
relevant studietur inden for hver valgperiode.
Ifølge Styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune er Økonomi- og Erhvervsudvalgets
hovedopgave at varetage den økonomiske planlægning, stå for kommuneplanlægningen og
samordne kommunens planlægningsopgaver.
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Derudover varetager udvalget bl.a.:
 Erhvervsmæssige, turistmæssige og lignende spørgsmål
 Borgerservice ifølge lov om kommunale borgerservicecentre
 Køb, salg og drift af fast ejendom
Ud fra styrelsesvedtægtens præcisering af Økonomi- og Erhvervsudvalgets arbejdsområde,
udvalgets aktuelle fokusområder og udvalgets egne input foreslås følgende temaer og steder
for en studietur.
1.
2.
3.
4.

Spektakulært kunstmuseum som dynamo for liv, handel og turisme i Bilbao
Samspil mellem by og region som udviklingskraft i Karlstad eller Antwerpen
Lokalt lederskab skaber forandringer – rundtur i Danmark
Detailhandel og levende bymidter – 4 nordtyske byer

Forslagene er beskrevet nærmere i vedhæftet bilag.

Økonomi
Udgifter til studietur kan afholdes inden for budget 2019 på bevilling 15 Fælles formål.

Bilag
1 (Inspiration studietur - emner og steder - 7728507)

Side 11

5 (Offentlig) Endelig drøftelse af udvalgsaftale for
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Sagsbehandler: Dr28946
SagsID: EMN-2019-02575

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalgets endelige drøftelser af udvalgsaftale for bevillingerne under
Økonomi- og Erhvervsudvalget. Efter drøftelse tilrettes udvalgsaftalen i henhold til Økonomiog Erhvervsudvalgets beslutning, med henblik på at indgå sammen med de øvrige
budgetbidrag, i det samlede budgetudkast for Silkeborg Kommune.
Herudover orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget uddybende om budgetgrundlaget for de
administrative bevillinger.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,



at udvalgsaftalen drøftes og eventuelle tilrettelser besluttes
at orienteringen om budgetgrundlaget for de administrative bevillinger tages til
efterretning.

Beslutning
Udvalgsaftale godkendt.
Orientering taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser på Økonomi- og Erhvervsudvalgets
møde den 4. juni 2019 er der udarbejdet et forslag til udvalgsaftale. Forslag til udvalgsaftale er
vedhæftet som bilag.
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der desuden udarbejdet en oversigt over
ændringerne i forsideskemaerne fra budget 2019 til budgetbidrag 2020.
Oversigt over ændringer i forsideskemaer fra budget 2019 til budgetbidrag 2020:
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1.000kr i 2020 priser

Bevilling
Bevilling
Bevilling
Bevilling
Bevilling

11
12
14
15
16

Budget 2019
Budgetbidrag 2020
Ændring
Note
23.745
23.466
-279
233.782
224.695
-9.087
Note 1
436.795
438.629
1.834
Note 2
53.926
47.541
-6.385
Note 3
107.661
34.925
-72.736
Note 4

Note 1:
Udgifter til indeklima og renovation er flyttet fra drift til anlæg hvilket udgør -9 mio. kr. af
reduktionen.
Note 2:
Udgifter til kommuneplanlægning er flyttet fra drift til anlæg hvilket udgør -514 t.kr. i
reduktion.
Dette modvirkes dog af at der i forbindelse med godkendte business cases flyttes 3.941 t. kr.
til bevilling 14, samt 4.071 t.kr. til flere sagsbehandlere på socialområdet, og 514 t.kr. der
blev tilført fra bevilling 15 til administrative udgifter ifb. med turistattraktioner og
kulturinstitutioner. I alt tilføres bevillingen 6.737 t. kr. i driftsmidler.
Dette modsvares delvis af reduktionen på 1%, tilsvarende -4.389 t.kr. som bevilling 14 er
omfattet af. Således at bevilling 14 i alt tilføres 1.834 t. kr.
Note 3:
Udgifter til modernisering mv. af IT-infrastruktur, materiel og digitalisering er flyttet fra drift til
anlæg, hvilket udgør 5.140 t.kr. af reduktionen
Note 4:
Udgifter til vækstpulje og lokal initierede projekter er flyttet fra drift til anlæg hvilket udgør i
alt -11.478 t. kr. Desuden blev der i 2019 afsat pulje til generelle reserver for -50.372 t. kr.,
samt -7.710 t.kr. i en pulje til at imødegå eventuelle merforbrug ifb. med aktivitetsbestemt
medfinansiering. I alt står disse tre poster for en reduktion på -69.560 t. kr.
Der er vedlagt opdaterede ændringsskemaer, hvor det er tydeliggjort hvilke flytninger, der er
lavet fra anlæg til drift ved 2. behandling af budget 2019. Disse flytninger er på nuværende
tidspunkt ikke foretaget for budget 2020 hvorfor budgettet stadig fremgår af anlægsudkastet.
Flytningerne er sket i forbindelse med kommunernes fælles bestræbelser på at overholde de
udmeldte niveauer for henholdsvis serviceudgifter og anlæg.
Desuden er budgetudkastet på Bevilling 15 Fælles Formål vedrørende Regatta, i henhold til
byrådets beslutning om tilskud, omplaceret således at det klart fremgår at der til Regatta er
afsat 500 t.kr. årligt. Beløbet i 2021 er øget til 1.900 t.kr. (500 t.kr. i årligt tilskud, 400 t.kr. til
belysning og fyrværkeri og 500 t.kr. til renholdelse og afspærring mv.) Der er ikke taget
stilling til evt. finansiering af yderligere terrorsikring eller underskudsgaranti
Udgifterne til it og digitalisering omhandler dels udgifter til materiel, infrastruktur,
modernisering og digitalisering og anvendes eksempelvis til løbende udbygning af kapacitet og
sikkerhed, herunder hardware, samt støtte til eksempelvis trådløs adgang på plejecentrene.
Desuden kan supplerende oplyses at den udvidelse, der søges af budgettet på bevilling 15
Fælles Formål vedrørende byrådet skyldes, at byrådet ved konstitueringen i 2017 besluttede at
benytte rammen på 370% fuldt ud. Rammen er lovgivningsmæssigt fastsat ud fra den enkelte
kommunes indbyggertal. Silkeborg Kommunes indbyggertal er over 90.000. Dette er ikke
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tidligere blevet korrigeret. I 2022 er der taget højde for udgifter til nyt byråd, bl.a. til
efterindtægt til borgmester i 6 måneder, 4 udvalgsformænd samt opstartsarrangementer.
Derudover skal der afsættes beløb til stedfortræder hvert år til mødediæter og
udvalgsvederlag.

Bilag
1
2
3
4
5
6

(10-1 Udvalgsaftale 2020 - 7818789)
(Nyt ændringskema Bevilling 11 - 7818790)
(Nyt ændringskema Bevilling 12 - 7818791)
(Nyt ændringskema Bevilling 14 - 7818792)
(Nyt ændringskema Bevilling 15 - 7818793)
(Nyt ændringskema Bevilling 16 - 7818794)
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6 (Offentlig) Godkendelse af Funder Områdestudie
Sagsbehandler: DR10047
SagsID: EMN-2019-00911

Resume
Ejendomme har foretaget et områdestudie i Funder, idet her skal ske udvidelse af børnehaven,
modernisering af skolen og udvikling af ny lokalplan. Områdestudiet arealdisponerer en række
finansierede og u-finansierede indsatser for fremtidig udvikling af området til godkendelse i
Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,





at Funder Områdestudie godkendes
at realiseringsnotatet tages til efterretning
at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Plan- og Vejudvalget at prioritere
anlæggelse af delprojekt 6. torvet/hjerterummet 2021-22 finansieret af puljen til
bymiljøer i Silkeborg Kommune
at Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder Plan- og Vejudvalget om at vurdere
muligheden for indarbejdelse af delprojekt 7. stisystem i området ifm. udvikling af
Cykelhandlingsplan 2017 for Funder skole

Beslutning
Områdestudiet godkendt. Realiseringsnotatet taget til efterretning.
Anbefalingerne til Plan- og vejudvalget blev godkendt.
Rune Kristensen (A) stemmer imod dot 3.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund for opgaven
Med udgangspunkt i Ejendomsstrategien 2016-2020 og Udviklingskoncept for
Porteføljestyring udarbejder Ejendomsstaben såkaldte områdestudier i samarbejde med
fagområderne.
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Områdestudierne foretages, når en kommunal ejendom skal placeres, udvides eller ændre
anvendelse i en sådan grad, at det påvirker øvrige kommunale ejendomme og funktioner.
Formålet er at lave den bedste fælles plan for fremtidig udvikling af området.
Derfor igangsatte Direktionen et områdestudie i Funder 7. februar 2019, idet her skal ske
følgende:








Funder Børnehus udvides (23,5 mio. kr. 2019-2021)
Funder skole moderniseres (58 mio. kr. 2020-2022)
Elevtalsprognosen viser at Funder Skole bliver tresporet i 2021/22 og får behov for at
udvide.
Skolemodernisering og mulig udvidelse kræver ny lokalplan.
Silkeborg Forsyning ønsker at anlægge et regnvandsbassin i projektområdet.
Der er behov for at opkøbe privatejet jord i projektområdet for at sikre plads.

Områdestudiet
Områdestudiet er udviklet på tværs af de fagområder, der har aktiviteter i området, og i dialog
med lokale interessenter. Lokalplanen laves med udgangspunkt i områdestudiet, og dialogen
med interessenterne har været en del af screeningsprocessen. Der er endvidere indledt dialog
om opkøb af marken med lodsejer.
Områdestudiet har identificeret en række indsatser for fremtidig udvikling og arealreserveret
dem. Idet studiet er baseret på hhv. faglige vurderinger og lokale behov, rummer det
finansierede såvel som u-finansierede indsatser. Byggefeltet for Funder skole er udlagt, så det
rummer mulighed for udbygning til en tresporet skole foruden modernisering af skolen.
Se bilag 1 - Funder områdestudie. Side 5 viser et overblik over alle indsatser, og side 6
beskriver de bindinger, der sikrer intentionerne med de enkelte indsatser.
Ud over at sikre synergi i bygningsmassen og udeområderne på tværs af interessenter, har
sikker trafik og sammenhæng i området været i fokus. Derfor er der udlagt et samlet
ankomstområde til parkering mv. fra nord, hvorfra man kommer videre op til ’torvet’ –
områdets hjerterum. Herfra skal man let kunne orientere sig mod hovedindgangene til
institutionerne, og her skal være mulighed for ophold, ungekultur og møder på tværs af
brugergrupper. I forlængelse heraf indeholder områdestudiet et diagram for et stinet, som skal
binde området sammen og kobles op på torvet.
Områdestudiets indsatser, herunder ovenstående, er nedbrudt i delprojekter og prioriteret på
en skala fra 1-2. Heraf er 1 de vigtigste at realisere for at områdestudiet løser Silkeborg
Kommunes kerneopgaver i området. Desuden fremgår u-finansierede indsatser, som ikke er
prioriterede men synliggøres som lokale ønsker til fremtidig udvikling.
Realiseringsnotat
Af realiseringsnotatet fremgår organisatorisk forankring, økonomi og prioritering af de
respektive delprojekter.
Se bilag 2 – realiseringsnotat.
Projektlederen for områdestudiet i Funder deltager under punktet.

Borgerinddragelse
Der er afholdt dialogmøder med lokalområdets vigtigste interessenter: Funder-Kragelund
Lokalråd, Funder GF, Funder-Kragelund Skolernes forældrebestyrelse, Funder Børnehus
institutionsbestyrelse og KFUM Spejderne afdeling Funder.
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Med udgangspunkt i output fra dialogmøderne er afholdt en fælles workshop omhandlende to
scenarier for fremtidige Funder. Det færdige områdestudie er resultatet af brugernes input
bearbejdet af den tværfaglige projekt- og styregruppe.

Økonomi
Bevilligede delprojekter
Der er bevilliget 23,5 mio. kr. til udvidelse af Funder Børnehus 2019-2021.
Der er bevilliget 58 mio. kr. til modernisering af Funder skole 2020-2022.
Estimerede udgifter
6. Torvet/hjerterum – 600.000 kr. (belægning og skilte)
7. Stisystem igennem området fra øst, nord, syd og vest til torvet inkl. lys – 1,7 mio. kr.

Bilag
1 (Områdestudie Funder - 7790551)
2 (Realiseringsnotat - 7819166)
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7 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Dansk
Civilhundeforening, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2019-02284

Resume
Dansk Civilhundeforening, Silkeborg har fremsendt ansøgning til puljen til medfinansiering af
lokalt initierede projekter om anlægstilskud på 64.000 kr. til opgradering af klubbens
faciliteter. Projektet har et samlet budget på 128.000 kr.
Sagen fremsendes til høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende beslutning i
Økonomi- og Erhvervsudvalg og byrådet.

Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


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

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 64.000 kr. til Dansk Civilhundeforening,
Silkeborg under forudsætning af,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. december 2019,
 at udbetaling af tilsagnet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads,
 at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Dansk Civilhundeforening, Silkeborg
efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er
anvendt.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 03-06-2019

Direktionens indstilling til byrådet anbefales.
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Ej til stede
Kristoffer Møller Jensen

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dansk Civilhundeforening (herefter DCH Silkeborg) har fremsendt ansøgning om anlægstilskud
på 64.000 kr. til opgradering af klubbens faciliteter. Projektet har et samlet budget på 128.000
kr.
Projektet består af to delprojekter:
Delprojekt 1 handler om opsætning af LED-lysmaster samt mobilt hegn på træningsområde
ved klubhus.
I delprojekt 2 opsættes varmepumper i stedet for el-radiatorer og udskiftning af belysning til
LED i klubhus.
Opsætning af lysmaster og mobilt hegn skal bl.a. sikre, at foreningen kan tilbyde træning hele
året til flere forskellige hold. Delprojekt 2 med opsætning af varmepumpe skal bl.a. sikre
besparelse af udgifter til el.
Ansøger skriver følgende om formålet med projektet:
”Danmarks civile Hundeførerforening afd. Silkeborg ønsker med dette kombinerede projekt
dels at understøtte Silkeborg Kommunes ambition om mindre Co2 udledning og større grad af
bæredygtighed i bygningsmassen samt at skabe forbedrede forhold for frivillige og medlemmer
i DCH Silkeborg.
Vi forventer, at vi kan tiltrække 50-70% flere medlemmer og frivillige, at vi får mulighed for et
højt aktivitetsniveau hele året, at vi kan tilbyde nye discipliner, som henvender sig til nye
grupper af medlemmer som f.eks. ungdomshold, familie lydighed, nosework, et motionshold
med fokus på både hundeførerens og hundens sundhed, at vi kan styrke vores
konkurrencelinjer og at familieafdelingen og konkurrenceafdelingen styrkes og får et bedre
sammenhold, fordi de kan træne ved siden af hinanden.”
Administrative bemærkninger til ansøgningen
DCH Silkeborg søger om 50 % tilskud til projektet. Projektet har som formål at sikre dels
større aktivitet i foreningen dels lavere udgifter til løbende drift.
DCH Silkeborgs klubhus og faciliteter ligger på kommunal grund, men ansøger vil ifølge
ansøgningen stå for drift og vedligehold af de nye faciliteter på samme måde, som foreningen
på nuværende tidspunkt står for drift og vedligehold af klubhuset.
Der er søgt og givet byggetilladelse til opsætning af lysmaster. Øvrige dele af projektet kræver
ifølge ansøger ikke byggetilladelse.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen har fået ansøgningen til kommentering og bemærker
følgende:
”Civilhundeforeningen har gode aktiviteter for deres medlemmer. Et lysanlæg vil give
foreningen mulighed for øget aktivitet særligt i vinterhalvåret.”
Kommunens Jurateam har gennemgået ansøgningen og bemærker, at det vil være en
forudsætning for tildeling af støtte, at foreningens opløsningsbestemmelser i vedtægterne
tilpasses. Det anbefales at dette indgår som forudsætning i tilfælde af tilsagn om støtte.
Administrationen er i dialog med ansøger om nødvendigheden af ændringer i vedtægterne
og ansøger er indforstået med behovet.
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Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 64.000 kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående
aktiviteter indenfor budgettets rammer i 2019, når der overføres 53.000 kr. fra bevilling 16
Tværgående aktiviteter drift, fra puljen til lokalt initierede projekter. De kommunale
momsrefusionsregler giver kommunen mulighed for at hjemtage en del af anlægstilskuddet i
momsrefusionsordningen, hvilket reducerer kommunens nettoudgift.

Bilag
1 (Skabelon for ansøgninger til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter 7716475)
2 (Projektbeskrivelse_DcH Silkeborg - 7716472)
3 (Samlede bilag til Silkeborg Kommune - 7716474)
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8 (Offentlig) Stillingtagen til ansøgning om tilskud fra
Silkeborg Museum
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2019-02898

Resume
Silkeborg Museum har fremsendt ansøgning om tilskud til et projekt, som skal styrke
interessen for og informationen om Tollundmanden.
Projektet har et samlet budget på ca. 1,8 mio. kr. og museet søger om støtte fra Silkeborg
Kommune på 500.000 kr.

Indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at beslutte om der skal gives støtte til Museum Silkeborg på 500.000 kr. til
rekonstruktion af Tollundmanden.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C) og Rune Kristensen (A) er inhabil i sagens behandling.
Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte at Søren Kristensen (A) ikke er inhabil i sagens
behandling.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Museum har fremsendt ansøgning om tilskud til et projekt, som skal styrke
interessen for og informationen om Tollundmanden.
Projektet har et samlet budget på ca. 1,8 mio. kr. og museet søger om støtte fra Silkeborg
Kommune på 500.000 kr.
Museum Silkeborg vil gerne lave en udvidelse af udstillingen, der fortæller om de første 70 år
med Tollundmanden. Udstillingen vil blive det centrale element i en fejring i 2020, som bl.a.
også vil byde på en ”comic” om fundet. Museet vil også arbejde på at sikre midler til en ny
klimasikret montre til Tollundmanden. Som en central del af udstillingen ønsker museet at få
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skabt en rekonstruktion af Tollundmanden i fuld størrelse, som stående vil kunne byde
gæsterne velkommen i udstillingsbygningen.
Museet skriver om denne satsning, at den ”skal ses som endnu et skridt på vej mod store mål,
som er en udvidelse og en ombygning af museet på Hovedgårdsvej. Alt sammen med henblik
på at skaffe plads og faciliteter, så vi langt bedre kan udnytte det uforløste potentiale der er i
Tollundmanden og historien om moseligene.
Mens der arbejdes på at skaffe finansiering til det, forsøger vi hele tiden at optimere og
forbedre os indenfor de allerede eksisterende rammer. I efteråret 2019 og vinteren 2020
satser vi således på en stor, højt profileret særudstilling om Dronningens teaterkostumer,
der skal forsøge at vende museet mere mod vinteren, som en slags højsæson nr. 2. Den
nye 70 års udstilling er tænkt som en ny del af den permanente udstilling om
Tollundmanden, til glæde for de mange gæster, der kommer for at se ham, opleve ham,
lære mere om ham, ja, for at møde ham.”
Museet oplyser, at det ikke vil være muligt at finansiere projektet af museets midler,
hvorfor der søges om støtte fra kommunen til projektet. Den resterende del af projektet vil
blive søgt finansieret af fonde og andre bidragsydere. Fagbevægelsens almene fond har
bevilliget 60.000 kr. til projektet.
Museet forventer, at besøgstallet vil stige med 5.000 årligt som følge af satsningen, men
budgetterer med 1.500 ekstra besøgende. Indtægter fra stigende besøgstal vil også indgå i
finansieringen.

Økonomi
Eventuelt tilskud vil kunne finansieres fra Bevilling 16 Tværgående aktiviteter, vækstpuljen.

Bilag
1 (Ansøgning Museum Silkeborg ØKE vækstpuljen - 7811639)
2 (Projektbeskrivelse. Tollundmanden 70 år - 7811637)
3 (Budget, TM 70 år - 7811635)
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9 (Offentlig) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg
32 og lokalplan 10-016 Erhvervsområde og
naturformidlingscenter Ferskvandscenteret og AQUA
Sagsbehandler: Dr17208
SagsID: EMN-2019-02088

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til tillæg 32 til Kommuneplan 2017-2028 og
lokalplan 10-016 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 8
uger.
Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af AQUA Akvarium og Dyrepark, mulighed for
tilbygning til Silkeborg Orienteringsklub samt mulighed for etablering af yderligere bebyggelse
til erhvervsformål indenfor Ferskvandscenteret.

Hvid stiplet linje viser lokalplangrænsen. Kommuneplantillæg 16 følger lokalplangrænsen.
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=910

Indstilling
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Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,



at forslag til tillæg 32 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-016 godkendes og
fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
at området omfattet af kommuneplantillæg 32 udtages af udpegningen som
bevaringsværdigt landskab.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 6. august 2018 at igangsætte tillæg 32 og lokalplan 10-016.
Lokalplanområdet omfatter erhvervsområdet Ferskvandscenteret og naturformidlingscenteret
AQUA Akvarium og Dyrepark. Området har et samlet areal på ca. 112.200 m2.
Mod nord grænser lokalplanområdet op til Vejlsøvej og kolonihaveområdet Marienlund. Mod
øst ligger Indelukket og Remstrup Å og mod syd og vest grænser lokalplanområdet op til
Kobskov.
Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Vejlsøvej.
Lokalplanens formål er,





at ny bebyggelse indenfor erhvervsparken Ferskvandscenteret indpasses i området,
således at området opleves som et sammenhængende bykvarter.
at områdets grønne karakter understøttes og bevares, ved at ny bebyggelse opføres
med så lille et fodaftryk på terræn som muligt og at parkeringsarealer på terræn
minimeres
at udvidelsen af AQUA Akvarium og Dyrepark sker på en sådan måde, at områdets
skovkarakter bevares og at ny bebyggelse og anlæg opleves som en naturlig del af den
omgivende natur
at Silkeborg Orienteringsklub kan udvides og at udvidelsen tilpasses den oprindelige
bebyggelses udtryk, så den samlede bebyggelse ikke skæmmer området.
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Lokalplanen skal sikre mulighed for udvidelse af AQUA Akvarium og Dyrepark, mulighed for
tilbygning til Silkeborg Orienteringsklub samt mulighed for etablering af yderligere bebyggelse
til erhvervsformål indenfor Ferskvandscenteret.
AQUA Akvarium og Dyrepark har et ønske om at udvide, for at kunne forbedre formidlingen af
dyrelivet i de ferske vande. Lokalplanen giver således mulighed for at udvide parken med ca.
26.000 m2 på arealer øst for den eksisterende aktivitetspark, ned mod Remstrup Å. Arealerne
ejes af Silkeborg Kommune.
Målet er på sigt at opnå et besøgstal på ca. 300.000 gæster om året. I dag er besøgstallet ca.
100.000 gæster pr. år.
Silkeborg Orienteringsklub har et ønske om at udvide deres klubfaciliteter bl.a. med et større
mødelokale samt bedre omklædningsfaciliteter. Nyt byggeri skal opføres i umiddelbar
tilknytning til orienteringsklubbens nuværende bygninger nord for det ønskede
udvidelsesområde for AQUA.
Samtidig vil Silkeborg Kommune gerne give mulighed for, at der kan etableres yderligere
7.000 m2 etageareal til erhvervsformål indenfor Ferskvandscenteret.
Den øgede aktivitet i lokalplanområdet forventes at ville medføre yderligere trafik i
nærområdet og behov for yderligere parkeringspladser i området. Lokalplanen giver derfor
mulighed for at etablere et parkeringshus i den nordvestlige del af lokalplanområdet.
Lokalplanområdet inddeles i to delområder:
Delområde I: Ferskvandscenteret
Bebyggelse indenfor området skal placeres indenfor de udlagte byggefelter, således at
symmetrien omkring den nord-syd gående akse fra Vejlsøhus til Vejlsøvej styrkes.
Ny bebyggelse skal med sin arkitektur og placering tilpasses områdets eksisterende
bevaringsværdige bygninger og det bevaringsværdige bykvarter. Eksisterende bebyggelse er
karakteristisk ved etagebebyggelse med sadeltage og hvide pudsede facader.
Tage på ny bebyggelse skal derfor udformes som sadeltage beklædt med røde eller sorte
tagsten, med tagpap eller med skifer. Lokalplanen stiller desuden krav om, at ny bebyggelse i
højden skal tilpasses den eksisterende bebyggelse i område.
Lokalplanen giver også mulighed for mindre tilbygninger til Silkeborg Orienteringsklub.
Tilbygningerne skal opføres med et bygningsudtryk som i form og volumen tilpasses den
eksisterende bebyggelse, så den samlede bebyggelse kommer til at fremstå som en helhed.
Indenfor delområde I er der desuden mulighed for at opføre et p-hus i 2-3 etager med plads til
ca. 385 biler. Mod nord skal p-husets højde trappes ned mod den lavere
kolonihavebebyggelse.
Vejadgang til området skal ske fra vest via Vejlsøvej.
Delområde II: AQUA Akvarium og Dyrepark
Parken udvides mod øst. Skovkarakteren bevares.
Der skabes et netværk af stier, som forbinder opholdsområder, legeområder og levesteder. Et
nyt vandmiljø skaber et naturligt liv af vandplanter, insekter og dyr, som holder til i og ved
vandet og giver mulighed for formidling af dyrelivet i vandet og om naturen ved de ferske
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vande. Ny bebyggelse og anlæg indpasses i området, så områdets skovkarakter bevares og ny
bebyggelse og anlæg opleves som en naturlig del af den omgivende natur.
De træer, som er udpeget som værdifulde skal bevares, og der skal tages særligt hensyn til
disse i etableringsfasen.
De primære teknik- og servicebygninger skal etableres tæt på eksisterende bebyggelse.
Mindre pavilloner placeres i skovområdet.

Illustrationsplan af AQUAs udvidelsesområde med bl.a. stier, mindre pavilloner og vandkanal i
skoven.
Kommuneplantillæg 32
Lokalplanforslaget er omfattet af kommuneplanramme 10-E-40 og 10-R-43. Der er ikke
overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår afgrænsning og anvendelse.
Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 32 til Kommuneplan
2017-2028.
Inden kommuneplantillæggets udarbejdelse, blev der indkaldt idéer og forslag til
planlægningen i en forhøring i perioden 13. december 2018 - 2. januar 2019 jf. planlovens §
23c.
Der er modtaget 10 høringssvar fra:
 3 erhvervsdrivende indenfor Ferskvandscenteret
 4 beboere langs Marienlundsvej og Vejlbovej
 Silkeborg Orienteringsklub
 Bevaringsforeningen
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Naturstyrelsen

De erhvervsdrivende indenfor Ferskvandscenteret ønsker selvstændige vejadgange ind i
området fra nord. Beboerne langs Vejlbovej og Marienlundsvej er primært bekymret for den
øgede trafikbelastning i området, som en udbygning af AQUA og Ferskvandscenteret forventer
at medføre. Silkeborg Orienteringsklub ønsker at der opretholdes et sammenhængende
stisystem i området. Bevaringsforeningen ønsker at ny bebyggelse i området opføres med
respekt for den eksisterende arkitektur. Naturstyrelsen har bemærkninger til parkering i
området, placering af parkeringshus samt støj fra højttaleranlæg ifm. fodring af dyr.
Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Med tillæg 32 udvides kommuneplanramme 10-E-40 til også at omfatte Silkeborg
Orienteringsklub og der gives mulighed for etablering af yderligere 7.000 m2 erhverv samt et
parkeringshus indenfor rammen.
Områder omfattet af kommuneplantillæg 32 udtages af udpegningen til
bevaringsværdigt landskab.
En del af lokalplanområdet er omfattet af retningslinje N16 i Kommuneplan 2017-2028.
Områderne tages ud af udpegningen i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplantillæg 32.
Ramme 10-E-40: En mindre del af rammeområdet er omfattet af en udpegning som
bevaringsværdigt landskab. Ifølge retningslinjen skal landskabelige værdier her tillægges
særlig stor vægt, og der må som udgangspunkt ikke opføres andet byggeri og anlæg end det,
der er undtaget fra kravet om landzonetilladelse.
Silkeborg Orienteringsklub ligger i dag indenfor udpegningen som bevaringsværdigt landskab.
Lokalplanen indeholder bestemmelser som sikrer, at udvidelsen af Silkeborg Orienteringsklub
begrænses og at udvidelsen tilpasses det oprindelige klubhusbyggeris arkitektur, således at
den samlede bebyggelse fremstår som et helstøbt byggeri, som ikke skæmmer området.
Det vurderes på den baggrund, at udvidelsen af rammeområde 10-E-40 kan tages ud af
udpegningen i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplantillæg 32.
Rammeområde 10-R-43: En del af rammeområdet er omfattet af en udpegning som
bevaringsværdigt landskab. Ifølge retningslinjen skal landskabelige værdier her tillægges
særlig stor vægt, og der må som udgangspunkt ikke opføres andet byggeri og anlæg end det,
der er undtaget fra kravet om landzonetilladelse.
Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny bebyggelse til restaurant og andre serviceformål
svarende til maks. 1.000 m2 indenfor området. Der udover kan der opføres mindre pavilloner
til information, dyreanlæg mm. svarende til en samlet bebyggelse på 750 m2. Herudover kan
der ske udvidelse af AQUAs hovedindgang. Lokalplanen indeholder bestemmelser som sikrer,
at ny bebyggelse og anlæg etableres på en sådan måde, at disse falder så naturligt ind i
området som muligt og at områdets skovkarakter fortsat er det dominerende i området.
Udvidelsen af parken omkring AQUA sker som en naturlig forlængelse af den allerede
eksisterende park, og sker på arealer domineret af nåleskov.
Det vurderes på den baggrund, at udvidelsen af rammeområde 10-E-43 kan tages ud af
udpegningen som bevaringsværdigt landskab i forbindelse med vedtagelsen af
Kommuneplantillæg 32.
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Miljøvurdering
Forslag til tillæg nr. 32 og lokalplan 10-016 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at planforslagene skal
miljøvurderes på trafikafvikling.
Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde 8. august 2018, hvor det er besluttet, at
planforslagene skal miljøvurderes på trafikafvikling i området.
Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet miljøvurderingsrapport. Rapporten kan
ses på lokalplansitet.

Borgerinddragelse
Der har været forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen.
Forslag til tillæg nr. 32 og lokalplan 10-016 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i
offentlig høring i 8 uger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der holdes borgermøde 15.
august 2019.
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10 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 39 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-022 for et boligområde i midtbyen i Silkeborg
Sagsbehandler: Dr13471
SagsID: EMN-2018-04440

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028 og
lokalplan 10-022 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 9
uger. Høringsperioden er forlænget med 1 uge grundet sommerferie
Kommuneplantillægget og lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af ca. 49 boliger
(etageboliger og tæt-lav bebyggelse) samt 330 m2 liberalt erhverv i stueetagen mod
Toldbodgade. Der er ligeledes mulighed for offentlige formål.

Kort I Afgrænsning af lokalplansområdet
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Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/731

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,


at forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-022 godkendes
og fremlægges i offentlig høring i 9 uger.

Beslutning
Der er fremkommet nye oplysninger til sagen. Sagen sendes derfor tilbage til udvalget.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 5. november 2018 at igangsætte tillæg nr. 39 og lokalplan 10022.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 4.332 m2 og ligger ved Toldbodgade 29-31, matr. nr.
177a, Silkeborg Bygrunde. Området ligger i byzone i Silkeborg midtby og er en del af et
udbygget boligområde.
Baggrunden for lokalplanen er, at grundejer ønsker at udvide anvendelsesmulighederne på
ejendommen til både at omfatte offentlig formål og boligformål. Der gives mulighed for
etablering af max. 4.610 m2 ny bebyggelse med mulighed for indretning af liberalt erhverv i
stueetagen i bebyggelsen langs med Toldbodgade. Der stilles krav om, at randbebyggelse
langs med Toldbodgade skal etableres inden opførelse af ny bebyggelse på bagvedliggende
arealer.
Lokalplanens formål er,
 at området fremstår som et varieret boligområde, med mulighed for tæt-lav,
etageboliger og offentlige formål,
 at der i bebyggelsen ud mod Toldbodgade er mulighed for liberalt erhverv,
 at der sikres stiforbindelser igennem området, som kobles på eksisterende
stiforbindelser og passager,
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at sikre vejadgang til området fra Toldbodgade og Estrups Gård.

Lokalplanen muliggør opførsel af max. 4.370 m2 etageboligbebyggelse samt max. 240 m2 etplans rækkehuse. I randbebyggelsen langs med Toldbodgade gives der mulighed for liberalt
erhverv i stueetagen.
Bebyggelsens omfang er reguleret med max. 4.610 m2 ny bebyggelse inden for hele
lokalplansområdet.
Tagflader på bebyggelse ud mod Toldbodgade udformes med symmetriske sadeltage, som
tager udgangspunkt i den nuværende randbebyggelse. Inden for byggefelt 3 skal ny
bebyggelse udføres med facadespring i varierende skala, som er tilpasset eksisterende
bebyggelse i området. Der gives mulighed for bebyggelse på max. 17 m på omtrentlig samme
lokation som oprindeligt Spåntårn. Lysåbninger, altaner m.m. skal placeres og afskærmes, så
indblik og nabogener minimeres.
Området skal vejbetjenes fra Toldbodgade og Estrups Gård. Parkering kan etableres under
terræn. Såfremt parkering etableres under terræn, skal op- og nedkørsel til
parkeringsanlægget etableres inden for området nær vejadgangen fra Toldbodgade. Der
udlægges areal til en stiforbindelse ind gennem bebyggelsen.
Kommuneplantillæg
Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 20172028, da lokalplanforslaget ikke er i overenstemmelse med gældende Kommuneplan 20172028.
Med tillæg nr. 39 oprettes nyt rammeområde 10-B13, som omfatter matr. nr. 177a, Silkeborg
Bygrunde. Tillægget ændrer bebyggelsens placering og højde i forhold til tidligere planlægning.
Samtidig ændres afgrænsningen af rammeområde 10-B-03. Bestemmelserne i rammeområde
10-B-03 er uændret.
Miljøvurdering
Forslag til tillæg nr. 39 og lokalplan 10-022 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at planforslagene ikke skal
miljøvurderes, idet planen alene vedrører mindre ændringer i planer for området, og derfor
ikke har væsentlige miljømæssige konsekvenser.
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11 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 30-003
for et boligområde ved Hedevej i Fårvang
Sagsbehandler: Dr28651
SagsID: EMN-2018-04378

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til lokalplan 30-003, boligområde ved Hedevej i
Fårvang, sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre 25 parcelhuse i den østlige del af Fårvang.

Oversigtskort
Planforslaget kan ses her:
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=929

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,


at forslag til lokalplan 30-003, boligområde ved Hedevej i Fårvang godkendes og
fremlægges i offentlig høring i 4 uger.
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Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 4. marts 2019 at igangsætte forslag til lokalplan 30-003.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 4,3 ha umiddelbart vest for Hedevej i den østlige del af
Fårvang. Den nordligste del på 1,5 ha er privat ejet og de sydligste 2,8 ha, er kommunalt ejet.
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Illustrationsplan

Den nordligste del af området er omfattet af en lokalplan fra 2004 og er udlagt til tæt-lav
boligbebyggelse.
Baggrunden for lokalplanen er, at der i Fårvang er behov for nye parcelhusgrunde, og at der
ikke har været interesse for at opføre det tæt-lave boligbyggeri, som den gældende lokalplan
giver mulighed for.
Ud over boligbyggeri giver planforslaget også mulighed for, at der i den sydligste del af
området kan anlægges en forlængelse af Landstigvej frem til Hedevej.
Den nordlige del af planområdet ligger i byzone og den sydlige del ligger i landzone. Med
plantiltaget overføres hele arealet til byzone.
Lokalplanens formål er,
 at give mulighed for at opføre fritliggende parcelhuse,
 at fælles fri- og opholdsarealer overvejende placeres centralt i området omkring en
eksisterende sø,
 at skabe gode stiforbindelser der binder lokalplanområdet sammen med områderne
omkring, samt
 at der udlægges areal til en forlængelse af Landstigvej.
De 25 boliger kan opføres i to etager og med en max. bygningshøjde på 7,5 m – reelt tale om
én etage med udnyttet tagetage. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er fastsat til
30 og grunde kan udstykkes på mellem 700 m2 og 1.100 m2.
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Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.
Miljøvurdering
Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM). Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at planforslaget ikke skal
miljøvurderes.
Bæredygtighed
Der er ikke indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanforslaget.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Forslag til lokalplan 30-003 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 4
uger.
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12 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 33 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-021 for et
bydelscenter i Gødvad
Sagsbehandler: DR28377
SagsID: EMN-2019-01653

Resume
Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan
13-021 for et bydelscenter i Gødvad med henblik på endelig vedtagelse af planerne.
Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/863

Lokalplanområdet vist med sort priksignatur

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,


at tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer,
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at lokalplan 13-021 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 25. februar 2019 forslag til tillæg nr. 33 og lokalplan 13-021 med henblik
på offentlig fremlæggelse.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af ny skole og hal mv. på en placering nord for den
eksisterende Dybkærskole. På den eksisterende skoles arealer kan der etableres nye boldbaner
og der gives mulighed for etablering af kunstgræsbaner i lokalplanens østlige område.
Herudover giver planen mulighed for omdannelse af centerområdet, herunder også nuværende
detailhandel.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-021 har været udsendt i
offentlig høring i perioden 11. marts 2019 6. maj 2019.
Der er modtaget 6 høringssvar fra:
-

Silkeborg Kommune, Ejendomme
Aarhus Stift
Museum Silkeborg
Gødvad GIF
NEWSEC, Michael Niebuhr Christensen
Marianne Winkler Jensen

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Ændringer og tilføjelser i lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i lokalplanen:

Side 37

Lokalplanen
- Byggefelt 5 udvides med ca. 40 m2 mod nord for at skabe bedre sammenhæng mellem
gammel og ny hal.
- Bestemmelserne i § 12 Grundejerforening udgår. Der tilføjes ”Ingen bestemmelser”
under § 12.
- Byggefelt 1 udvides med ca. 300 m2 med henblik på at gøre byggefeltet bedre egnet for
etablering af dagligvarebutik.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af ovenstående
ændringsforslag.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring.
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13 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 36 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-014 for et
boligområde ved Vestre Ringvej i Lysbro
Sagsbehandler: DR13545
SagsID: EMN-2019-00579

Resume
Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan
14-014 for et boligområde ved Vestre Ringvej i Lysbro med henblik på endelig vedtagelse af
planenerne.
Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/942/48977

Oversigtskort – hvid markering viser lokalplanafgrænsning
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Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,



at tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages med nedenstående ændringer,
at lokalplan 14-014 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte i december 2018 forslag til lokalplan 14-014 og kommuneplantillæg nr. 36,
men ønskede samtidig at få belyst alternativ vejadgang til boligområdet. Planforslagene var i
offentlig høring i 8 uger.
Plan- og Vejudvalget valgte 4. februar 2019 at ændre vejadgangen, således at boligområdet i
stedet blev vejbetjent fra Vestre Ringvej i stedet for Lysbrovænget. Lokalplanen har herefter
været i fornyet høring i 2 uger.
Lokalplanen giver mulighed for op til 100 etageboliger og har vejadgang fra Vestre Ringvej.
Lokalplanens formål er:
 at udlægge lokalplanområdet til boligformål
 at give mulighed for placering af fem stokbebyggelser
 at bebyggelsen placeres så det understreger det kuperede terræn
 at sikre vejadgang til det nye boligområde
 at sikre at der etableres en faunapassage/spredningskorridor igennem området, der
forbinder de grønne områder omkring Lyså med Funder Krat
 at der etableres gode rekreative stiforbindelser gennem området
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
anvendelse. Området er i kommuneplan 2017 omfattet af kommuneplanramme 14-R-41, som
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udlægger området til rekreativt område. Dog var der i forbindelse med sidste
kommuneplanrevision (2017) et politisk ønske om at undersøge, om området kunne bebygges
under hensyn til natur, støj og vejadgang. Der er derfor sideløbende med høringen af
lokalplanforslaget udsendt et forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2028, der sikrer
den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-014 har været udsendt i
offentlig høring.
Der er modtaget 7 høringssvar fra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miljøstyrelsen, Arter & Naturbeskyttelse
Silkeborg Museum
Funder-Lysbro Lokalråd
Camilla Sommer
Arne og Oda Ruhnstet Jensen
Arne og Oda Ruhnstet Jensen, Jakob Steglich-Petersen og Kirsten Puggaard, Lisbeth
Lynggaard og Jørgen Madsen
7. Maj-Britt Sørensen
Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Hovedtrækkene i høringssvarene er:
 Ændring af plangrundlag
 Faunapassage
 Trafiksikkerhed og hastighed på Vestre Ringvej
Ændringer og tilføjelser i kommuneplantillæg og lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i lokalplanen:
Lokalplanen
Der tilføjes følgende afsnit til lokalplanens redegørelse:
Faunapassage
Faunapassagen skal være af en beskaffenhed som muliggør passage af større pattedyr som
råvildt, ræve og grævlinger, men også mindre dyr som mus, firben, padder, fugle,
sommerfugle og andre insekter. Herudover skal faunapassagen give mulighed for spredning af
planter.
Faunapassagen fremstår derfor med forskellige typer af beplantning. De større pattedyr vil
fortrinsvist passere langs med træerne og igennem krattet og vil derfor også kunne passere på
skrænten, som vender ned mod Lysbroengen. Firben opholder sig helst på åbne og varme
skrænter og arealer. En del af de øvrige mindre dyr vil kunne anvende hele faunapassagens
bredde. En del insekter vil foretrække de lysåbne engområder.
Faunapassagen fremstår i varierende bredde fra 10-20 meter. Længst mod øst, hvor
faunapassagen skal fange den i lokalplan 14-009 udlagte faunapassage, vil den være bred.
Andre steder reduceres den til 10 meter. Det vurderes, at den træbevoksede skrænt mod syd,
som i lokalplan 12-009 er udlagt til fri- og opholdsarealer og derfor ikke kan bebygges,
ligeledes er anvendelig for passage af vilde dyr og planter. Denne skrænt har en bredde på 1520 meter. Langs hele forløbet er der en 10 m bred bræmme beplantet med en spredt
bevoksning af hjemmehørende løvtræer og buske i hele faunapassagens bredde.
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De fri- og opholdsarealer, som ligger tæt på faunapassagen skal fremstå som en eng med
uklippet vegetation. Her skal udsås en frøblanding med hjemmehørende vilde arter, som
passer til områdets jordbund og fugtighed. De vilde planter vil give mulighed for et rigere liv af
insekter, bier og sommerfugle tættere på bebyggelsen.
Der ændres følgende i lokalplanens bestemmelser:
§ 9.5 ændres til
Der skal udlægges areal til en faunapassage i 10-20 meters bredde langs lokalplanens
sydøstligste skel som vist i princippet på kortbilag 3.
Der tilføjes følgende bestemmelse:
9.12
Fri- og opholdsarealer, som er beliggende i tilknytning til faunapassagen, skal fremstå med
uklippet græs og engblomster som vist i princippet på kortbilag 3.
Ændringerne til lokalplanen skyldes, at lokalplanområdet i kommuneplan 2017-2028 er udlagt
til faunapassage. Det skal derfor sikres, at området også i fremtiden kan fungere som
faunapassage for både dyr og planter.
Stiforbindelser
Der ændres følgende i lokalplanens bestemmelser:
§ 4.8 ændres til
Der må maks. etableres én stiforbindelse til Kjellerupstien med valg mellem nordlig eller sydlig
beliggenhed, i princippet som vist på kortbilag 3. Stierne må udføres som trappeanlæg.
Udstykning
Der ændres følgende i lokalplanens bestemmelser:
§ 5.1 ændres til
Delområde I må udstykkes i storparceller eller som sokkeludstykninger.
Kommuneplantillæg
Teknik- og Miljøafdelingen har følgende forslag til administrative tilretninger vedr. fri- og
opholdsarealer i kommuneplantillægget:
Bestemmelse vedr. fri- og opholdsarealer tilrettes, således at kravene svarer til standard for
etageboliger. Der foretages følgende ændringer til bestemmelser vedr. fri- og opholdsarealer:
Der skal etableres opholdsareal svarende til 25 % af etagearealet.
Miljøvurdering
Der er ikke indkommet klager over beslutningen om, at planforslagene ikke er miljøvurderet.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af ovenstående
ændringsforslag. Projektområdet er på ca. 24.140 m² og planen giver mulighed for op til 100
boliger, hvilket svarer til ca. 41 boliger pr hektar. Der er dermed tale om en fortætning i et
bymæssigt område, hvor der er en god udnyttelse af grunden. De store grønne arealer giver
mulighed for at overfladevand kan håndteres indenfor området. Lokalplanen giver mulighed for
at videreføre faunapassagen, og udsåning af frøblanding med vilde arter tilgodeser et rigere liv
af insekter, bier og sommerfugle. I forbindelse med byggemodning tilstræbes det, at der opnås
jordbalance, således at overskudsjord fra byggemodningen håndteres indenfor lokalplanens
afgrænsning. Håndteringen sker under hensyn til jordbundsforholdene, samt grundvands- og
naturhensyn.
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Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring, samt 2 ugers forlænget høring. Der blev
holdt borgermøde 6. maj 2019.
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14 (Offentlig) Endelig vedtagelse af lokalplan 12-027 for et
boligområde ved Brunbakkevej og Øster Bordingvej i
Buskelund
Sagsbehandler: DR13514
SagsID: EMN-2019-02189

Resume
Behandling af høringssvar til lokalplan 12-027 for et boligområde ved Brunbakkevej og Øster
Bordingvej i Buskelund med henblik på endelig vedtagelse af planen.

Oversigtskort over lokalplanområdet.

Planforslaget kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/862

Indstilling
Side 44

Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at lokalplan 12-027 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Sagen oversendes til byrådet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-06-2019

Udvalget ønsker sagen til byrådets afgørelse.
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 25. marts forslag til lokalplan 12-027 med henblik på offentlig
fremlæggelse.
Lokalplanen giver mulighed for ca. 58 åben-lave boliger og ca. 20 tæt-lave boliger i maks. 2
etager / 8,5 m.
Lokalplanens formål er,
 at området fremstår som et varieret boligområde, med en blanding af fritliggende
parcelhuse og sammenbyggede dobbelt- eller rækkehuse;
 at sikre etablering af fri- og opholdsarealer;
 at sikre fremtidig bebyggelse mod klimaændringer;
 at ny bebyggelse sikres mod støj fra virksomheder mod syd;
 at særlig beplantning og landskabstræk i området bevares;
 at offentligheden sikres adgang til gravhøjen;
 at der udlægges det nødvendige areal til etablering af forlængelse af Astrid Lindgrens
Vej og etablering af stitunnel ved Øster Bordingvej.
Høringssvar
Forslag til lokalplan 12-027 har været udsendt i offentlig høring i perioden 1. april 2019 -29.
april 2019.
Der er modtaget 5 høringssvar fra:



Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg v/ Pernille Ingemann
Vejdirektoratet
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Banedanmark
Museum Silkeborg
Mads Hammershøj og Grundejerforeningen i Balle Huse

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Ændringer og tilføjelser i lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i lokalplanen:
Lokalplanen
 § 9.12: ”Der udlægges areal til naturområde, som markeret på kortbilag 3. Områderne
skal fremstå med uklippet græs og urtevegetation. Området skal etableres med en
spredt bevoksning med hjemmehørende løvtræer og buske. Eksisterende beplantning
på skrænten skal bibeholdes i det omfang det er muligt.”
 Kortbilag 3 og 4: Stiføringen efter stitunnellen under Øster Bordingvej rykkes længere
mod øst.
 Kortbilag 3 og 4: Naturområde tilføjes.
Teknik- og Miljøafdelingen har følgende forslag til administrative tilretninger i
kommuneplantillægget og lokalplanen:
Lokalplanen
 § 6.2: ”Støjafskærmende foranstaltninger skal placeres inden for området, som vist på
kortbilag 3. Der skal etableres støjafskærmende foranstaltninger mod centerområdet
som afskærmning mod virksomhedsstøj med en topkote på op til 7 m målt fra
virksomhedernes køreplads. Støjafskærmende foranstaltninger skal tilplantes eller
begrønnes.”
 Følgende tages ud af § 7.3: ”På de på kortbilag 3 viste grunde i delområde I må
bebyggelse opføres i maks. 1 etage med en højde på maks. 6 m over terræn efter
byggemodning (pga. støj fra virksomheder mod syd)”.
 Sidste punkt i § 11 ændres til: ”bebyggelsen er tilsluttet fælles vand-, el- og
kloakforsyning i det omfang bebyggelsen skal forsynes”.
 Kortbilag 3:
o Højdebegrænsning på huse nord for Gartnergården tages ud, så alle bygninger i
området kan opføres i 2 etager / 8,5 m.
o Støjvoldens højde anføres på kortbilag.
 Kortbilag 3 og 4: afgrænsningen ændres, så stiens sammenkobling vises.
Miljøvurdering
Der er ikke indkommet klager over beslutningen om, at planforslaget ikke er miljøvurderet.

Borgerinddragelse
Planforslaget har været i 4 ugers offentlig høring.
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15 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling af
byggemodning samt stitunnel ved Dalvejen i Silkeborg
Sagsbehandler: Dr28075
SagsID: EMN-2019-02630

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling af byggemodning ved Dalvejen samt anlæg af stitunnel.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,



at anlægsbevilling af byggemodning ved Dalvejen på 2,25 mio. kr. godkendes.
at anlægsbevilling til stitunnel på 6,0 mio. kr. i bruttoudgifter og 1,5 mio. kr. i
indtægter (netto 4,5 mio. kr.) flyttes til Bevilling 25 Veje godkendes, når det samtidig
godkendes, at budgettet på 4,5 mio. kr. overføres fra Bevilling 29 Planlægning og
Byggemodning.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byggemodning:
Der er ønske om flere parcelhusgrunde i Silkeborg. Silkeborg kommune ønsker derfor, at
udstykke matrikel nr. 8dp, beliggende på Dalvejen 34 i Silkeborg. Her er der mulighed for at
skabe en god grundopdeling, så det passer til det eksisterende boligområde. Denne grund er
kommunalejet og ligger i byzone. I forbindelse med byggemodningen etableres 6
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parcelhusgrunde samt en ny stiforbindelse imellem byggemodningen og de omkringliggende
stisystemer.
Lokalplan 12-024 er gældende for området.
Byggemodningen vil få vejtilslutning fra Dalvejen, hvor der etableres en boligvej med et udlæg
på 9,0 m, hvoraf de 5,5 m er befæstet vej med asfalt. Der er et fortov i den ene side samt
græsrabat på den anden side af boligvejen. Der etableres, for enden af vejen, en
vendemulighed for renovationsvogne/lastvogne. Fra boligvejen etableres en ny sti som
forbindes til eksisterende sti ved Daltoften.
Boligvejen vil blive klassificeret, som privat fællesvej.
Stitunnel:
Der etableres en ny stitunnel til fordel for området, og for at skabe en god sammenhæng
imellem området såvel syd for, som nord for Nordre Højmarksvej.

Økonomi
Byggemodning:
Byggemodning koster 2,25 mio. kr. at udføre.
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. kan gives på Bevilling 29
Planlægning og Byggemodning med rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. indenfor budgettets
rammer i 2019 og med 0,75 mio. kr. i 2020.
Stitunnel:
Stitunnellen koster 6,0 mio. kr. at anlægge. Heraf finansieres 1,5 mio. kr. af privat bygherre i
området.
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. i bruttoudgifter og 1,5 mio. kr. i
indtægter (netto anlægsbevilling på 4,5 mio. kr.) kan gives på Bevilling 25 Veje med
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rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2019, hvis der overføres 4,5 mio. kr. fra Bevilling
29 Planlægning og Byggemodning.
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16 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
erhvervsbyggemodning Vestre Højmarksvej, Funder
Sagsbehandler: DR28072
SagsID: EMN-2019-00871

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til erhvervsbyggemodning ved Vestre
Højmarksvej, Funder.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,


at anlægsbevillingen på 12,5 mio. kr. til erhvervsbyggemodningen ved Vestre
Højmarksvej, Funder godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er ønske om flere erhvervsgrunde i Silkeborg. Dette område har en god beliggenhed tæt
ved motorvejen. Silkeborg Kommune har af den årsag, ønsket at udstykke matr. nr. 1an iht.
lokalplan 14-012, der ligger ved motorvejsafkørslen Funder. Arealet ligger i byzone.
Området indeholder en beskyttet gravhøj, regnvandsbassiner, samt luftledninger
(højspænding). Disse er respekteret i disponeringen af arealet. Fra samkørselspladsen og
langs det østlige og sydlige skel, ligger der en tinglyst vejret, som Vejdirektoratet benytter.
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Arealet bliver udstykket med en adgangsvej, og en sidevej til denne, samt 5 erhvervsgrunde af
varierende størrelse. Der etableres, for enden af vejene, vendemulighed for sættevognstog.
En principskitse for erhvervsbyggemodningen, ser sådan ud:

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. kan gives på bevilling 29
Planlægning og Byggemodning med rådighedsbeløb på 12,5 mio. kr. indenfor budgettets
rammer i 2019.
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17 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling for
byggemodning, Planetvej i Gjessø
Sagsbehandler: DR28072
SagsID: EMN-2019-01965

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling for byggemodning, Planetvej i Gjessø.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på netto 4,5 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er ønske om flere parcelhusgrunde i oplandsbyerne, herunder er Gjessø i fokus. Silkeborg
Kommune ønsker derfor, at udstykke matr. nr. 2ae, beliggende på Planetvej i Gjessø. Her er
der mulighed for at skabe en god grundopdeling, så det passer til det eksisterende
boligområde. Matr. nr. 2ae er kommunalejet, og ligger i byzone. I forbindelse med
byggemodningen etableres 12 parcelhusgrunde samt en ny stiforbindelse, som kobles til det
eksisterende stisystem, til det omkringliggende område.
Lokalplan 64 er gældende for området.
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Byggemodningen vil få vejtilslutning fra Planetvej. Der etableres én boligvej med et udlæg på
9 m, hvoraf de 5,5 m er befæstet vej med asfalt. Der etableres græsrabat i begge sider af
boligvejen. Boligvejen indrettes således at lastvogne kan køre ind på boligvejen, og ud igen,
uden at skulle bakke. Fra boligvejen etableres en ny sti som forbindes til eksisterende sti mod
Merkurvej.
Boligvejen klassificeres Privat Fællesvej.
Oversigtskort over matrikel 2ae, og principskitse jf. lokalplanen.

Borgerinddragelse
Der er sket borgerinddragelse i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. kan gives på bevilling 29
Planlægning og Byggemodning med rådighedsbeløb på 3,75 mio. kr. indenfor budgettets
rammer i 2019. Resterende rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. vil skulle afholdes indenfor
budgettets rammer i 2020.
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18 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
signalanlæg ved Julsøvej og Borgdalsvej
Sagsbehandler: Dr14282
SagsID: EMN-2019-00906

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til etablering af signalanlæg ved Julsøvej og
Borgdalsvej i Sejs.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje, med rådighedsbeløb
på 4,8 mio. kr. i 2019.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Efter åbning af motorvejen, er der sket en stigning i trafikken på Borgdalsvej, hvilket medfører
opstuvende trafik og kødannelse på Julsøvej i myldretiden. Der er derfor ønske om at ombygge
krydset med signalregulering, med henblik på bedre trafikafvikling, og aht. sikkerhed for
krydsning af vejen for skolebørn.
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Tyttebærvej Syd for Julsøvej drejes mod vest, så der bliver mulighed for at lave et firbenet
kryds, og den påbegyndte dobbeltrettede cykelsti på Borgdalsvej føres ned over banen til det
signalregulerede kryds.
Der er dialog med Banedanmark om at få udvidet bredden af bomanlægget på Borgdalsvej, så
der bliver plads til den dobbeltrettede cykelsti.

Borgerinddragelse
Der er afholdt borgermøde i Sejs 7. november 2018, hvor mulighederne, herunder den
beskrevne løsning, er blevet drøftet.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje, med
rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. indenfor budgettets rammer i 2019.
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19 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling for
etablering af signalreguleret kryds ved Erhvervskorridoren
etape 1, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr28075
SagsID: EMN-2019-02646

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 11,0 mio. kr. til erhvervskorridoren etape 1, som består af
ny forbindelsesvej fra Nordre Ringvej til Stagehøjvej, etablering af signalreguleret kryds på
Nordre Ringvej/ny forbindelsesvej.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,



at anlægsbevilling på 11,0 mio. kr. til erhvervskorridoren etape 1 flyttes til Bevilling 25
Veje godkendes, når det samtidig godkendes, at budgettet på 11,0 mio. kr. overføres
fra Bevilling 29 Planlægning og Byggemodning.
at den nye forbindelsesvej klassificeres som offentlig vej, når den er færdiganlagt.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Motorvejsbyggeriet gennem området har efterladt flere ubebyggede matrikler i området.
Lokalplan 13-019 for erhvervskorridoren, Gødvad, giver mulighed for, at motorvejsnære
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arealer kan bebygges med nye erhvervsbyggerier så tæt på motorvejen som muligt, samt at
skabe bedre adgangsforhold til området.

Hele lokalplan området.

Den første etape af byggemodningen, består af, at Søholt Bæk rørlægges, så der kan etableres
en ny forbindelsesvej, som sammenbinder Stagehøjvej med Nordre Ringvej. Vejen tilsluttes
Nordre Ringvej i et signalreguleret trebenet kryds, som illustreret på billedet herunder.

Borgerinddragelse
Der har været inddragelse af virksomhedsejere og beboere i forbindelse med
lokalplanprocessen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 11 mio. kr. kan gives på Bevilling 25 Veje med
rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. indenfor budgettets rammer i 2019 og med 8,0 mio. kr. i
budgetoverslagsår 2020, hvis der overføres 3,0 mio. kr. i 2019 og 8 mio. kr. i
budgetoverslagsår 2020 fra Bevilling 29 Planlægning og Byggemodning.
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20 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling
for Cykelsti Silkeborgvej, samt nedsættelse af
anlægsbevilling til signalanlæg Kjellerupvej
Sagsbehandler: DR27627
SagsID: EMN-2018-05113

Resume
Teknik- og Miljøafdelingen søger en forhøjelse af anlægsbevillingen, til at udbedre dårlig og
underdimensionerede afvandingssystem samt at fremtidssikre afvandingssystemet mod
klimaforandringer på Silkeborgvej i Kjellerup fra Astrupvej til Industrivej.
Forhøjelsen af cykelstien finansieres af en nedsættelse af anlægsbevilling til signalanlæg
Kjellerupvej - Silkeborgvej – Haurbakvej.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,


at forhøjelsen af anlægsbevillingen med 0,7 mio. kr., som finansieres af en nedsættelse
af anlægsbevilling til signalanlæg Kjellerupvej - Silkeborgvej – Haurbakvej, godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund:
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Byrådet godkendte 17. december 2018, at de 2 mio. kr. der var afsat i anlægsbudget 2014 til
Belægninger Torvet - Skolegade, Kjellerup, til brug i forbindelse med Silkeborg Forsynings
renovering af kloaksystem gennem området, blev ændret til at anlægge cykelkantbaner på
Silkeborgvej fra Astrupvej til Industrivej i Kjellerup i stedet.
Uforudsete udfordringer:
I forbindelse med projektering og forundersøgelser af cykelkantbaner på Silkeborgvej i
Kjellerup, har det vist sig, at afvandingssystemet på strækningen er i meget dårlig stand
derudover er det også underdimensioneret. Silkeborg Kommune skal ved anlæg af
cykelkantbaner bruge afvandingssystemet til at lede vejvand i.
For at fremtidssikre afvandingssystemet og med klimaforandringer taget i betragtning, har
Teknik- og Miljøafdelingen vurderet, at det er nødvendigt, at etablere helt nyt
afvandingssystem på strækningen.
Dette betyder, at der er flere udgifter til forundersøgelser, større udgifter til rådgiver grundet
afvandingsproblematikken samt større udgifter i forbindelse med anlæg, men at det kan betale
sig, at udbedre systemet nu, når der alligevel skal anlægges cykelkantbanerne.

Økonomi
Forhøjelsen til anlægsbevillingen kan finansieres af signalanlæg Kjellerupvej, Silkeborgvej og
Haurbakvej, der kan nedsættes på grund af:
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at det er lykkes at projektere signalanlæg Kjellerupvej, Silkeborgvej og Haurbakvej, så
der ikke skal ske så stor en fysisk ombygning af svingbaner m.m. som antaget, og
dermed forventes krydsombygningen at kunne gennemføres, uden at bruge hele det
afsatte beløb på 4 mio. kr.

Økonomistaben oplyste, at forhøjelse af anlægsprojekt cykelsti Silkeborgvej, Kjellerup med 0,7
mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 2,7 mio. kr. kan gives med rådighedsbeløb i 2019, hvis
anlægsbevilling til signalanlæg Kjellerupvej, Silkeborgvej og Haurbakvej nedsættes med 0,7
mio. kr. fra 4,0 mio. kr. til 3,3 mio. kr. i 2019.
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21 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
renovering af Them Bavnehøj
Sagsbehandler: dr25249
SagsID: EMN-2019-01478

Resume
Bevilling på 0,2 mio. kr. skal benyttes til istandsættelse af udkigstårn, indretning af plads med
bedre opholdsmuligheder og til at etablere bedre adgangsforhold til Them Bavnehøj.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 12-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
I kommunens plantage Hjortsballe I ligger Them Bavnehøj. Ligesom andre bavnehøje blev
Them Bavnehøj tilbage i tiden brugt som signalhøj. Hvis fjenden nærmede sig, var bål på
bavnehøjene et signal til befolkningen om at få hæren samlet til landets forsvar.
Fælles for bavnehøjene er, at de ligger synligt i landskabet. Them Bavnehøj ligger således på
et stort højtliggende plateau, og flere højdepunkter i nærheden rager næsten lige så højt op
som Them Bavnehøj. Derfor opleves højdepunktet ikke som voldsomt højt, selvom det er sekssyv meter højere end Himmelbjerget.
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Ved udsigtspunktet er der et lille tårn, hvorfra udsigten over Søhøjlandets skove og søer er
endnu mere storslået. Tårnet har tidligere været et af 160 luftmeldetårne, som
Flyverhjemmeværnet benyttede for at indrapportere evt. fjendtlige fly over Danmark.
Bevillingen skal benyttes til istandsættelse af tårnet, indretning af pladsen med bedre
opholdsmuligheder og til at etablere bedre adgangsforhold.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. kan gives på bevilling 81 Natur og
miljø med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2019.
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22 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2019
Sagsbehandler: DR17252
SagsID: EMN-2019-01594

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til naturprojekter og kortlægning af beskyttede
dyrearter på Habitatdirektivets bilag IV – strengt beskyttede arter.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet


at anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 12-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Bilag IV i EU’s Habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og udenfor Natura 2000områderne.
I budget 2019 er der afsat 0,3 mio. kr. til kortlægning af arter på habitatdirektivets bilag IV,
også kaldet bilag IV-arter, samt projekter for disse arter. Der ansøges hermed om frigivelse af
midlerne. Tidligere år er der afsat et tilsvarende beløb.
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Kommunen er i forbindelse med sagsbehandling og planlægning forpligtet til at beskytte en
række dyrearter, som er omfattet af international lovgivning. Forpligtigelsen gælder dels
beskyttelse af den enkelte art, men også en streng beskyttelse af arternes leve- og
rasteområder. Kommunen igangsætter derfor naturprojekter til arternes beskyttelse.
Silkeborg Kommune undersøger løbende arternes udbredelse her i kommunen. De senere års
undersøgelser har bl.a. givet en viden om, hvordan der kan sættes ind for at forbedre
muligheden for de sjældne arters overlevelse.
I 2019 foretages der paddeundersøgelser i et område omkring Grauballe, samt markfirbenundersøgelser i et tilsvarende område ved Grauballe.

Den sjældne løgfrø eftersøges ved Løve og Funder, hvor den findes i enkelte vandhuller. Foto:
Peter Skriver.
Oplysningerne om arternes udbredelse anvendes i forbindelse med eksempelvis
lokalplanlægning, vejprojekter, natursagsbehandling, indvindingstilladelser,
naturgenopretningsprojekter og planlægning i øvrigt. I disse sammenhænge er det vigtigt at
have overblik over udbredelsen af de strengt beskyttede arter, da det vil forsinke behandlingen
af sagen/planforslaget, hvis denne viden skal indhentes i de enkelte sager. Det kan også være
umuligt pga. årstiden.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. kan gives på bevilling 81 Natur og
miljø med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2019.
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23 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til Virklund,
nye børnehave- og vuggestuepladser
Sagsbehandler: 12955
SagsID: EMN-2019-01417

Resume
Ansøgning om forhøjelse af anlægsbevilling og anlægsbevilling til udvidelse af to børnehuse i
Virklund. Anlægsbevillinger på 12 mio. kr., fordelt med 5,0 mio. kr. i 2019 og 7,0 mio. kr. i
2020. Specifikt skal midlerne bruges til at udvide Virklund Børnehave med 20
vuggestuepladser og Troldehøjen med 22-25 0-6 års pladser.

Indstilling
Direktør Hanne Ahrens indstiller til byrådet,



at anlægsbevillingen til Virklund Børnehave forhøjes med 6,5 mio. kr. fra 1 mio. kr. til
7,5 mio. kr. godkendes
at anlægsbevilling til Troldehøjen på 5,5 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Børne- og Familieafdelingen er udfordret af et kraftigt øget børnetal ift. prognosen. Dette
bevirker, at der er pasningsudfordringer i flere områder i Silkeborg området - herunder i
Virklund. For at imødekomme denne stigning i børnetallet og den manglende kapacitet i
området ønskes anlægsbevillingen til etableringen af nye pladser i Virklund frigivet, så der kan
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etableres 20 nye vuggestuepladser i Virklund Børnehave og 22-25 nye 0-6 årige pladser i
Troldehøjen.
Virklund Børnehave: Der etableres en ekstra gruppe til vuggestuebørn med 20 pladser. De
ekstra pladser opnås ved at lave en tilbygning til det eksisterende børnehus. I forbindelse med
udvidelsen vil parkeringsforholdene blive revideret, samtidig med at tilgængeligheden
indvendigt i børnehaven også vil blive forbedret. Anlægsprojektet estimeres at koste 7,5 mio.
kr.
Troldehøjen: Der etableres 22-25 ekstra 0-6 årige pladser, for at tilpasse kapaciteten samt for
at gøre institutionen mere fleksibel. De ekstra pladser opnås ved at lave en tilbygning til det
eksisterende børnehus. Der bygges som udgangspunkt ikke en liggehal. Anlægsprojektet
estimeres at koste 5,5 mio. kr.
Tilbygningerne vil medføre en øget udgift til afledt drift på 96.500 kr. pr. år vedr. Virklund og
125.000 kr. pr. år vedr. Troldehøjen.
Udgiften til afledt drift er estimeret – når beløbet kendes vil der blive søgt en rammeudvidelse
på service.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling til Virklund Børnehave med 6,5 mio.
kr. fra 1,0 mio. kr. til 7,5 mio. kr. kan gives på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner med
rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. indenfor rammerne af budget 2019 og 4,1 mio. kr. i 2020.
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling til Troldehøjen på 5,5 mio. kr. kan gives på
bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner med rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. indenfor
budgettets rammer i 2019 og med 2,9 mio. kr. i 2020
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24 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevilling til udvidelse
af Børnehuset Nørrevænget
Sagsbehandler: DR12955
SagsID: EMN-2019-02218

Resume
Ansøgning om tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i Daginstitutionen
Alderslyst.

Indstilling
Direktør Hanne Ahrens indstiller til byrådet,


at anlægsbevillingen på 7,2 mio. kr. godkendes, når der gives en tillægsbevilling på 7,2
mio. kr.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
I daginstitutionen Alderslyst er der en stigning i antallet af børn, der skal passes. Der er ingen
ledige pladser i de eksisterende børnehuse i Alderslyst, og børnehusene har allerede taget flere
børn ind, end der oprindeligt er kapacitet til. Med flytning af ungdomsklubben er der mulighed
for at udvide antallet af pladser i Børnehuset Nørrevænget.
Børne- og Ungeudvalget indstillede på mødet 6. maj til byrådet, at der afsættes ressourcer til
at flytte ungdomsklubben, som ligger placeret midt i de bygninger, som rummer Børnehuset
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Nørrevænget. Målet med flytningen var at give mulighed for at etablere flere dagtilbudspladser
og skabe adskilte og bedre egnede rammer for både de unge i området og børn i dagtilbud.
Klubbens lokaler udgør ca. 450 m2, og Børne- og Familieafdelingen anslår, at der kan etableres
40 0-6 års pladser og samtidig skabes plads til en legestue.
Der er tale om 0-6 årspladser. Der skal derfor bl.a. laves et krybberum til krybber og
barnevogne, men denne skal ses som en helhed sammen med den seneste udvidelse af
vuggestuepladser. Derudover kræver klubbens lokaler en mindre ombygning, før de er
velegnede som daginstitutionspladser.
Der nedsættes, så snart som muligt, et byggeudvalg, som kan udarbejde en plan for
ombygning og indretning af inde- og udearealer. Selve ombygningen forventes at gå i gang i
efteråret, således at der kan optages nye børn pr. 1. januar 2020. Børne- og Familieafdelingen
undersøger, hvordan kapacitetsudfordringen kan håndteres i den mellemliggende periode.
Når afledt drift kendes, vil der blive søgt en rammeudvidelse på service.

Økonomi
Der er ikke afsat budget til anlægsbevillingen.
Økonomistaben oplyser at anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. kan bevilliges såfremt der gives
tillægsbevilling til projektet finansieret af kassen. Tillægsbevillingen gives på bevilling 43
Dagpleje og daginstitutioner med rådighedsbeløb i 2019, når beløbet er overført fra kassen.
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25 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling finansieret
delvist af tillægsbevilling til etablering af midlertidige
pladser i Funder
Sagsbehandler: DR12955
SagsID: EMN-2019-01404

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling finansieret delvist af tillægsbevilling til etablering af 60
midlertidige 0-6 års pladser i Funder. Den planlagte tilbygning af Funder Børnehus, Funder
Børnehus etape 2, forventes færdig i foråret 2021. Der er i de allerede opsatte midlertidige
pavilloner ikke kapacitet til alle børn med behov for pasning i området i 2020.

Indstilling
Direktør Hanne Ahrens indstiller til byrådet,


at anlægsbevillingen på 6,970 mio. kr. til midlertidige pladser i Funder godkendes, når
der gives en tillægsbevilling på 5,670 mio. kr.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
I løbet af de kommende år forventes antallet af børn i Funder med behov for pasning i juni
måned at udvikle sig som nedenstående:
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Børn\år
0-2 årige
3-6 årige
Total
Årlig vækst

2019
169
198
367

2020
194
226
421
54

2021
180
270
450
30

2022
178
287
466
15

2023
176
299
475
10

2024
175
302
477
2

2025
177
299
476
-1

2026
179
300
479
3

2027
180
301
481
2

2028
179
302
481
0

2029
179
306
484
3

2030
179
309
488
4

2031
179
310
490
2

2032
180
311
491
1

Der forventes således at være 54 børn flere med behov for pasning i foråret 2020 end i
2019. For nuværende er der ca. 250 dagtilbudspladser i Funder inklusive 24
vuggestuepladser i en midlertidig pavillon og pladserne i dagplejen. Der er således ca. 100
børn i Funder skoledistrikt, som passes i andre skoledistrikter.
Funder Børnehus etape 1 med plads til 100 børn blev taget i brug i 2016. Bygningen af Funder
Børnehus etape 2 med udbygning på 80 pladser er i gang. Når byggeriet er færdigt, vil Funder
børnehus have plads til 180 børn. Funder etape 2 vil blive lavet som en tilbygning til det
nuværende Funder Børnehus. Samtidigt laves en udvidelse af legepladsen og
parkeringsforholdene. Etape 2 kan stå færdig i foråret 2021, hvilket er for sent i forhold til den
forventede vækst i børnetal.
De tilstødende skoledistrikter har ikke kapacitet til at rumme væksten i Funder. Børne- og
Familieafdelingen forslår derfor, at der etableres endnu en pavillon i Funder med 60 0-6 års
pladser. Den nye pavillon opstilles i sammenhæng med de eksisterende midlertidige pavilloner.
Den nye pavillon vil ligeledes være en midlertidig løsning, som fjernes, når etape 2 af Funder
Børnehus står færdig. Dog vil det meste inventar og legeredskaber på legepladsen ved
pavillonerne blive genanvendt i etape 2. Pavillonen forventes ibrugtaget 1. oktober 2019.
De ekstra pladser vil koste 99.300 kr. pr. måned i husleje. Ligeledes vil der være en øget
udgift til afledt drift på 481.500 kr. pr. år.
Udgiften til afledt drift og husleje er estimeret. Når pavillonen ibrugtages vil der ske en
regulering i forhold til den faktiske udgift, og der vil blive søgt en rammeudvidelse på service.

Økonomi
På anlægsbudgettet er der afsat 1,3 mio. kr. til midlertidige pladser i Funder.
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 6,970 mio. kr. kan beviliges, såfremt der gives
en tillægsbevilling til projektet på 5,670 mio. kr. finansieret af kassen. Tillægsbevillingen gives
på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner med rådighedsbeløb på 6,970 mio. kr. i 2019, når
beløbet på 5,670 mio. kr. er overført fra kassen.
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26 (Offentlig) Drøftelse af forhøjelse af forældrebetalingen
i SFO
Sagsbehandler: DR13059
SagsID: EMN-2019-01760

Resume
2. maj 2019 vedtog folketinget en række ændringer til folkeskoleloven, som blandt andet
medfører en længere åbningstid for SFO´erne. Børne- og Ungeudvalget bør på denne
baggrund drøfte en tilsvarende forhøjelse af forældrebetalingstaksten for SFO.

Indstilling
Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,


at sagen drøftes med henblik på en beslutning

Beslutning
Indstillingen fra Børne- og ungeudvalget anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 03-06-2019

Børne- og Ungeudvalget indstiller til byrådets godkendelse, at de foreslåede nye
forældrebetalingstakster for SFO godkendes med henblik på ikraftræden 1. oktober 2019.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
30. januar 2019 indgik regeringen en bred politisk aftale om justering af folkeskoleloven,
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”Faglighed, dannelse og frihed, som Folketinget vedtog 2. maj 2019 i form af en række
ændringer til folkeskoleloven. Ændringerne har direkte økonomisk betydning for Silkeborg
Kommune og for de enkelte skoler. Børne- og ungeudvalget blev på mødet 1. april 2019, sag
2, orienteret om justeringen af folkeskoleloven.
De skønnede konsekvenser er indregnet i oplægget til budget 2020, der behandles på Børneog Ungeudvalgets budgetmøde 6. juni.
Denne sag omhandler kun den øgede aktivitet i skolernes fritidstilbud / SFO i 2019, som følge
af en kortere skoledag i indskolingen.
Af loven fremgår blandt andet en afkortet skoleuge i 0. til og med 3. klasse med 90
klokketimer årligt svarende til 2,25 klokketimer ugentligt inkl. pauser.
Dette medfører behov for en længere åbningstid i fritidstilbuddet / SFO, svarende til en
forøgelse på ca. 10 %.
En beregning for Silkeborg Kommune viser, at den ekstra åbningstid giver merudgift til SFO på
ca. 2,9 mio. kr. i 2019, hvis tildelingen ligeledes forhøjes med 10 %.
Den øgede åbningstid giver mulighed for tilsvarende forhøjelse af forældrebetalingen.
En eventuel ændring af forældrebetalingstaksten skal godkendes i Byrådet, og skal
efterfølgende varsles. Typisk vil en passende varslingfrist være 3 måneder.
Hvis der besluttes en forhøjelse af taksten i juni, vil der dermed kunne ske en ikrafttrædelse
med virkning fra 1. oktober.
Forskellen mellem ikrafttrædelse af den øgede åbningstid og forhøjelse af forældrebetalingen
giver i 2019 en forventet merudgift på ca. 1,4 mio. kr.
Der er vedlagt forslag til nye takster, hvor betalingen for de berørte moduler er forhøjet med
ca. 10 %.

Bilag
1 (Forældrebetaling takst 2019 - og med takstforhøjelse - 7786400)
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27 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling
til hal, multihus og sale i Gødvad
Sagsbehandler: Dr16785
SagsID: EMN-2018-05322

Resume
Anlægsprojektet Hal 2 i Gødvad udvides til også at omfatte multihus og sale.
Anlægsbevillingen søges forhøjet til en samlet nettobevilling til projektet på i alt 27,956 mio.
kr. Heraf gennem en bevilling fra Skoleafdelingen på 8,6 mio. kr.
Gødvad Gymnastikforening har tidligere fået en tilkendegivelse fra Økonomi- og
Erhvervsudvalget om støtte fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter. Dertil
ønskes en indtægtsbevilling godkendt. Samtidig søges puljens andel frigivet fra bevilling 16,
drift.

Indstilling
Kultur- og Borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at anlægsprojektet Hal 2 i Gødvad udvides til også at omfatte multihus og sale, og som
følge heraf
o Forhøjer anlægsbevillingen fra 17,6 mio. kr. til brutto 29,456 mio. kr.
o Godkender indtægtsbevilling på 1,500 mio. kr.
o Godkender overførsel af 1,500 mio. kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter,
lokalt initierede projekter samt 0,256 mio. kr. fra bevilling 16 Tværgående
aktiviteter, drift

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Kristoffer Møller Jensen
Johan Brødsgaard
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Sagen
Beskrivelse af sagen
Denne sag fremsendes med henblik på at fastlægge økonomien for byggeri af hal, multihus og
sale i Gødvad.
Den samlede økonomi for hal, to sale og et multihus fremgår af skemaet herunder:
Udgifter i
1.000 kr.
Allerede frigivet anlægsbevilling til projektet
Anlægsbevilling til sale
Lokalområdets tilskud til multihus
Udgiftsbevilling til lokalområdets medfinansiering
(Inkl. tilskudsmoms 0,232 mio. kr.)
Anlægstilskud til multihuset fra puljen til
medfinansiering af lokalt initierede projekter
Finansiering til honorar
I alt

Indtægter i
1.000 kr.

17.600
8.600
-1.500
1.500
1.500
256
29.456

-1.500

Som det fremgår af ovenstående er der allerede frigivet 17,6 mio. kr. til projektet, ligesom der
er budgetteret 8,6 mio. kr. til sale. Den resterende finansiering på ca. 3 mio. kr. kommer ved
lokalområdets medfinansiering på 1,5 mio. kr., samt en tilsvarende medfinansiering fra puljen
til lokalt initierede projekter.
GGIF søgte i slutningen af 2017 om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt
initierede projekter til et fælles multihus. I den forbindelse besluttede Økonomi- og
Erhvervsudvalget 12. november 2017, at tilkendegive, at udvalget er indstillet på at støtte
projektet med anlægstilskud på 2 mio. kr. under forudsætning af, at der indgås en endelig
aftale om ejerforhold og efterfølgende drift, samt at ansøger bidrager med minimum 50 % af
den samlede udgift til multihuset.
I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning har ansøger arbejdet på at
indsamle den nødvendige medfinansiering og ansøger har nu indsamlet i alt 1,5 mio. kr. Det er
samtidig afklaret, at det er kommunen, som efterfølgende ejer multihuset og står for driften af
det. Der søges derfor jf. retningslinjerne for puljen om en finansiering fra puljen til multihuset
på 1,5 mio. kr. Foreningen forsøger fortsat at indsamle midler op til i alt 2,0 mio. kr.
Kommunen vil forestå byggeriet af både multihuset og det øvrige byggeri, og finansiering fra
puljen søges derfor frigivet på bevilling 34 Kultur og Fritid. Samtidig søges der om
indtægtsbevilling til lokalområdets tilskud. Da der skal afløftes tilskudsmoms på en del af
indtægten fra foreningen vil nettoindtægten fra foreningen være 1,268 mio. kr.

Økonomi
forhøjelse af anlægsbevilling med 11,856 mio. kr. fra 17,6 mio. kr. til 29,456 mio. kr. brutto,
kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer, når
der overføres 1,726 mio. kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter drift. Samtidig gives
indtægtsbevilling på 1,500 mio. kr. så nettobevillingen i alt er 27,956 mio. kr.
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28 (Offentlig) Orientering om valg af totalentreprenør til
opførelse af Buskelund hal 2 og multihus
Sagsbehandler: Dr18210
SagsID: EMN-2018-01324

Resume
Udvalget orienteres om formandens valg af totalentreprenør.

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



at orienteringen om valget af totalentreprenør tages til efterretning
at der kan indgås kontrakt med den valgte entreprenør under forudsætning af byrådets
beslutning om tillægsbevilling på 1 mio. kr.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen godkendt.
Udvalget indstiller til byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr.
Ej til stede
Kristoffer Møller jensen

Sagen
Beskrivelse af sagen
Jf. udvalgets beslutning på aprilmødet i år har formanden været bemyndiget til valg af
totalentreprenør. Efter en samlet indstilling fra projektgruppe, bygherrerådgivere, Ejendomme
og Kultur- og Borgerserviceafdelingen har formanden godkendt valget af nedennævnte
totalentreprenør til opførelsen.
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I forbindelse med udbud af byggeopgaven i totalentreprise blev totalentrepriseopgaven udbudt
med tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtigt” med vægtning af delkriterierne
Økonomisk værdi (40%), Arkitektoniske/funktionalitet/tekniske værdi (40%), Organisation og
planlægning (20%). Efter licitation og den efterfølgende forhandlingsrunde har Silkeborg
Kommune modtaget 4 konditionsmæssige tilbud fra følgende totalentreprenører:
-

Dansk Halbyggeri
Gustav Hansen
DK Totalbyg
Wils

På baggrund af de indkomne tilbud og bedømmelse af disse efter ovenstående vægtning, er
tilbuddet fra DK Totalbyg vurderet som værende det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Bedømmelsesudvalget bestående af en repræsentant fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen,
en repræsentant fra Ejendomme samt 3 repræsentanter fra Silkeborg Kommunes eksterne
bygherrerådgivere, har derfor indstillet til formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, at
DK Totalbyg vælges som totalentreprenør til opgaven.
Formanden har godkendt denne indstilling.
Med tilpasninger af projektet, som er tiltrådt af alle parter, forventes det, at der med en
tillægsbevilling på 1 mio. kr., at kunne udføre det af Idé- og Programudvalget og Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget godkendte dispositionsforslag.
Der bliver fremsat en sag om tillægsbevilling til politisk behandling på Økonomi- og
Erhvervsudvalgsmøde 4 juni 2019 og Byrådsmøde 24 juni 2019.

Økonomi
Den samlede økonomi udgør inden tillægsbevilling 13,6 mio. kr.
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29 (Offentlig) Godkendelse af tilbud på køb af halnavn i
Buskelund
Sagsbehandler: Dr 14860
SagsID: EMN-2018-05988

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog i november 2018, med de reviderede retningslinjer for
reklamering i og på Silkeborg Kommunes bygninger, byudstyr, biler mv., at navneretten til
kommunes haller kan sælges. Der har nu været gennemført udbudsproces for salg af
navneretten til den kommende hal i Buskelund. Silkeborg Kommune har modtaget ét tilbud
som er indsendt i samarbejde mellem Foreningen ØBG og virksomheden Mascot. Tilbuddet
lyder på 54.000 kr. plus moms over en treårig periode. Det foreslåede halnavn er ”Mascot
Sportscenter Buskelund”

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,




at det indgivne tilbud drøftes, og at der træffes beslutning om evt. godkendelse
at det godkendes, at tildele foreningen ØBG et tilskud til foreningens generelle
foreningsarbejde, svarende til de i retningslinjerne anviste 75 % af salgssummen
at det drøftes, hvorvidt man ønsker at tildele ØBG et supplerende tilskud til deres
generelle foreningsarbejde, på det beløb som overstiger den minimumsgrænse for
kommunal udgiftsdækning som er fastsat i retningslinjerne, i alt 4.500 kr. i aftalens
løbetid

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 03-06-2019
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler, at det indgivne tilbud godkendes, at foreningen
ØBG tildeles et tilskud til foreningens generelle foreningsarbejde, svarende til de i
retningslinjerne anviste 75% af salgssummen samt et supplerende tilskud på i alt 4.500 kr. i
aftalens løbetid.
Ej til stede
Kristoffer Møller Jensen
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Sagen
Beskrivelse af sagen
De vedtagne retningslinjer tilsiger, at en støtteberettiget frivillig folkeoplysende forening der
har bidraget væsentligt til at muliggøre salget af halnavnet, kan tildeles 75 % af salgsprisen i
støtte til foreningens generelle foreningsarbejde. Foreningen ØBG har bistået med
indeværende bud på køb af halnavn.
Herudover redegør retningslinjerne for de omkostninger som kommunen som minimum skal
have dækket ved salget, det være sig omkostninger til udskiftning af skilte og øvrig
administration. Dette beløb er fastsat til at udgøre min. 3.000 kr. årligt. Ved den foreslåede
pris vil Silkeborg Kommune således modtage 1.500 kr. mere end det fastsatte
minimumsbeløbet, 4.500 kr. i aftalens løbetid.
Årlig økonomisk fordeling:
År
Årlig salgspris
Medio 2019-2020
18.000 kr.
Medio 2020-2021
18.000 kr.
Medio 2021-2022
18.000 kr.

Silkeborg Kommune
4.500 kr.
4.500 kr.
4.500 kr.

ØBG
13.500 kr.
13.500 kr.
13.500 kr.

Retningslinjerne specificerer desuden følgende vilkår for salg af navneretten til haller.
Vilkår for salg af navneretten:
-

Aftalen om navneret ønskes indgået som en 3-årig aftale med mulighed for forlængelse
i yderligere 1 år efter aftale. Baggrunden for længden er på den ene side hensynet til
redningsfartøjer og offentlighedens mulighed for at finde vej og på den anden side
kravet om jævnlig konkurrenceudsættelse,

-

Køber afholder alle udgifter forbundet med produktion, opsætning og implementering af
navneretten og skal efterfølgende afholde alle udgifter til vedligeholdelse, nedtagning
og renovering, når aftalen udløber,

-

Køber skal overholde bestemmelserne i Silkeborg Kommunes retningslinjer for reklame,
markedsføringsloven og anden lovgivning i sin udmøntning af navneretten,

-

Ved salg af navnerettigheder bør der som udgangspunkt tages højde for facilitetens
geografiske placering, således at f.eks. by eller bydelnavnet e.l. indgår i det nye navn,

-

Navneretten kan ikke videreoverdrages eller videresælges, og

-

De indkomne tilbud skal behandles i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og endeligt
godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Herudover er det beskrevet, at Ejendomsafdelingen er høringspart i sager om salg af
navneretten til haller. Ejendomsafdelingen har givet følgende udtalelse:
”Ejendomme har ingen bemærkninger”
Som anført i ovenstående vilkår, foreligges sagen til udtalelse i Kultur-, Fritids, og
Idrætsudvalget, og behandles endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
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Økonomi
Silkeborg kommune får dækket sine forventede omkostninger, svarende til 9.000 kr. i
kontraktperiodens løbetid.
Der udbetales et samlet støttebeløb for medvirken til salg på 27.000 kr. til foreningen ØBG i
kontraktperiodens løbetid.
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30 (Offentlig) Principgodkendelse af modtagelse af gave til
halbyggeri i Sejs-Svejbæk samt nedsættelse af Idé- og
Programudvalg
Sagsbehandler: Dr18210
SagsID: EMN-2019-02588

Resume
I forlængelse af arbejdet med helhedsplanen for Sejs-Svejbæk skal der nedsættes et Idé og
programudvalg for realisering af helhedsplanen i Sejs-Svejbæk.
Der er i kommunens budget afsat midler til etablering af en ny hal i området og borgmesteren
har tilkendegivet, at der sammen med etablering af den nye hal vil blive behov for at
kommunen etablerer 4 nye omklædningsrum.
Sideløbende hermed er der fra lokalområdets side rettet henvendelse til kommunen om, at
lokalområdet ønsker at skaffe finansiering til etablering af én haller ydrligere (udover den
kommunalt finansierede) og evt. yderligere idrætsfaciliteter samtidigt. Lokalområdet har
således til hensigt at skaffe et tocifret millionbeløb som lokalområdet ønsker at overdrage til
kommunen som en betingelsesløs gave.
Med sagen lægges dermed op til en principiel godkendelse af, at kommunen ønsker at
modtage gaven fra lokalsamfundet samt godkendelse af, at der nedsættes et Idé- og
Programudvalg til denne opgave. Endelig lægges der op til, at der udpeges politisk formand til
Idé- og Programudvalg.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,




at modtagelse af betingelsesløs gave på et tocifret millionbeløb fra lokalsamfundet til
etablering af en ekstra hal og evt. yderligere idrætsfaciliteter i Sejs-Svejbæk
principgodkendes,
at der nedsættes et Idé- og Programudvalg til projektet,
at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget udpeger en politisk formand til Idé- og
Programudvalget.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
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Dato: 03-06-2019

Indstillingen godkendt. Rune Kristensen udpeges som formand for Idé- og Programudvalget.
Ej til stede
Kristoffer Møller Jensen

Sagen
Beskrivelse af sagen
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 8. maj 2018 en helhedsplan for Sejs-Svejbæk, hvori
de overordnede rammer for de kommunale faciliteter til skole- og fritidsaktiviteter fastlægges.
Med henblik på realisering af halbyggeri skal der derfor nedsættes et Ide- og Programudvalg.
Der er i kommunens budget afsat midler til etablering af en ny hal i området og borgmesteren
har tilkendegivet, at der sammen med etablering af den nye hal vil blive behov for at
kommunen etablerer 4 nye omklædningsrum.
Lokalområdet har i hele processen givet udtryk for et ønske om, at der blev etableret to nye
haller samtidigt i området. Samtidig har lokalområdet yderligere ønsker til etablering af
idræts- og fritidsfaciliteter.
Der er nu på den baggrund fra lokalområdets side rettet henvendelse til kommunen om, at
lokalområdet ønsker at skaffe finansiering til etablering af én hal (udover den kommunalt
finansierede) og evt. yderligere idrætsfaciliteter samtidigt. Lokalområdet har således til hensigt
at skaffe et tocifret millionbeløb som lokalområdet ønsker at overdrage til kommunen som en
betingelsesløs gave.
Administrationen har haft dialog med repræsentanter fra lokalområdet om henvendelsen og på
den baggrund er det aftalt, at der foreslås en proces, hvor Ide- og Programudvalget får til
opgave dels at fastlægge rammerne for den kommunale hal og de fire omklædningsrum som
skal etableres uafhængigt af om det lykkes for lokalområdet at skaffe de ønskede midler dels
rammerne for eventuel etablering af ny hal samt de øvrige ønsker som lokalområdet har
fremsat ønske om. Det drejer sig om springcenter og udefaciliteter m.v. Da der er behov for at
igangsætte arbejdet i Idé- og Programudvalget nu, selvom lokalområdet ikke endnu har
mulighed for at komme med endeligt tilsagn om gavens størrelse, vil Idé- og Programudvalget
skulle arbejde med den usikkerhed, at det eventuelt kun er dele af projektet der kan
realiseres. Der lægges derfor op til at udvalget fastlægger en trappemodel, hvor dele af
projektet med sikkerhed realiseres (ny hal og fire omklædningsrum), men andre dele kun
realiseres, såfremt der er økonomi til det (ny lokalt finansieret hal, springcenter, udefaciliteter
m.v.).
Med sagen lægges dermed op til en principiel godkendelse af, at kommunen ønsker at
modtage gaven fra lokalsamfundet samt godkendelse af, at der nedsættes et Idé- og
Programudvalg til denne opgave. Endelig lægges der op til, at der udpeges politisk formand til
Idé- og Programudvalg. Idé- og Programudvalg sammensættes som normalt af
repræsentanter for lokalområdet, skoleafdeling/skole, Ejendomme og Kultur- og
Borgerserviceafdelingen.
Ifølge tidsplanen er første fase i byggeprocessen, at der etableres en kunstgræsbane,
hvorefter arbejdet med haller mv. kan påbegyndes. Etableringen af kunstgræsbane kan
igangsættes omkring 1. april 2020.
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Økonomi
Der er afsat samlet 10 mio. kr. på anlægsbudgettet fordelt med 0,5 mio. kr. i 2019, 5 mio. kr.
i 2020 og 4,5 mio. kr. i 2021.

Bilag
1 (Vedr.- Hensigtsskrivelse om betingelsesløs gave til udvidelse af halbyggeri i SejsSvejbæk_2 - 7781866)
2 (Juridisk notat om en kommunes mulighed for at modtage gaver - 7793001)
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31 (Offentlig) Afklaring af ny placering af trailcenter
Sagsbehandler: Dr13837
SagsID: EMN-2017-04355

Resume
Silkeborg Kommune bygger sammen med Lokale og Anlægsfonden og DIF et nyt trailcenter.
Trailcentret har været planlagt placeret i forbindelse med vandrerhjemmet i Silkeborg.
Anlægningen af den nye Nordskovvej har imidlertid betydet, at der er foretaget en midlertidig
ekspropriering af arealet, hvor Trailcentret skulle bygges. Den midlertidige ekspropriering har
været nødvendig, da arealet skal bruges som byggeplads. For ikke at forsinke
Trailcenterprojektet yderligere foreslås det, at Trailcentret i stedet placeres på nye byggefelter
ved Ferskvandscentret, ejet af Silkeborg Kommune. Både Kultur- og Borgerserviceafdelingen
og Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler den nye placering af Trailcentret.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at godkende den nye placering – herunder at to byggefelter ved Ferskvandscentret
bruges til Trailcenterprojektet

Beslutning
Økonomi- og erhvervsudvalget præciserede, at det ene byggefelt reserveres til trailcenter og
det andet byggefelt til relaterede aktiviteter.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 03-06-2019

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Kristoffer Møller Jensen

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune bygger sammen med Lokale og Anlægsfonden og DIF et nyt trailcenter.
Trailcentret er en ny type facilitet, der skal understøtte, at alle typer af brugere i skoven får
lettere ved at komme ud og få gode oplevelser i naturen omkring Silkeborg by.
Trailcentret vil være åbent for alle fra morgen til aften. Der vil være faciliteter som f.eks.
parkering, toilet, omklædning, træningsredskaber, bålsted, aflåselige skabe, opholdsrum og
cykelvask. Trailcentret er ikke et klubhus, men der vil blive mulighed for at foreninger kan
booke dele af Trailcentret til f.eks. foredrag og bestyrelsesmøder.
Trailcentret har været planlagt placeret i forbindelse med vandrerhjemmet i Silkeborg.
Anlægningen af den nye Nordskovvej har imidlertid betydet, at der er foretaget en midlertidig
ekspropriering af arealet, hvor Trailcentret skulle bygges. Den midlertidige ekspropriering har
været nødvendig, da arealet skal bruges som byggeplads.
For ikke at forsinke trailcenterprojektet yderligere foreslås det, at Trailcentret i stedet placeres
på nye byggefelter ved Ferskvandscentret ejet af Silkeborg Kommune. Byggefelterne er en del
af den nye lokalplan for Ferskvandscentret, som er under udarbejdelse lige nu.
Lokalplansforslaget behandles politisk på Plan- og Vejudvalget 3 juni 2019, Økonomi- og
Erhvervsudvalget 4 juni 2019 og Byrådet den 24 juni 2019.
Både Kultur- og Borgerserviceafdelingen og Teknik- og Miljøafdelingen støtter den nye
placering af Trailcentret.
Med en ny placering undgås der yderligere forsinkelser af projektet, og de forventelige
parkeringsudfordringer ved vandrerhjemmet undgås.
Derudover åbnes der også op for nogle nye muligheder.
- Et trailcenter ved Ferskvandscentret matcher rigtigt godt Ferskvandscentrets DNA.
- Det bliver lettere at bruge Trailcentret til at tiltrække outdoorerhverv til området ved
Ferskvandscentret grundet områdets eksisterende erhvervsmuligheder.
- Der bliver mere plads omkring Trailcentret, som kan udvikles til nye spændende
outdoorfaciliteter – fx Danmarks første samlede facilitet til træning i adventure race,
hvilket vil spille godt sammen med Yeti Adventure Race.
- Placeringen ved Ferskvandscentret er midt imellem Nordskoven og Vesterskoven. Det
vil være attraktivt for besøgene mountainbikere at parkere her, hvilket kan lette trykket
på parkeringen ved Østre søbad.
- Der er gode synergimuligheder med Vejlsøhus, Aqua og Silkeborg Orienteringsklub,
som alle bor i området.
Nedenfor er der indsat et kort over området, der viser, hvor de to byggefelter ligger, som er i
spil i forhold til en ny placering af Trailcentret. Byggefelterne 1 + 2 er markeret med rødt.
Kortet er kopieret fra den lokalplan, der er under udarbejdelse.
Med den foreslåede placering vil Trailcentret være det første man møder, når man ankommer
til Ferskvandscentret. Oplevelsen af at ankomme til Danmarks Outdoor Hovedstad kan således
forstærkes.
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Borgerinddragelse
Det er helt centralt, at foreninger og borgere tager godt imod det nye trailcenter.
Trailcentret har overordnet set to formål. For det første er det tænkt som et samlingssted for
foreninger på outdoorområdet, som i dag ikke har egne klubhuse. Det gælder f.eks.
løbeklubber, cykelklubber og Mountainbikeklub Silkeborg. For det andet skal Trailcentret være
samlingssted og udgangspunkt for de rigtigt mange selvorganiserede brugere i skovene
omkring Silkeborg. Det gælder f.eks. mountainbikere og løbere på besøg i Silkeborg. Et andet
eksempel er de store selvorganiserede vandrergrupper i kommunen som f.eks. Naturguiderne
og Supertraverne, som efterspørger parkeringsmuligheder, toiletter og et tørt sted, hvor de
kan drikke kaffe og spise frokost.
Outdoorsekretariatet har været i dialog med forskellige brugergrupper. Der er enighed
brugergrupperne imellem om, at placeringen ved Ferskvandscentret har et stort potentiale.
Mulighederne beskrevet ovenfor ved den nye placering er bl.a. fremkommet ved
brugermøderne.
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32 (Offentlig) Godkendelse af forlængelse og
videreudvikling af ungeinvestering
Sagsbehandler: Dr15236
SagsID: EMN-2014-04379

Resume
Beskæftigelsesafdelingen foreslår en forlængelse og udvidelse af investeringen i
beskæftigelsesindsatsen for unge. Forslaget indeholder dels en videreførelse af eksisterende
indsatser for uddannelsesparate unge, dels forslag om at styrke den tidlige indsats og
indsatsen for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere gennem yderligere initiativer.
Forslaget om en fornyet investering skal ses i sammenhæng med, at der specielt i gruppen af
aktivitetsparate unge og unge der er erklæret ikke-uddannelsesparate i grundskolen er et
potentiale for at hjælpe flere i job eller uddannelse. Med det nye investeringsforslag beregnes
et samlet økonomisk merprovenu for Silkeborg Kommune på 0,317 mio. kr. i 2020 – 2023.
Investeringen i at hjælpe unge videre i job og uddannelse skal dog ses i et længerevarende,
forebyggende perspektiv, da det vil kunne reducere de unges behov for at modtage offentlig
forsørgelse i de næste mange år. Samtidig vil investeringen imødekomme det stigende antal
udsatte unge med særlige behov ift. at kunne bidrage på arbejdsmarkedet.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
•
•

at godkende videreførelse af eksisterende investeringer på ungeområdet og de
tilsvarende reduktioner på overførselsudgifterne
at godkende investering i nye beskæftigelsesindsatser på ungeområdet særligt
målrettet unge under 18 år samt aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere

Hvis ovenstående godkendes, indstiller beskæftigelseschefen til Økonomi- og
Erhvervsudvalget,
Nyt investeringsprojekt:
•
at udgiften i 2019 på bevilling 14 Centralfunktioner og bevilling 61 Arbejdsmarked service opgøres ved årets sidste budgetopfølgning og tilføres bevillingerne fra kassen
•
at der i 2020 tilføres bevilling 14 Centralfunktioner 1,0 mio. kr. og bevilling 61
Arbejdsmarked - service 0,5 mio. kr., når bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
reduceres med 0,327 mio. kr. og bevilling 67 Sociale overførsler reduceres med 0,303
mio. kr.
•
at udgiften til overførselsindkomster over årene 2020 – 2023 reduceres således, at der
er et nettoprovenu på investeringen på i alt 0,317 mio. kr.
Forankring af eksisterende investeringsprojekt i driften:
•
at budget 2021-2023 tilrettes således, at bevilling 14 Centralfunktioner og bevilling 61
Arbejdsmarked – service tilføres budget til forankring og videreudvikling af indsatsen
for unge og uddannelseshjælpsmodtagere, mens budgetterne til overførselsudgifter og
aktiv beskæftigelsesindsats reduceres jf. de i sagen anførte beløb.
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Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 12-06-2019

Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Kim Nielsen Barslund (A)

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund og formål
Som led i budgetaftalen for 2016 ønskede Byrådet en strategi med beskrivelse af en vifte af
sammenhængende og målrettede indsatser, som støtter flere udsatte unge i at komme i
uddannelse. Budgetaftalen fastlagde, at strategiarbejdet forankres politisk i
Arbejdsmarkedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte en strategi i marts 2016.
Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i foråret 2016 en
økonomisk investering, som har muliggjort igangsætning af en række indsatser, som
ungestrategien har lagt spor for. Investeringen gælder foreløbigt til og med 2020.
AMU besluttede i marts 2019, at Beskæftigelsesafdelingen udarbejder oplæg om at videreføre
investeringens nuværende indsatser samt udbygge investeringen med nye indsatser.
Videreførelse af eksisterende indsatser i investeringen
Med investeringen i 2016 blev der sat et mål om en reduktion på 88 årspersoner, der
modtager uddannelseshjælp, set i forhold til udgangspunktet i 2016. Det svarer til, at antallet
af unge på uddannelseshjælp skal ned på 602 årspersoner. Ved udgangen af 2018 var der 612
årspersoner og Beskæftigelsesafdelingen forventer yderligere reduktion i 2019. Ved
beslutningen om at investere blev der beregnet et forventet provenu for Silkeborg Kommune
på ca. 7,5 mio. kr. samlet set i perioden 2016 – 2020, hvilket Beskæftigelsesafdelingen
forventer at opnå pga. det markante fald i antal uddannelseshjælpsmodtagere.
På den baggrund ønsker Beskæftigelsesafdelingen, at de nuværende indsatser i investeringen
videreføres, så det over de kommende år er muligt at fastholde det opnåede fald i unge på
uddannelseshjælp.
Indsatser i nuværende investering

Side 89

Konkret ønsker Beskæftigelsesafdelingen at videreføre følgende tre indsatser, som særligt
målretter sig uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere samt elever på
ungdomsuddannelser.
Unge på Broen, som er et brobygningsforløb, der skal gøre unge klar til at kunne påbegynde
en ungdomsuddannelse. Brobygningsforløbet foregår på College360 med mulighed for løbende
uddannelses- og virksomhedspraktikker. Der er tilknyttet to faste mentorer fra Ungeguiden til
at støtte de unge i at fastholde planen og i overgangen til uddannelse. Under forløbet arbejder
de unge med at udvikle både faglige, sociale og personlige kompetencer, der ruster dem til at
kunne påbegynde den egentlige erhvervsuddannelse eller alternativt finde beskæftigelse. I de
kommende år skal Broen bl.a. udvikles til at imødekomme en målgruppe af mere udsatte
unge, som vi kan se har behovet for forberedende indsatser.
En koordinerende sagsbehandler, der bl.a. har til opgave at koordinere og understøtte
ovennævnte brobygningsindsats.
En fremskudt rusmiddelindsats, der primært foregår på ungdomsuddannelserne, og er et tilbud
til unge over 18 år, som har et problematisk forbrug af stof og/eller alkohol, eller har familie
med problematisk forbrug. De samme rusmiddelbehandlere underviser desuden i Ungeguidens
interne workshops for unge og på Unge på Broen.
Med den politiske beslutning om investering i 2016 blev der tilført midler til investeringen til og
med 2020, og en videreførelse af disse indsatser betyder, at investeringen videreføres i
overslagsårene med følgende beløb:
Tabel 1. Fastholdelse af eksisterende investering (mio. kr.)
Bevilling
2021
Unge på Broen
66
1.800
Sagsbehandler
14
0.500
Fremskudt rusmiddelindsats
53
0.200
Indsats i alt
2.500

2022
1.800
0.500
0.200
2.500

2023
1.800
0.500
0.200
2.500

Behov for yderligere investering i tidlig indsats og aktivitetsparate unge
Antallet af specielt uddannelsesparate unge er faldet markant siden 2016. Det hænger bl.a.
sammen med, at Ungeguiden med strategien og investeringen har sat et særligt fokus på de
uddannelsesparate unge. Udviklingen viser, at der ud over et fortsat fokus på
uddannelsesparate nu er brug for at sætte yderligere indsatser i gang for gruppen af
aktivitetsparate unge. De aktivitetsparate unge står endnu længere fra uddannelse og job, og
kræver dermed en længerevarende, tæt koordineret og håndholdt indsats.
Ungestrategien er under løbende videreudvikling og en opgave fremover bliver at skabe
indsatser med tæt sammenhæng til de løsninger og initiativer, der skabes i regi af:






Ungestrategiudvalget, herunder udvalgets nylige anbefalinger ift. en enkel indgang til
hjælpen i Silkeborg Kommune og udvalgets arbejde med at skabe en kommende
strategi for Silkeborg Kommunes tværgående ungeindsats. Ungestrategiudvalget peger
bl.a. på behovet for en fremskudt/tidlig indsats, der hjælper flere udsatte unge
hurtigere mod uddannelse.
Ungekoordinationsudvalget, der i 2019 arbejder på at udvikle en tværgående
kommunal samarbejdsmodel, som bl.a. skal understøtte de unges oplevelse af en
sammenhængende indsats med gode overgange, når de unges skal skifte fra et system
til et andet.
Den kommende Forberedende GrundUddannelse (FGU), som starter med de første
elever efter sommerferien 2019, og som bliver en central samarbejdspart for
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Beskæftigelsesafdelingen ift. at tilbyde unge individuelt tilpassede veje mod en
uddannelse eller et job.
Med blik for ovenstående ønsker Beskæftigelsesafdelingen at videreudvikle beskæftigelses- og
vejledningsindsatsen med særligt fokus på de aktivitetsparate unge, da de ikke i samme grad
som uddannelsesparate unge har opnået uddannelse eller job siden 2016. Et led heri er at
styrke den tidlige, beskæftigelsesrettede indsats for 15 – 17 årige, herunder de unge, der er
erklæret ikke-uddannelsesparate i grundskolen.
Indsatser i ny investering for unge under 18 år og aktivitetsparate unge
Ungeguiden har undersøgt mulighederne for at styrke indsatsen for de mest udsatte unge,
bl.a. på workshops blandt Ungeguidens medarbejdere og med inspiration fra samarbejdet med
de mange samarbejdspartnere omkring udsatte unge. Ungeguiden foreslår på den baggrund
en styrket investering med følgende indsatser:
Styrket indsats for de 15-17-årige
Ungeguiden ser en stigning af antallet af unge fra grundskolen med behov for en koordineret
indsats med fokus på beskæftigelse. Det er unge med brug for hjælp til at blive klar til
uddannelse, eller hvor uddannelse ikke er muligt og et job er rette vej til et godt liv eller
uddannelse på længere sigt. For at imødekomme dette behov og sikre en beskæftigelsesrettet
indsats for de 15-17-årige, vil Ungeguiden bl.a. etablere et team med to koordinerende
sagsbehandlere, to virksomhedskonsulenter og en mentor, der skal indgå i et tæt samarbejde
med specialvejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Dette skal sikre, at Ungeguiden
kan iværksætte en hurtig indsats, når den unge har behovet. Samtidig videreudvikles
Ungeguidens workshops, som også afprøves for unge aktivitetsparate ned til 15 år. Når
tilbuddet udvikles for unge ned til 15 år, skal der samtidig sættes fokus på et tæt samarbejde
med den unges forældre/pårørende.
Styrket indsats for de aktivitetsparate på uddannelseshjælp
Ungeguiden anbefaler, med inspiration fra Hjørring-modellen, at der investeres i mulighederne
for at skabe en sagsbehandling med tættere koordinering og samspil med andre fagområder
og samarbejdspartnere som f.eks. psykiatrien eller andre, der er en del af løsningen for den
unges udvikling mod uddannelse eller job. I Hjørring er det gennemsnitlige sagstal pr.
sagsbehandler på 35, hvor det pt. er ca. 45 i Ungeguiden. Et lavere sagstal for Ungeguidens
specialvejledere vil ligeledes kunne øge mulighederne for at støtte de unges vej mod job eller
uddannelse. Et lavere gennemsnitligt sagstal vil desuden styrke mulighederne for at arbejde
med de metoder, som LISES forskningsprojektet fra Aalborg Universitet peger på som særligt
effektive blandt udsatte ledige, herunder muligheden for at kunne gribe og handle hurtigt, når
de unge viser motivation.
Psykoedukation i Ungeguiden
Ungeguiden har fået statslige puljemidler til et Projekt Koordineret Jobrettet Ungeindsats, der
bl.a. har givet rigtig gode erfaringer med selvforståelseskurser for unge med autisme.
Ungeguiden oplever, at en øget selvforståelse hos de unge i forhold til egne ressourcer og
begrænsninger, herunder afklaring af skånebehov i den videre indsats, er afgørende for den
videre plan og den unges ejerskab til denne. I den næste fase ses et potentiale i at udvide
ordningen til gruppen af aktivitetsparate unge uanset diagnose og andre udfordringer, da
behovet for de unges egen forståelse af deres udfordringer og håndteringen af disse, også
gælder andre end unge med autismediagnose.
Ovenstående tre indsatsområder forudsætter tre sagsbehandlere, en specialvejleder og
ressourcer til psykoedukation. Gennem interne prioriteringer i Beskæftigelsesafdelingens
eksisterende budget er der fundet ressourcer til en sagsbehandler og psykoedukation. Således
resterer et behov for finansiering af to sagsbehandlere og en specialvejleder, hvilket med
denne sag bringes til politisk beslutning.
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Effekt, besparelser og provenu
I tabel 2 nedenfor illustreres yderligere effekt og et økonomisk provenu på 0,317 mio. kr.
opgjort i perioden til og med 2023 ved at videreføre og videreudvikle investeringen på
ungeområdet med de ovenstående indsatser. I den fire-årige periode er provenuet isoleret set
forholdsvist begrænset, men særligt på ungeområdet vil en styrket indsats kunne forebygge,
at borgerne skal have mange års offentlig forsørgelse i fremtiden. Både lokalt og på landsplan
ses en stigning i udsatte unge, og denne investering giver mulighed for at tilbyde dem en mere
kvalificeret indsats. Herunder at flere unge kan støttes i at bidrage med det de kan i et
fleksjob, hvilket øger den unges trivsel og helbredsmestring og øger arbejdsudbuddet i en tid
med efterspørgsel efter arbejdskraft.
Tabel 2: Merprovenu ved udbygget investering (1.000 kr.)
Investering

Bevilling

2019

2020

2021

2022

2023

I alt

2 sagsbehandlere

14

333

1.000

1.000

1,000

1.000

4.333

1 specialvejleder

61

167

500

500

500

500

2.167

500

1.500

1.500

1.500

1.500

6.500

67

303

784

1.092

1.092

3.269

66

327

829

1.195

1.195

3.547

630

1.613

2.287

2.287

6.817

-870

113

787

787

317

12

30

44

44

Investering i alt
Besparelser
Forsørgelsesydelser
Beskæftigelsesindsats
Besparelser i alt
Provenu
Reduktion
årspersoner

-500

NB: En reduktion med 44 årspersoner svarer til, at Silkeborg Kommune i aktuelle tal kommer
på landsgennemsnittet i forhold til antal unge på uddannelseshjælp. Det er forudsat, at
halvdelen af årspersonerne hjælpes fra uddannelseshjælp til ordinært job eller uddannelse,
mens den anden halvdel visiteres til fleksjob.

Økonomi
Forslaget om at nuværende investeringer videreføres i overslagsårene 2021-2023 indebærer
en udgift på 2,5 mio. kr. og tilsvarende provenu på 2,5 mio. kr.
Forslaget om investering i nye initiativer i den forebyggende og tidlige ungeindsats, forventes
at indebære et yderligere provenu på 0,317 mio. kr. samlet set på tværs af service- og
overførselsudgifter over perioden 2019 til og med 2023.
Fra 2020 tilføres bevilling 14 Centralfunktioner 1,0 mio. kr. og bevilling 61 Arbejdsmarked –
service 0,5 mio. kr.
Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler og bevilling 67 Sociale overførsler reduceres med
0,630 mio. kr. i 2020, med 1,613 mio. kr. i 2021 og 2,287 mio. kr. fra 2022.
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33 (Offentlig) Godkendelse af en permanent
fastholdelsesindsats for unge i uddannelse
Sagsbehandler: Dr15236
SagsID: EMN-2019-02631

Resume
Beskæftigelsesafdelingen foreslår at udbygge og permanentgøre ordningen med
fastholdelsesmentorer, som støtter frafaldstruede elever på ungdomsuddannelser og
produktionsskolen/den kommende FGU i at kunne holde fast i deres uddannelse. Forslaget
bunder i en positiv evaluering af ordningens resultater, et ønske fra uddannelsesinstitutionerne
om fortsat at kunne tilbyde elever hjælp til fastholdelse og i Arbejdsmarkedsudvalget tidligere
beslutninger om at udvikle en styrket fastholdelsesindsats gennem mentorordningen.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,





at godkende udvidelse og fast forankring af fastholdelsesindsatsen for frafaldstruede
elever under uddannelse.
at rammen på bevilling 61 Arbejdsmarked fastholdes på 2,3 mio. kr., som svarer til det
samme niveau som i 2019.
at merudgiften på 0,948 mio. kr. i 2020 finansieres via en servicereduktion ved mindre
anvendelse af ordinær uddannelse til ledige på bevilling 66 Arbejdsmarked –
overførsler.
at der indledes forhandlinger med uddannelsesinstitutionerne omkring den fremtidige
finansieringsmodel.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 12-06-2019

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte at fremsende følgende til behandling i Økonomi- og
Erhvervsudvalget:


At udvide og sikre fast forankring af fastholdelsesindsatsen for frafaldstruede elever
under uddannelse.
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At rammen på bevilling 61 Arbejdsmarked fastholdes på 2,3 mio. kr., som svarer til det
samme niveau som i 2019.
At merudgiften på 0,948 mio. kr. i 2020 finansieres via en servicereduktion ved mindre
anvendelse af ordinær uddannelse til ledige på bevilling 66 Arbejdsmarked –
overførsler.
At der indledes forhandlinger med uddannelsesinstitutionerne omkring den fremtidige
finansieringsmodel med henblik på en mere ligelig fordeling af omkostningerne.

Ej til stede
Kim Nielsen Barslund (A)

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Beskæftigelsesafdelingens Ungeguide samarbejder med ungdomsuddannelserne og
Produktionsskolen/den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU) om en ordning, hvor
fastholdelsesmentorer støtter frafaldstruede elever i at kunne gennemføre deres uddannelse.
Ordningen omfatter i dag 6 mentorer, som er organisatorisk forankret i Ungeguiden, men i
hverdagen arbejder med eleverne ude på uddannelsesstederne.
Mentorerne hjælper udsatte eller marginaliserede elever, der har brug for støtte for at kunne
holde fast i uddannelsen og er dermed et vigtigt bidrag til at reducere unges behov for at
modtage uddannelseshjælp eller anden offentlig forsørgelse. De enkelte unge kan have meget
forskellige udfordringer, som skygger for uddannelse, f.eks. mange afbrudte
uddannelsesforløb, svære relationer til familie og omgangskreds, boligproblemer, gæld,
misbrug mv. Mange har psykiske lidelser, ofte med egentlige diagnoser.
Mentorerne tilbyder de unge en meget håndholdt og tæt personlig vejledning, sparring og
hjælp med det formål, at den unge bliver i stand til at gennemføre uddannelsen. Mentorerne
er ansat på en flekstidsordning, der sikrer, at de er tilgængelige for de unge fra meget tidlig
morgen til aftenen og efter aftale også i weekender. Mentorernes konkrete arbejde på skolerne
tilpasses behovene hos de relevante elever og tilrettelægges i dialog med den enkelte skole.
De unge visiteres til mentorordningen gennem Ungeguiden i et tæt samarbejde med skolen.
Opbygning af ordningen
Ordningen med de 6 nuværende mentorer er blevet gradvist opbygget og styrket de senere år.
I 2015 indgik Silkeborg Kommune en samarbejdsaftale med Teknisk Skole og Silkeborg
Business College (i dag College360) om en ordning, hvor de dengang to skoler hver fik
tilknyttet en fastholdelsesmentor. Disse to mentorer dækker i dag henholdsvis de merkantile
og tekniske uddannelser på College360.
I 2016 godkendte Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget en investering i
ungeindsatsen, som bl.a. medførte to yderligere fastholdelsesmentorer, som dækker TH. Langs
HF og VUC, SOSU Østjylland (Silkeborg) og Silkeborg Produktionshøjskole. SOSU-Skolen og
Produktionsskolen deles om en mentor.
I 2018 godkendte Arbejdsmarkedsudvalget yderligere to fastholdelsesmentorer, hvor
gymnasieuddannelserne (STX, HHX, HTX) også blev omfattet af ordningen.
Evaluering af fastholdelsesindsatsen
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Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i 2018 om at udvide fra 4 til 6 mentorer bundede i en
evaluering blandt elever, uddannelsesinstitutioner og mentorer. Både elever,
uddannelsesstederne og mentorerne peger alle på, at mentorernes særlige tilgang og
fleksibilitet har en meget stor betydning for den unges uddannelsesforløb og chancer for at
blive holdt fast og gennemføre en uddannelse. Hertil kommer, at Beskæftigelsesafdelingen
vurderer, at mentorordningen bidrager til, at stadigt færre unge henvender sig for at modtage
uddannelseshjælp og at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet fra 2016 til i dag.
Udbygning og permanentgørelse fra 2020
Da finansieringen af to mentorstillinger udløber ved udgangen af 2019 og to øvrige udløber
ved udgangen af 2020 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget 9. maj 2018, at
Beskæftigelsesafdelingen inden 2020 skal udarbejde et forslag til permanentgørelse af
mentorordningen.
Beskæftigelsesafdelingen anbefaler, at mentorindsatsen udbygges og gøres permanent
begrundet i den positive evaluering, og da der opleves stor efterspørgsel efter mentorhjælpen
fra unge og uddannelsesstederne.
Konkret foreslås ordningen styrket og kvalificeret på følgende måde:


SOSU og den kommende Forberedende GrundUddannelse (FGU) oplever hver især
behov for en fuldtidsmentor, hvilket betyder behov for ansættelse af en 7. mentor, da
SOSU og Produktionshøjskolen i øjeblikket deler en mentor. En ordning med 7 mentorer
vil betyde en fuldt udbygget ordning, hvor alle omfattede uddannelsesinstitutioner hver
har tilknyttet en fuldtidsmentor.



For at understøtte den videre udvikling og koordinering af indsatsen anbefales det at
tilknytte en deltids-teamkoordinator til mentorteamet.



De tildelte ressourcer til fastholdelsesindsatsen dækker ikke de faktiske ressourcer, da
f.eks. kørselsbehovet har vist sig større end forventet, hvormed der er behov for at
tilføre ressourcer, der modsvarer det reelle behov for at kunne tilbyde mentorindsatsen

Beskæftigelsesafdelingen anbefaler således at kvalificere og permanentgøre en
fastholdelsesindsats med i alt 7 mentorer fra 2020, og at ordningen dermed bliver en fast del
af servicerammen fremadrettet.
Finansiering
Hovedparten af udgifterne til fastholdelsesordningen er i dag finansieret af
Beskæftigelsesafdelingen på bevilling 61 Arbejdsmarked – service. Uddannelsesinstitutionerne
medfinansierer aktuelt mentorordningen med 125.000 kr. pr. mentor. Finansiering er tilført i
takt med, at ordningen er blevet udbygget. Hovedparten af finansieringen er foretaget af dels
en pulje på 500.000 kr. som kommunens Ungekoordinationsudvalg tidligere havde til rådighed
og dels via en justering af beskæftigelsesindsatsen på bevilling 66 Arbejdsmarked –
overførsler, hvor enhedsprisen pr. borger løbende er justeret for blandt andet at finansiere
ordningen.
Beskæftigelsesafdelingen foreslår, at der indledes forhandlinger med
uddannelsesinstitutionerne. Vi arbejder mod en finansieringsmodel, hvor merudgiften til
udvidelsen af den nuværende ordning på i alt 1.855.000 kr. finansieres via en genforhandling
med skolerne om deres bidrag, som øges fra 125.000 kr. pr. skole til 265.000 kr. pr. skole fra
skoleåret 2020/2021 og frem. Det svarer til, at skolernes medfinansiering udgør 45 % af de
samlede udgifter, hvor de hidtil har medfinansieret 25% af udgifterne. Merudgiften på 952.000
kr. i 2020 foreslås finansieret ved en servicereduktion af bevilling 66 Arbejdsmarked overførsler gennem mindre anvendelse af ordinær uddannelse til ledige.
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Herudover foreslås det, at finansieringen af den nuværende ordning forlænges, således at
rammen på bevilling 61 Arbejdsmarked – service permanent indeholder 2.302.000 kr. til
ordningen, samt at der ikke tilbageføres midler til Ungekoordinationsudvalget og bevilling 66
Arbejdsmarked - overførsler. Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er godkendt
finansiering på 1.612.000 kr. i 2020. Det foreslås, at der tilføres 655.000 i 2020, foruden den
forventede merudgift på 952.000, som er den forventede merudgift i 2020 ved udvidelse af
ordningen i forhold til tidligere. Når forhandlingerne med uddannelsesinstitutionerne er
afsluttet, vil der blive udarbejdet et forslag til finansieringen af en fremadrettet og permanent
ordning.

Økonomi
Forslag om at permanentgøre mentorordningen indebærer en forhøjelse af
serviceudgiftsrammen på bevilling 61 Arbejdsmarked – service på 0,655 mio. kr. i 2020
Forslag om en udvidelse af mentorordningen indebærer en reduktion på 0,958 mio. kr. i
henholdsvis 2020 af bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler.
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34 (Offentlig) Godkendelse af budget 2020 samt
overslagsår for Midtjysk Brand & Redning
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Der er udarbejdet budgetforslag for 2020 samt efterfølgende tre overslagsår. Budgetrammen
udgøres grundlæggende af 165 kr. i 2016-priser per indbygger i de to ejerkommuner (med
indeksregulering: 178 kr. per indbygger i 2020) samt af indtægter fra sideaktiviteter.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at budget 2020 godkendes og videresendes til de to ejerkommuners
kommunalbestyrelser til endelig godkendelse

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Beredskabskommissionen
Dato: 03-06-2019

Indstillingen godkendt og anbefales til kommunalbestyrelsernes godkendelse.
Ej til stede
Lone Gaisie.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Beredskabskommissionen udarbejder i henhold til samordningsaftalen for Midtjysk Brand &
Redning hvert år budgetforslag for det kommende år samt tre budgetoverslagsår. Godkendt
budgetforslag fremsendes efterfølgende til ejerkommunernes kommunalbestyrelser til
godkendelse. Det fremlagte budgetforslag vil blive uddybet på mødet af beredskabsdirektøren.
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Bilag
1 (Budgetforslag 2020 - 7786214)
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35 (Fortrolig) Orientering om korrigerende handlinger
handlinger efter budgetopfølgning 31.03.2019
Sagsbehandler: Dr28946
SagsID: EMN-2018-02191
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36 (Fortrolig) Orientering om status på budgetlægningen
Sagsbehandler: Dr11998
SagsID: EMN-2019-02876
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37 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2014-06684

Side 102

38 (Fortrolig) Godkendelse af områdefordeling af almene
kvoter til boligorganisationer
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2019-02050
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39 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr12704
SagsID: EJD-2018-05110
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40 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr12704
SagsID: EJD-2015-03713
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41 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2018-04804
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42 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr19286
SagsID: EMN-2019-01913
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43 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2019-02087
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44 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2019-02426
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45 (Fortrolig) Godkendelse af igangsætning af udbud af
hjemmeplejeydelser under frit valg
Sagsbehandler: Dr13660
SagsID: EMN-2019-02370
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46 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr23978
SagsID: EMN-2018-04810
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47 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning
.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orientering om forbrug og likviditet pr. 31. maj 2019
Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug
(drift og anlæg) og likviditet pr. 31. maj 2019.
På politikerportalen Rav, som er tilgængelig på byrådsmedlemmernes iPads, findes der i øvrigt
(under punktet Økonomi) rapporter med tal for daglig og månedlig likviditet, likviditet efter
kassekreditreglen samt oversigter over aktuelt forbrug for hver driftsbevilling. Tallene
opdateres hver måned og indeholder således altid de mest aktuelle tal.

Bilag
1 (2019-05 Forbrug - 7806049)
2 (2019-05 Likviditet - 7806067)
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48 (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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