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(77.55)

77.94

78.00
(77.58)

(77.86)

(77.96)

(77.86)

(78.15)

(78.19)

REMA 1000

Eksisterende vej

HC

DYBKÆR KIRKE

Parkering / 32 p-pladser
Eksisterende P udvidet

9

RK: (78.02)

HC

7

(78.12)

(78.14)

(77.92)

DK: (78.50)

Grøn kant
RK: (78.00)
DK: (77.69)
(78.38)

(78.20)

RK: (78.10)

Brandvej

vandrende

(77.96)
(78.45)

HC

HC

(78.51)

HC

78.50

Havesofa

Kirkepladsen
Petanque

Slotsgrus

(78.38)

Eks fortov

Plads afsat
til kunst

Legeplads
Klatrenet

130 cykel-p

Byggefelt
Stålkupler
Faldsand
Grønne øer (græs)

Asfalt
med tilslag

GØDVADHALLEN
(78.54)

(79.14)
(78.94)

Mini kour
(78.45)

(78.65)

(78.21)

(78.62)

Plantebed

Plantehul

(78.51)

Fodgængersti/
Rambla

Parkering / 128 p-pladser
(+32 p-pladser ved kirken)

Fliser
Pergola / overdækning

Siddemøbel
/træningsmøbel

78.40
DK:(78.42)

Multibane
med hegn og røt kunstgræs
(78.40)

vandrende
(78.80)

(78.80)

(78.57)

(78.72)

78.24

Mini fodbold
Pannabane

(78.32)

(78.44)
(78.35)

(78.62)

(78.68)

(78.42)

78.62

78.38
(78.24)

(78.13)

vandrende

Bogbytte
kasse

GK: 78.62

79.00

(78.16)

Siddemøbel
/træningsmøbel

Busstop

(78.15)

(78.28)

(78.04)

Karrusel

Affaldsmolokker
Opholdsareal

(78.87)
(78.00)

Siddemøbel
(77.97)
/træningsmøbel

Boldhegn

HC

77.94
(78.06)

(78.49)

(78.18)

R3600
EL-ladestander
Mulighed for elbil

Affaldsmolokker

HC

Mulighed for elbil

(77.90)

Mini kour
Asfalt
med tilslag

Trampolin

GK: 78.00

Plantehul
(79.25)

(77.86)

(78.62)

(78.84)

(79.01)

(78.37)

77.94

Fliser

(78.01)
(77.93)

(78.40)

(78.28)

HC-bus
(79.15)

(79.17)

(78.96)

By-café område

(78.12)

Kiss 'n' ride

Kiss 'n' ride

(78.98)

Kiss 'n' ride

(78.45)

(78.40)

Trædæk

(78.34)

78.04

78.10

78.08

Grønne øer med kant (græs)
(79.09)

placering af træer jf. landinspektørplan
ER UKORREKT
(79.51)

Sti

79.00

77.85

77.94

Brandvej

Grønne øer med kant (græs)

(77.86)

Fliser

Skovsti

(78.09)

153 cykel-p

(78.13)

(78.18)

77.94

(78.54)

placering af træer jf. landinspektørplan
ER UKORREKT

Overdækket uderum + forbindelse over tag/ trappe op

Underside af trappe
sikres mod bransmitte

(78.35)

(78.32)
77.90

77.86

77.86(78.32)
Frys

77.85

(77.96)

Køl

Rullevogne

77.94

74m²

Køl

Grønne øer med kant (græs)
(77.86)

Grønt

Toi/omkl
5m²

O-07-1
Prod.køk

H.sk

10

Plads afsat
for brandsti

7 mobile arb.borde
kan sammensættes
til langbord

Café / udeservering

105m²(7 x13,5m)

Evt. forsænket gulv for højde
til pladsoptimering

Gard.

Bageri

Brandslukker

20

Skateelement

77.94

(77.85)

(77.85)

Maling på
asfalt

30

40

(77.83)

Vent.+EL_madhus

Varemodt.
7m²

Køl

77.83

50

Køl

O-07-1
Madkundskab

77.91

(78.17)

Kontor/
personale
9m²

Vareindlev. +
personale

Bænk

78.20

GK: 78.00

(78.33)

(78.72)

78.50

28 skamler
stabelbar

Skabsvæg m
skydelåger til service
Skrivbar overflade
Projektor

80m²

Køl
ovenlys

Ovne

lærred
Formidling trækkes
ned fra
loft

Forbindelse
til hal

5m²

ovenlys

Varmt
EL

Rullevogne

Depot
9m²

Vask + sprit

Pit-stop

Niche

U-03-1
Sprog og kultur

Niche

Fordyb.
U-03-2
Sprog og kultur

72m²

U-04-1
Værksted

Fordyb.
Udstilling

72m²

opv.
Mobile
borde

(77.88)

H.sk
H.sk

86m²

H.sk

Padel tennis

(79.14)

Koldt

Reng./
vaskeri

Opvask
ovenlys

ovenlys

ovenlys

7m²
Disk/åbning

H.sk
Reol til udstilling
H.sk

strøm

Bordtennis

Garage

Planlagt åbning
VM/
TT

VM/
TT

Glasvæg
Glas

Plads afsat for brandsti

Uopvarmet

Disk/åbning/ rullejalousi

Projektarb.

LOUNGE miljø

ovenlys

(79.33)

Højdespring

Hoved.Forsyn.

(78.15)
(78.54)

Brutto 50m²

Materialebox
Mobil
skærm

77.94

77.95

Teknisk service
Toilet

Opvarmet

Værksted
(77.85)

3,6m²

38m²

77.94

HOVEDINDGANG

O-07-1
Madhus

Interaktiv flade
på gulvet
Reol til fordybelse,
opbevaring og udstilling

Fordyb./
gr.arb

Foldevæg

Formidling

Obs placering af vask
i forbindelse med indgang
(skulputrel/særligt element)

Gr.rum

Brutto 60m²
(77.86)

Entré/Gard.

samling af
ca. 100 pers.

SPROG-KLODEN

R

R

Mulighed for at lukke af med gardin til UV iforb. m
madkundskab

Højbede

Gardin

R
Trædebregner

Thekøk

78.00

O-06-1
Sundhedspl./
psykolog

Skabe til inst.

Sprinkler
rum

(77.96)

10m²

Det lille fællesskab Blød niche

Formidling

U-02-2
Sprog og kultur
Flex

Vindfang

6m²

GK: 78.00

63m²

30m²

O-03-1
Mødeum/
flex/

O-03-2
Mødefac./
flex

26m²

13m²

GK: 78.00

O-xx-x
pers.gard.
overtøj +
sko

Foldevæg el brandskydeport
lærred
trækkes
ned fra
loft/
projekttorflade

SPISESTUEN
Højbede
Belagt flade
Mulighed for
intim-koncert

Reng

Kantine / café miljø

8m²

Vindfang

20m²

Udstilling

9m²

Nyt krat med (ikke giftige) bær

Kontor

Grafik på væg

78.50

Kantine / café miljø

Foldevæg
Ønske om spejle

Infovæg

16 x2

U-07-1
Garderobe

Vask

Mulighed for
møde

Depot

P-09-01
Musik

GRØNNEGÅRDEN
96m²

Vente

11m²
8 x2

ovenlys

56m²
Køkkenhave
Fra jord til bord

Knager

Musiklokal til indskoling

præsentationsmulighed

36m²

77.94

77.94

8 x2

Knager

inst.

24 x2

Toi

(77.86)

(77.83)

Foldedør
- mulighed for opdeling/lukke af

Teknikrum/
vent.

Skakt

Gamerrum
10 gamerpc

Klub
udskoling

PLC-TORVET

Basket
Udendørslæring

Hængud

Galleriet

36m²

Lasercutter
Punktsug !!

siddeniche

Afskærmning i
perforeret
metalpladerne

PC

Multirum under bakken
-formgives efter bakkens forløb
ca. 50 m²

Farvecirkel
-folie på gulv

35m²

Formidling

gulv skifte
M-03-2
Grovværksted
metal og træ

arb. bord m 3 vaske

Afskærmet
oplægszone
væg til loft

Idé-gryden

Gamerniche
2 gamerpc
Blødt miljø i resten

udstilling

Gr. arb.

19m²

4 stk høvlebænke-Ø'er
Skabe til inst. + Niche
Drømmefangeren

Materialer
plader osv.

9m²

lasercutter

6 stk høvlebænke

6 stk høvlebænke

Elevprod.
over
Ler Reol
vogne

Keramik
ovn

Gard.
pers.

Hæng ud/
lounge

Bordfodbold
+ poolbord

M-07-1
Garderobe

18m²

I-03-1
Værksted

Mobile
udstillingsskærme

Niche
gr.arb

Projektarb.
Skabe
til inst.

Four square

Tippier og
træstammer

(77.68)
40

Køkken som i SFO
u. ståkant

Skuffer
Db.sk
stor skyllevask
Skuffer
Dyb vask
Db.sk
Kogetop

GAMERKROGEN

Sæbedunke u.
vask
Opv.m

Stålbordpl.

15m²
Rullevogne

68m²

Affald -P
2 stk som i Madkundskab

I-05-1
SFO Base - cafe
75m²

Blød niche
Stillerum/
læse
Vinke
niche +

68m²
Projektarbejde

96m²

Mini biblio

Spise
samling
spil

Udetoi

(77.93)

68m²

Fordyb./
gr.arb

40

Dukkekrog

Infovæg

Klatreplanter

I-01-4
Base

Ståkant

Reol til fordybelse,
opbevaring og udstilling

I-02-2
Fordyb/
gr.arb

8 gamerpc

Vask

7 8

OBS!
Akustisk regulering - krav?
=grupperum?

skrive og
projekteringsvæg

4

M-06-1
GR.rum/flex

3

Plads afsat
for brandsti

2 x skabe
til inst.

Slack line

Projekt.arb.

Stiforbindelse

Siddeplint

(77.04)

Udstilling

3 x skabe til inst.
Fordyb.

I-01-5
Base

Naturliv
Regnvandsopsamling

Udstilling

El udtag til
el-cykler

72m²

Reol
Projektbord
Fablab

Eksperimenter

Siddetrappe
OBS!

Projekt.arb

Træstammer

Praktisk

Udstilling

Gr.arb/
fordybelse

Gr.arb/
fordybelse

Niche

Læsekrog

Niche

65m²

9
7 8
6
4 5
3
2
1

9
7 8
6
4 5
3
2
1

Reol til fordyb.,
opbev. og
udstilling

Bordtennis
Reol til fordyb.,opbev.
og udstilling langs
facaden
Formidling

Græsbakke

Niche

78.50
M-01-3
Matematik & N/T
(77.66)

79.50

220 stk cykel - p
Slack line

78.00

Four square

Trampolin
2
5
6

8

9
(77.55)

Gynger

Mooncarbane

Gril

Slack line

(77.47)

Regnvandsopsamling

Udekøkken

Stålbordplade med håndvaske stålhylder under bord

78.60

Bålplads

Plantebed

Bålplads

Sidde rundt om bål

BÅLHYTTEN

Klatre-net

57m²

Snurrplade

77.50

Gynger

Frisbee golf

(78.01)

77.48

Stibro

Hytteby / rolleleg
Skal kunne låses af

Gynger

->

Naturlegszone

7

Four square

Sjippe

4

(77.50)

78.50

3

77.94

Rundbold
stor
77.50
bane

65 o/oo

Slack line
78.50

77.94

Græs

Solsejl

77.94

77.94

Plantebed

Hængekøjer

79.30

Plantebed

Brandvej

Plantebed

(78.75)

bane 8x8

Overdækket
udeophold

65m²

Klatre-/træningsleg

1
2

Projekt.arb.

1

78.00

inkl. el til luft

Sandkasse
med legehus

Depot

M-01-2
Matematik & N/T

(78.18)

Boldmur
Klatremur

Hoppepude

Opbevaring i træmøbel

Udendørs tv
skærm

Evt plantevæg med dufte.

Klatreplanter

Udendørs
vandhane

Samling

74m²

85m²

53m²

Four square

Læringskube

I-01-6
Base

M-02-1
Matematik & N/T

INKUBATOR

Stibro

Pitstop
vask

Plantebed

Udendørslæring

Indgang
indskoling

OBS!
Picnic
bord
Sejldug til overdækning

14m²

2
1

Eks sti

Blød niche

GK: 78.00
skabe/opbev.

6
Hinkerute

Slack line

Overdækket
uderum

Samling

72m²

5m²

Vindfang
Udetoi

Affald -P
2 stk som i Madkundskab

I-01-2
Base

I-01-3
Base

Sko af

I-07-01
Garderobe

Åben u. bord

Skuffer
HS
m 2 stk indb ovn
Skuffer
HS - Køl

(76.81)

Slack line

Udstilling

HS - m udtræk

Væghængte hylder
U. mobile skabe m spil
Spise
samling
spil

10
9

74m²
Formidling

Evt. også
print

Workshopborde

38

Køkken:
Skyllevask m industri armatur
Børnevask i køkkenø
Industriopvaskemaskine
2 stk rullevogne
HS - Frys

Åben u. bord
Hæng ud/
sofaomr.

16 x2

M-01-1
Matematik & N/T

Græs

15m²

11m²

Legorum

52m²

Toiletter

Bakker med skrå overflade

Amfi

Depot

Beach Håndboldbane

I-01-1
Base

Væghængte hylder

Knager

Knager

24 x2

5

Dob. højt

Toiletter

23

Podie m huller til opbevaring

M-05-1
Klub base
3. + 4.

40m²

Science og
udendørslæring

HC

7m²

Motorik
installation

Indgang
mellemtrin

Pannabane
med hegn

Krydsfelt

30

16 x2
Vask

Sti

"Bryggers"
Arbejdsborde
Dob. højt

knager

Soldæk

78.50

Trappe op herfra ?
husk håndliste

Væghængte hylder

2 stk rullevogne
Parkeret i podie

78.50

evt. niche under skakt

5m²

Blød niche
Lysskinne

Vindfang

GK: 78.00

Rullevogne

Reol over vogne

Længdespring
I-08-2
Puste

(77.60)

Krea
SFO/klub
24m²

Reol

5m²

(77.60)

4 x skabe til inst.
Gallerivæg
Gallerilister

Skydelåger
Væghængte hylder
Opdelt i SFO og Klub

Hæng ud/ lege omr.

9m²
Reol

glasvæg

Båndsav
+dekupørsav

Rullevogne

17m²

Tavle/udstilling/whiteboard

Lille skala - huler
Evt. m gardin foran
Evt. gulvtæppe
Obs på opbevaring af legetøj
Niche
+gr arb.

P-09
Øverum/Lyd

13m²

Skakt

Bløde lege
nicher

Skakt

Infoskærm

Bløde lege
nicher

Trælister/lamel

Rullevogne

Elevprod.
H&D

Grafik på væg

Afretter

Skabsvæg m
værktøj og
materialer

Mobile
toolboxe

LABYRINTEN

Depot til klubben
+
SFO

GALLERIET

84m²

Rundsav

Bevægelse, ophold
og rusjebane

P-09
Depot
Evt. forsænket gulv for højde
til pladsoptimering

SFO-BAKKEN
- tryghed og leg

Bløde lege
nicher

12m²

Mobile
udstillingsskærme

Bånd- rundsave og høvl

Idégenerering

mosaikvæg 10x10cm

Arb. bord med underskabe

Træ

Bulebane med siddekant

EVENTYRBAKKEN
reb + klatregreb

faste reoler
til tørring af
materialer

Vådzone
Greenscreen

Vindue fra
Sy-maskiner m hylde under
1,1m og op til loft

M-03-3
Maskinrum

Obs på akustik
- evt integreret i skabe

buet væg til udstilling

Klatreleg

77.94

60m²

Klatre - skråning

4 stk mobile ståborde
24 stk høje skamler

arb.bord -højt

Arb. bord
monteret på væg

20 m²

Bord m
kapsav

Glas
Blød madras

skabsvæg
Reol m skuffer
i forsk. str.

Metal

89m²

Plader

Scene
Åbnes op

ønske om højtsiddende konventorer

Vent._indskoling

udstilling
+farvecirkel på væg

Vigtig med udstillingsmulighed i fællesarealer

Læringsmiljø og varegård ifb.
m. krea/design

79.20

Oplevelses/ spøgelsestunnel

Gardin

Scene / udstilling

M-03-5
Digital kreativitet

udstilling

lærerbord

AMFI
- musik og bevægelse
ønske om højtaler i hvert hjørne
samt spejle på væggen

Green screen

mobile reoler på hjul

Arb. bord med
underskabe
og hylder

Vådzone

Skabsvæg m
skydelåger til materialer
på hylder og i mindre
materialevogne der kan
køres ud
klippebord
Skrivbar overflade
ophæng på låger

Slack line

Trappe op
-forbindelse over tag
Gardin

14m²

3D-printer
3 stk

3D-printer
3 stk

Arbejdsbord
Skabe m materialer
Opbevaring af 28 bærebar PC'er
Opladning

Formidling

Port

Gardin

Åben reol til

93m²

60m²

Sy-maskiner

(77.66)

smykkeværk.
små skruestik

VÆRKSTEDSGÅRDEN

Vaskebord metal
OMDISP
m vådfiltning, tryk
mht maskiner

skrivebarvæg + projekterflade

M-03-1
Male-Vådværksted

M-03-4
Finværksted

Esse

Processug
+
Spånsug

75m²

Landskab af bogreoler
2 stk Vinylcutter
Mobilvogn m materialer
inkl. PC
Rulleophæng

aflåst gas
Skruetvinger
i forbindelse med
opstilling - let anvendeligt
Overskuds Materialer
fra byggeriet

Fast podieopbygning til samspil
tæppe på overfladen
ledninger skjules/trækkes skjult under podiet

Depot

U-06-1
Fablab

reol

(77.87)

P-09
Musik

Fast scene
-højde ca 35cm

3D-printer
3 stk

Rullevogne
Afskærmet
Hugge-gård

Hylder
Skydelåger
Vogne til spil mm

Blød indb. sofa
Foldevæg starter
over podie

Reol til udstilling

Mobil
skærm

Område for
spraymaling

(79.18)

77.63

Niche

reol/opbev

Spray-skab

Boldmur

Four square

76.69

->

Brandvej

LÆRINGS-BAKKEN

Reol til udstilling

Snitte +
flette pil

77.94

Bordfodbold
+ poolbord

Ophold/
fordybelse

96 o/oo

77.56

Indgang ungdomsklub

Åbnehylder HS
Thekøk
HS
Microovn
Opv.m
Skuffer
Køl
Skuffer
Køkken:
Microovn
Opv.m.
Vask
Køleskab

M-05-1
Klub base/
ungdomsklub

SAMLINGSBAKKEN

62m²

Port

Overskuds Materialer
fra byggeriet

77.86

Vask

Gard./
knager

OBS!!
TV til fodboldkampe mm

Blød niche!!!!
Lille skala!!

198m²

U-03-4
Sprog og kultur

Klatreplanter

->

Toiletter

Trappe op

Fordyb./
proj.arb.

(77.81)

30 o/oo

Info

Udlån/indlån

Bordtennis

Hule
under
trappe

Port-åbning

"Gryden"
Sænket amfi til samling

Depot

Gr. arb.

GK: 78.00

ABDL

77.94

79.00

Klatrevæg
77.94

skabe til inst.

TRAPPE OP
TIL ADM. + LEDELSE

Evt. forsænket gulv for højde
til pladsoptimering

elevator
skakt
1600x
2500

Gr. arb.

Plads afsat
for brandsti

(77.98)

Gardin

Opbevaring

Trin der griber ud
og tager imod

reol /udstilling
Bib skranke

(77.84)

Asfalt

Obs på akustik
- evt integreret i skabe

Kantine / café miljø

98m²

4m²

Infovæg - wayfinding

bog-vogne

77.95

ovenlys

Højbede

Foldedør - mulighed for
opdeling/lukke af
skabe til inst.

62m²

HC
(77.83)

Foldevæg el brandskydeport

MADTORVET

Niche
bag reol

U-03-3
Sprog og kultur

Lounge areal
(78.90)

mulighed
for scene

lærred
trækkes
ned fra
loft/
projekttorflade

Depot
Info

Indgang
udskoling

Fliser

(79.07)

Klatrestativ

Depot til sfo/klub
25m² (+ plads under amfi)

Grøft
(77.91)

Sti

Skovgynge

78.50

K02_H1_LX_ETX_N001

78

Sti

.50

78.60

Mooncarbane

Bakke med tunnel
Rutsjebane

Lege-net

Situationsplan

78.00

77.00

Stiforbindelse

78.10
78.50
78.00

Mooncarbane

Naturlegszone

Grøft

78.50

Træningsbane med balanceleg

77.00

Stibro

78.50

Frugtlund

76.50

79.00

Naturleg
76.00

(77.34)

78.50

78.60
76.50
75.50
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FAQ til Rygepolitik Silkeborg
Kommune pr. 1. april 2021
FAQ – røgfri arbejdstid i Silkeborg Kommune
Hvordan er rygepolitikken i Silkeborg Kommune?

Hvem gælder rygepolitikken for?
Hvad betyder arbejdstid?
Må jeg ryge i mine pauser?

Må jeg flekse ud eller afspadsere for at ryge?

Må jeg ryge, når jeg bærer uniform?

Må jeg ryge, når jeg er til møde ude i byen eller
transporterer mig mellem to borgere eller
arbejdspladser?
Må jeg ryge, når jeg arbejder hjemme?
Må jeg ryge, når jeg er syg, afspadserer eller
holder ferie?
Jeg er ansat med delt tjeneste, må jeg ryge
mellem de to tjenester?

Silkeborg Kommune har røgfri arbejdstid, og det er
derfor ikke tilladt for de ansatte, at ryge i
arbejdstiden.
Der er også røgfrit i alle kommunens institutioner,
bygninger, materiel, transportmidler og på og
omkring Silkeborg Kommunes matrikler og
bygninger.
Alle ansatte i Silkeborg Kommune
Arbejdstid defineres som tidsrummet fra du møder
på arbejde til du går hjem.
Der gælder særlige regler for Dagplejen.
Du må ikke ryge i arbejdsgiverbetalte pauser.
I selvbetalte pauser må du ryge, men du skal være
opmærksom på, at du repræsenterer Silkeborg
Kommune.
Hvis du bærer uniform eller arbejdstøj fra Silkeborg
Kommune, skal du derfor enten skifte tøj eller
dække uniformen til, lige som øvrige regler i
rygepolitikken skal overholdes.
Det er ikke tilladt at afspadsere eller tilrettelægge
din fleksible arbejdstid med det ene formål at ryge.
Hvis du afspadserer eller har fleksfri i øvrigt, har du
ret til at ryge, men Silkeborg Kommunes rygepolitik
skal naturligvis overholdes.
Nej, hverken i selvbetalte pauser eller uden for
arbejdstiden.
Du skal derfor enten skifte tøj eller dække
uniformen til.
Nej, det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. Dette
gælder også, når du er til møde ude i byen, eller
når du transporterer dig mellem to borgere eller to
arbejdspladser.
Vi opfordrer til, at du ikke ryger, når du arbejder
hjemme.
Der gælder særlige regler for Dagplejen.
Ja, sygdom, afspadsering og ferie er ikke omfattet
af røgfri arbejdstid.
Ja, det må du. Når første tjeneste er afsluttet, er
perioden indtil det tidspunkt, du møder inde på
anden tjeneste, privat tid, hvor du kan gøre, hvad
du vil. Vær opmærksom på at du ikke må bære
uniform.
Det er ikke muligt for en leder at indbygge delt
tjeneste i arbejdstiden, med det formål at give en
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Jeg har meget lange vagter, kan jeg få
dispensation for røgfri arbejdstid?
Må jeg ryge under en personaledag eller til et
personalemøde?
Må jeg ryge ved arbejdsmæssige, sociale
arrangementer uden for min arbejdstid?
Må jeg ryge, når jeg i min arbejdstid er til møde,
på uddannelse eller på konference andet sted?
Må jeg ryge, når jeg er på koloni/lejrskole?

Må jeg ryge ved sociale arrangementer med
kolleger (fra arbejdspladsen) udenfor min
arbejdstid?
Jeg arbejder hos en borger, der er ryger – må jeg
ryge hos denne borger?
Jeg arbejder hos en borger, der ryger. Derfor
lugter jeg nogle gange af røg, når jeg kommer
tilbage på arbejdspladsen. Får det konsekvenser
for mig?
Må jeg ryge udendørs på arbejdspladsen?

Hvilke former for rygning er inkluderet i røgfri
arbejdstid?
Hvem har ansvaret for, at reglerne overholdes?

Hvilke regler gælder for
arbejdspladsens/kommunens biler?
Må der ryges i et dagplejehjem?

medarbejder mulighed for at ryge mellem
tjenesterne.
Nej.
Nej, en personaledag/-møder vil være lønnet,
derfor gælder røgfri arbejdstid.
Uden for din arbejdstid bestemmer du selv om du
vil ryge, så længe rygningen ikke foregår i
kommunens bygninger, på kommunens matrikel
eller du er i arbejdsuniform.
Nej, reglerne er de samme. Du må ikke ryge, når du
repræsenterer Silkeborg Kommune. Du skal være
opmærksom på at du er rollemodel.
Du må kun ryge uden for det, der anses for at være
din almindelige arbejdstid. Det forventes, at du
forlader matriklen, hvor kolonien/lejrskolen
afholdes, samt at du som rollemodel gør, hvad du
kan, for ikke at sende et signal om rygning.
Uden for din arbejdstid bestemmer du selv, om du
vil ryge, så længe rygningen ikke foregår i
kommunens bygninger, på kommunens matrikler
eller du er i arbejdsuniform.
Nej, det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden.
Nej, det får ikke konsekvenser for dig.
Du skal i samarbejde med din leder/ AMIR vurdere
hvordan I kan reducere din udsættelse for passiv
rygning.
Nej, du må ikke ryge på kommunens matrikler eller
omkring kommunens bygninger, heller ikke i
selvbetalte pauser. Rygepolitikkens øvrige regler
skal overholdes.
Al tobaksrygning samt e-cigaretter.
Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der
har ansvaret for, at rygepolitikken bliver overholdt.
Vi har tillid til, at alle ansatte overholder
rygereglerne, der gælder på arbejdspladsen.
Der må ikke ryges i kommunens-/arbejdspladsens
biler, heller ikke uden for arbejdstiden.
Nej, et dagplejehjem er helt røgfrit. Det gælder
indendørs hele døgnet og udendørs på de områder
hvor børnene opholder sig og færdes i dagplejens
åbningstid. Dette gælder også for dagplejerens
familie og gæster.
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Er der særlige regler for 0-18 års området?

Kan jeg undgå at blive udsat for passiv rygning i
borgerens eget hjem?

Gælder rygepolitikken også for frivillige, ulønnede
praktikanter, eksterne håndværkere osv.?
Er politikere, borgere, gæster og pårørende
omfattet af kommunens politik om røgfri
arbejdstid?

Hvad gør jeg, hvis jeg ser en kollega eller leder
ryge?

Hvad sker der, hvis jeg overtræder reglerne og
ryger i arbejdstiden?

Hvor finder jeg rygepolitikken?
Kan jeg få hjælp til at stoppe med at ryge?

Ja, jf. Lov om røgfri miljøer må der på
børneinstitutioner og skoler, der varetager børn på
0-18 år, ikke ryges indendørs og på matriklen hele
døgnet.
Dette gælder også arrangementer hvor forældre
deltager, fx fester, arbejdsdage og lignende.
Silkeborg Kommune kan i borgerens eget hjem ikke
garantere dig en røgfri arbejdsplads. Ledelsen skal
dog, i et samarbejde med borgeren, aftale hvordan
risikoen for passiv rygning begrænses mest muligt.
Lederen kan pålægge borgeren ikke at ryge i det
tidsrum, hvor du arbejder i boligen, ligesom
borgeren skal sikre tilstrækkelig udluftning. Når det
ikke er muligt at samarbejde med borgeren om
ovenstående, skal ledelsen vurdere muligheden for
en teknisk løsning, fx luftrenser. Link til
bekendtgørelse om røgfri miljøer:
https://amid.dk/regler/love-og-euforordninger/roegfri-miljoeer-512/
Ja, alle skal overholde rygepolitikken, når de er i et
arbejdslignende forhold ved Silkeborg Kommune,
eller når man som ekstern håndværker varetager
en opgave for kommunen.
Politikere, borgere, gæster og pårørende er som
udgangspunkt ikke omfattet af røgfri arbejdstid.
Der er naturligvis en forventning om, at politikere,
borgere og andre med ekstern tilknytning
respekterer røgfri arbejdstid.
Der må ikke ryges indendørs i kommunens
bygninger og i kommunens biler mv.
Som medarbejder er du ikke forpligtet til
at gøre noget, hvis du ser en eller flere bryde
rygeforbuddet. Det er ledelsen, der har ansvaret
for, at reglerne bliver overholdt. Vi har tillid til, at
de ansatte overholder de fælles regler, der gælder
på arbejdspladsen.
Det vil altid være en konkret, individuel vurdering,
hvordan en overtrædelse af røgfri arbejdstid
sanktioneres.
En overtrædelse af røgfri arbejdstid kan
sanktioneres efter de almindelige
ansættelsesretlige regler, som ex. samtale, påtale,
advarsel og i yderste konsekvens, i
gentagelsestilfælde, i form af afsked.
Rygepolitik pr. 1. april 2021
Ja det kan du.
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Lokale drøftelser
Ved tvivlstilfælde:

Silkeborg Kommune tilbyder rygestopkurser i
samarbejde med Sundhedshuset.
Hvis I er flere kolleger på arbejdspladsen, der gerne
vil støtte hinanden i at stoppe med at ryge kan i
kontakte SKU, der vil undersøge om det er muligt
at oprette et hold for jer.
Derudover kan du altid få hjælp hos Stoplinjen, der
drives af Sundhedsstyrelsen. Ring til Stoplinjen på
8031 3131. Du kan også benytte e-kvit, en app til
mobiler og tablets. Du kan downloade e-kvit til
iPhone i App Store eller til Android i Google Play.
Det forventes, at de lokale MED-udvalg informerer
om og implementerer rygepolitikken.
Vi har tillid til, at alle ansatte respekterer og
overholder rygepolitikken.
Hvis der opstår tvivl om hvordan rygepolitikken
skal fortolkes rettes henvendelse til Organisation
og Personale.
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Rygepolitik Silkeborg Kommune pr. 1. april 2021

Silkeborg Kommune er en røgfri arbejdsplads
Silkeborg Kommune har en ambition om at være en røgfri kommune og kommunens
tobaksstrategi har til formål at sikre:
 Børn og unge beskyttes mod passiv rygning
 Flere røgfrie borgere i Silkeborg Kommune
 Flere røgfrie miljøer i Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune har indgået et partnerskab om Røgfri Fremtid sammen med Kræftens
Bekæmpelse og Trygfonden. Partnerskabet er et stærkt signal om, at vi ønsker et samfund
uden røg. Silkeborg Kommune bakker op om Røgfri Fremtids vision om et røgfrit Danmark i
2030, hvor ingen børn og unge under 18 år ryger. Link til Røgfri Fremtid:
www.roegfrifremtid.dk/
Rygning er den enkeltfaktor, der har størst negativ betydning for folkesundheden og tager flest
leveår fra danskerne. Derfor er Silkeborg Kommunes partnerskab om Røgfri Fremtid en
fundamental indsats for at fremme sundheden og nå målet om et røgfrit Danmark i 2030.
Som kommune er vi en vigtig offentlig aktør, når vi taler om sundhedsfremme og forebyggelse
i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med
kommunen – fx i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, jobcentre og i ældreplejen m.fl. Som
kommune har vi sammen med staten, regionerne og civilsamfundet et fælles ansvar for en
samlet forebyggelsesindsats.
Silkeborg Kommune er en stor arbejdsplads med mange berøringsflader. Ledere og
medarbejdere har en væsentlig rolle i målet om en røgfri fremtid, ved at gå forrest som
rollemodeller i kontakten med kommunens borgere.
Denne rygepolitik skal understøtte ønsket om at fremme folkesundheden og medvirke til at nå
målet om et røgfrit Danmark i 2030.
Røgfri arbejdstid kan være en støtte til medarbejdere, der gerne vil kvitte tobakken. Silkeborg
Kommune ønsker at medarbejdere lader være med at ryge i arbejdstiden og ønsker aktivt at
støtte medarbejdere i at stoppe med at ryge.
Silkeborg Kommune indfører røgfri arbejdstid som en del af denne vision pr. 1. april 2021.
Silkeborg Kommune tilbyder medarbejdere gratis rygestopkurser i samarbejde med
Sundhedshuset. Silkeborg Kommune kan understøtte medarbejdere med nikotinerstatning
under rygestopkursus.

Rygepolitik Silkeborg Kommune pr. 1. april 2021

Røgfri arbejdstid
1. Det er ikke tilladt at ryge i din arbejdstid.
2. Det er ikke tilladt at ryge i Silkeborg Kommunes institutioner, bygninger, materiel,
transportmidler, på kommunens matrikler og omkring kommunens bygninger.
3. Det er ikke tilladt at ryge, når du bærer uniform fra Silkeborg Kommune.
Du skal være særlig opmærksom på, at du repræsenterer Silkeborg Kommune. Hvis du ryger
udenfor din arbejdstid, skal du derfor enten skifte tøj eller dække uniformen til.
4. Forbuddet gælder for alle former for tobaksrygning samt e-cigaretter.
5. Særligt for Dagplejen
Dagplejehjem er røgfri indendørs hele døgnet. Udendørs på de områder hvor børnene opholder
sig og færdes i Dagplejens åbningstid.

En overtrædelse af rygepolitikken sanktioneres efter de almindelige ansættelsesretlige regler.
Det vil altid være en konkret, individuel vurdering, hvordan en overtrædelse sanktioneres.
Hvis rygepolitikken ikke overholdes, vil din leder i første omgang tage en samtale med dig, og
ud fra en individuel vurdering kan du få en påtale eller advarsel. Ved gentagelsestilfælde kan
det medføre alvorligere ansættelsesretlige konsekvenser.

Særlige regler for arbejde i borgerens eget hjem, på væresteder o.l.
Når medarbejdere udfører arbejde i borgerens eget hjem, kan medarbejdere blive udsat for
passiv rygning.
Silkeborg Kommune kan på disse arbejdspladser ikke garantere en røgfri arbejdsplads.
Ledelsen skal derfor, i et samarbejde med borgeren, aftale hvordan medarbejdere udsættes
mindst muligt for passiv rygning.
På Væresteder og i lignende tilbud begrænses rygningen til et aflukket rygerum og det skal
sikres, at røgen ikke spredes.
FAQ
Til rygepolitikken er der udarbejdet en vejledning (FAQ), der uddyber og tydeliggør
rygepolitikkens enkelte elementer.

Rygepolitik Silkeborg Kommune pr. 1. april 2021
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Vedtægter for
Fonden Hjejleselskabet
1
1.1
1.2
1.3

Navn, hjemsted og stiftere
Fondens navn er ”Fonden Hjejleselskabet”
Fondens hjemsted er Silkeborg Kommune
Initiativtager til fonden er *

2
2.1

Formål
Fondens formål er aktivt at medvirke til en styrkelse af det signifikante
kulturmæssige potentiale der findes ved at levere oplevelser på og omkring Silkeborg
Søerne med relation til den historiske sejlads med Hjejlebådene, herunder at drive
turistsejlads samt understøtte sejlads med Verdens ældste hjuldamper Hjejlen som
en del af Silkeborgs kulturarv.
Det er endvidere Fondens formål, dersom Fondens primære formål ikke kan
efterleves, at yde støtte til almennyttige og kulturelle formål i Silkeborg Kommune.

2.2

3
3.1
3.2
3.3

Grundkapital
Fondens grundkapital udgør kr. **
Grundkapitalen er indskudt kontant af *.
Fondens indtægter tilvejebringes hovedsagelig ved tilskud og ved udførelse af
turistsejlads.

4
4.1

Formueforvaltning
Fondens formue forvaltes af fondsbestyrelsen i overensstemmelse med
fondens vedtægter og under iagttagelse af bestemmelserne i
fondslovgivningen.

5
5.1
5.2

Hæftelse
For fondens forpligtelser hæfter alene fonden med sin formue
Ingen stifter, bidragsyder eller medlem af fondens bestyrelse har i denne
egenskab andel i eller krav på fondens formue.
Ingen stifter forpligter sig til at indskyde yderligere kapital

5.3
6
6.1

Gældsforpligtelser – lån
Fonden kan kun pådrage sig gældsforpligtelser, såfremt dette kan tiltrædes af
en enig bestyrelse og sker til opnåelse af fondens formål.
Forholdet til stifter
Der er ikke tillagt stifter særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med
stiftelsen.
Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

Bestyrelse og ledelse

7.1

7.2
7.3

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der sammensættes således:
2 medlemmer udpeges af bestyrelsen i Hjejlen A/S.
Den til enhver tid siddende borgmester i Silkeborg Kommune, eller efter konkret
vurdering en anden af borgmesteren valgt repræsentant for Silkeborg Kommune.
4 af bestyrelsen udpegede repræsentanter med særlige fagkompetencer indenfor
jura, kultur, turisme, markedsføring eller forretningsudvikling.
Bestyrelsen ansætter en Adm. Direktør til at varetage det daglige driftsansvar.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en 2-årig periode, der løber * Første periode er
for de 2 medlemmer udpeget af bestyrelsen i Hjejlen A/S og borgmesteren i
Silkeborg Kommune fra stiftelsesdatoen og indtil *. For de øvrige medlemmer er den
første periode fra stiftelsesdatoen og indtil *.
Afgående medlemmer kan genudpeges til bestyrelsen.

7.4

Formanden foranlediger indkaldelse til bestyrelsesmøde mindst 4 gange om året. På
forlangende af et bestyrelsesmedlem eller Erhvervsstyrelsen indkalder formanden til
møde. Med undtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af
Fonden, jf. § 10, afgøres alle bestyrelsesanliggender ved simpel stemmeflerhed. Står
stemmerne lige, er formandens, og i dennes forfald næstformandens, stemme
udslagsgivende. For at en gyldig beslutning kan tages, må mindst halvdelen af
bestyrelsens medlemmer, herunder bestyrelsens formand eller næstformand, være
til stede og deltage i afstemningen.

7.5
7.6

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit arbejde
Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger og beslutninger

8
8.1

Regnskab og revision
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår går fra stiftelsen til
31.12.2020.
Ved regnskabsårets udløb udfærdiges et årsregnskab, der består af resultatopgørelse
med tilhørende balance. Årsregnskabet udfærdiges i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser. Årsregnskabet skal foreligge hvert år inden 1.
marts og bestyrelsen skal senest 1 måned herefter godkende regnskabet.
Regnskabet revideres af 1 statsautoriseret revisor, der udpeges af bestyrelsen.
Fondens overskud og underskud anvendes efter bestyrelsens skøn og under
iagttagelse af lov om erhvervsdrivende fonde og fondens formålsbestemmelse, jfr. §
2.1 og 2.2.

8.2

8.3
8.4

9
9.1

9.2
9.3

Tegningsregel
Fonden kan tegnes af enten formand og Adm. Direktør i forening, 2
bestyrelsesmedlemmer hvoraf 1 medlem skal være formand eller næstformand for
bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.
Ved køb, salg eller pantsætning af væsentlig karakter tegnes fonden af den samlede
bestyrelse i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

10
10.1

10.2

Vedtægtsændringer, opløsning og fusion
Fondens opløsning eller fusion med en anden fond kan kun ske med
fondsmyndighedernes samtykke og efter enstemmig beslutning af fondens
bestyrelse.
Såfremt fonden opløses, skal den på opløsningstidspunktet værende formue
anvendes til almennyttige og kulturelle formål i Silkeborg Kommune. Bestyrelsen skal
drage omsorg for, at midlerne ingensinde tilbageføres til stifterne eller andre
bidragsydere, samlevere, ægtefæller og børn.
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Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. spor 2 - udviklingsplan for Regionshospitalet
Silkeborg
Dato 27-08-2020
Baggrund
Arbejdsgruppen er nedsat i forlængelse af Regionsrådets beslutning
den 24. juni 2020 om at udarbejde en udviklingsplan for
Regionshospitalet Silkeborg (RH Silkeborg).
Der udarbejdes en udviklingsplan med to spor:


Spor 1, der omhandler hospitalets funktioner og udvikling og
sammenhæng til hele Region Midtjyllands hospitalsvæsen. Spor 1
er et internt spor i Region Midtjylland.
Arbejdet tager udgangspunkt i den retning, der sættes i
sundheds- og hospitalsplanen, herunder at Region Midtjylland
ønsker at sætte fokus på at løse opgaverne på tværs af matrikler,
afdelinger og specialiseringsniveau. Der er tale om opgavefokus
frem for matrikelfokus. Udviklingsplan for RH Silkeborg er en
måde i fællesskab at få taget hul på ambitionerne i sundheds- og
hospitalsplanen.



Spor 2, der omhandler udvikling af samarbejdet med Silkeborg
Kommune og praksissektoren. Spor 2 omfatter et eksternt,
tværsektorielt samarbejde.
Udvikling af samarbejdet tager afsæt i sundhedsaftalen og det
eksisterende samarbejde i Midtklyngen. Udviklingen af fremtidens
sundhedsvæsen vil i høj grad udspille sig i samarbejdet om det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og udviklingsplanen
for RH Silkeborg er samtidig en måde i fællesskab at få taget hul
på at videreudvikle tilbud og samarbejdsformer. I dette arbejde
kan der hentes inspiration fra eksisterende modeller og tilbud på
tværs af klyngerne.

Helene Bech Rosenbrandt
Tel. +4578412194
Helene.Rosenbrandt@stab.rm.dk
1-30-72-112-20
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Renovering og videre udvikling og modernisering af bygningsmassen på RH Silkeborg kan
understøtte tiltag afledt af arbejdet. Arbejdsgruppens oplæg vil klarlægge hvilke behov, der vil
skulle løses, og som kan indgå i en senere budgetproces i forhold til at afsætte anlægsmidler.
Arbejdet med en udviklingsplan for RH Silkeborg forankres organisatorisk i:





Hospitalsudvalget som politisk følgegruppe for spor 1
En tværsektoriel politisk følgegruppe for spor 2
En administrativ koordinationsgruppe (tværgående for de to spor)
En administrativ arbejdsgruppe for hvert spor.

Dette kommissorium omhandler arbejdet i den administrative arbejdsgruppe vedr. spor 2.
Medlemmer og organisering
 Anders Kjærulff, koncerndirektør Region Midtjylland (medformand)
 Lauge Clemmensen, koncerndirektør Silkeborg Kommune (medformand)
 1 repræsentant for PLO-Midtjylland (udpeget af PLO-Midtjylland)
 kommunal repræsentant udenfor Silkeborg (udpeget af KOSU-formandskabet)
 Thomas Balle Kristensen, hospitalsdirektør Hospitalsenhed Midt
 Mette Fjord Nielsen, sygeplejefaglig direktør Hospitalsenhed Midt
 2 repræsentanter, centerledelserne RH Silkeborg, Hospitalsenhed Midt (udpeget af
hospitalsledelsen)
 2 repræsentanter, funktionslederne RH Silkeborg, Hospitalsenhed Midt (udpeget af
hospitalsledelsen)
 1 praktiserende læge fra Silkeborg (udpeget af MidtKraft)
 4 medarbejderrepræsentanter RH Silkeborg (udpeget af næstformanden i HMU,
Hospitalsenhed Midt)
 Op til 3 ledelses-/medarbejderrepræsentanter Silkeborg Kommune (udpeget af
Silkeborg Kommune).
Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Sundhedsplanlægning. En medarbejder fra Koncern
Kommunikation kan deltage efter behov.
Arbejdsgruppen refererer til en administrativ koordinationsgruppe (se særskilt kommissorium).
Arbejdet følges af en tværsektoriel politisk følgegruppe for spor 2 (se særskilt kommissorium),
og gruppens formandskab afrapporterer i løbet at processen til regionsrådsformanden og
borgmesteren.
Følgegruppen fungerer, indtil udviklingsplanen er godkendt.
Opgaver for arbejdsgruppen for spor 2
I spor 2 skal der udarbejdes input til udviklingsplan for RH Silkeborg, der:
 tager udgangspunkt i den retning, der i Sundhedsaftalen 2019-2023 og Region
Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan sættes for udvikling af det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen
 tager udgangspunkt i det eksisterende samarbejde i Midtklyngen og med øvrige
hospitaler og kommuner med henblik på at hente inspiration fra eksisterende modeller
og tilbud på tværs af klyngerne
Side 2






tager udgangspunkt i erfaringer der ligger fra samarbejdet mellem Hospitalsenhed Midt
og Silkeborg Kommune, herunder de specifikke erfaringer fra samarbejdet med RH
Silkeborg og de praktiserende læger i Silkeborg
tager hensyn til mulighed for spredning af vellykkede indsatser til resten af Midtklyngen
og øvrige klynger
understøtter bedre sundhed for borgerne.

Arbejdsgruppen skal på den baggrund udarbejde den del af udviklingsplanen, der handler om
det tværsektorielle samarbejde om udvikling af det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen (somatik, psykiatri), heri skal indgå:
 arbejdsgruppens forslag til konkrete prøvehandlinger* mellem Regionshospitalet
Silkeborg, Silkeborg Kommune og praksissektoren i forhold til den videre udvikling af
det nære og sammenhængende sundhedsvæsen:
o indsatser skal bidrage til transformation af sundhedsvæsenet og optimering af
forløb i en tid med stigende behov for sundhedsvæsenets tilbud parallelt med
faldende arbejdsstyrke;
o indsatser kan være relateret til tilbud til bestemte målgrupper, optimering af
forløb, fælles ledelse og økonomi etc.
 anbefalinger til hvordan der sker en styrket evaluering af nye indsatser med henblik på
efterfølgende spredning.
* Forslag til indsatser, der tænkes iværksat med involvering af både Silkeborg Kommune og
Region Midtjylland, forelægges til politisk godkendelse før iværksættelse.
Arbejdet tager afsæt i det tværsektorielle samarbejde mellem RH Silkeborg, Silkeborg
Kommune og praktiserende læger i Silkeborg. Der skal samtidig være fokus på at understøtte
mulighed for spredning af udviklede og positivt evaluerede indsatser til resten af
Midtklyngen/øvrige klynger. I regi af Sundhedsstyregruppen/Sundhedskoordinationsudvalget
er der fokus på at sprede indsatser udviklet i én klynge til øvrige klynger, og tværsektorielle
indsatser udviklet i regi af udviklingsplan RH Silkeborg skal på tilsvarende vis løftes ind i
Sundhedsstyregruppen med henblik på vurdering af spredningspotentiale.
Via formandskabet afrapporterer arbejdsgruppen løbende til den politiske følgegruppe for spor
2.
Arbejdsform
Arbejdsgruppen tager stilling til arbejdsform.
Slutprodukt for den samlede udviklingsplan for RH Silkeborg
Den samlede udviklingsplan angiver plan for udvikling og ambitioner for RH Silkeborg og tager
udgangspunkt i opgavebeskrivelserne for de to arbejdsgrupper.
Udviklingsplanen præsenteres i samme format som "Plan for neurologi og
neurorehabiliteringsområdet" (behandlet i regionsrådet i november 2019) og "Den nære
psykiatri i Midtjylland" (initiativer fra Alliancen om den nære psykiatri, 2019).
Tidsplan
Oktober - december 2020: Input til arbejdet med udviklingsplanen (bred inddragelse).
Januar-februar 2021: Udarbejdelse af forslag til udviklingsplan.
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Marts 2021: Høringsudkast godkendes i regionsrådet.
April-maj 2021: Høringsudkast til en udviklingsplan sendes i bred høring, herunder behandling
i Silkeborg Kommune.
Juni 2021: Udviklingsplanen inkl. eventuelle ændringer som følge af høring/behandling i
Silkeborg Kommune forelægges til endelig beslutning i regionsrådet og Silkeborg Byråd.
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11 Udpegning af medlemmer til politisk følgegruppe i
forbindelse med udviklingsplan for Regionshospitalet
Silkeborg
11.2 - Bilag: Kommissorium politisk følgegruppe spor 2
DokumentID: 8660162

Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Kommissorium for politisk følgegruppe for spor 2 vedr. udviklingsplan for
Regionshospitalet Silkeborg
Baggrund
Den politiske følgegruppe er nedsat i forlængelse af Regionsrådets
beslutning den 24. juni 2020 om at udarbejde en udviklingsplan for
Regionshospitalet Silkeborg (RH Silkeborg).
Udviklingsplanen for RH Silkeborg tager udgangspunkt i:
 De eksisterende funktioner og organisering på RH Silkeborg
 Den retning, der sættes med Region Midtjyllands sundheds- og
hospitalsplan
 Sundhedsaftalen 2019-23 mellem Region Midtjylland,
kommunerne i regionen og PLO-M.
Udviklingsplanen udarbejdes i to spor:


Spor 1, der omhandler hospitalets funktioner og udvikling og
sammenhæng til hele Region Midtjyllands hospitalsvæsen. Spor 1
er et internt spor i Region Midtjylland.
Arbejdet tager udgangspunkt i den retning, der sættes i
sundheds- og hospitalsplanen, herunder, at Region Midtjylland
ønsker at sætte fokus på at løse opgaverne på tværs af matrikler,
afdelinger og specialiseringsniveau. Der er tale om opgavefokus
frem for matrikelfokus. Udviklingsplan for RH Silkeborg er en
måde i fællesskab at få taget hul på ambitionerne i sundheds- og
hospitalsplanen.



Spor 2, der omhandler udvikling af samarbejdet med Silkeborg
Kommune og praksissektoren. Spor 2 omfatter et tværsektorielt
samarbejde.
Udvikling af samarbejdet tager afsæt i sundhedsaftalen og det
eksisterende samarbejde i Midtklyngen. Udviklingen af fremtidens
sundhedsvæsen vil i høj grad udspille sig i samarbejdet om det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og udviklingsplanen

Dato 27-08-2020
Helene Bech Rosenbrandt
Tel. +4578412194

Helene.Rosenbrandt@stab.rm.dk
1-30-72-112-20
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for RH Silkeborg er samtidig en måde i fællesskab at få taget hul på at videreudvikle tilbud
og samarbejdsformer. I dette arbejde kan der hentes inspiration fra eksisterende modeller
og tilbud på tværs af klyngerne.
Renovering og videre udvikling og modernisering af bygningsmassen på RH Silkeborg kan
understøtte tiltag afledt af arbejdet. Oplæg fra spor 1 og spor 2 vil klarlægge hvilke behov, der
vil skulle løses, og som kan indgå i en senere budgetproces i forhold til at afsætte
anlægsmidler.
Medlemmer og organisering af politisk følgegruppe for spor 2
Den politiske følgegruppe for spor 2 består af:




Formandskaberne fra Region Midtjyllands Hospitalsudvalg og Udvalg for nære
sundhedstilbud
2-4 repræsentanter fra Silkeborg Kommunes udvalg / byråd
2 repræsentanter fra PLO-Midtjylland.

Formanden for regionens Udvalg for nære sundhedstilbud er regional medformand for
gruppen. Silkeborg Kommune træffer beslutning om kommunal medformand for gruppen.
Ved større udadvendte aktiviteter i forbindelse med udviklingsplanen indgår
regionsrådsformanden og borgmesteren.
Formandskabet for regionens Psykiatri- og Socialudvalg og formanden for Socialudvalget i
Silkeborg Kommune kan inddrages efter behov/emne.
Formandskabet for arbejdsgruppen for spor 2 deltager i følgegruppens møder. Følgegruppen
sekretariatsbetjenes af Sundhedsplanlægning og Regionssekretariatet.
Følgegruppen fungerer indtil udviklingsplanen er behandlet i regionsrådet og i Silkeborg Byråd.
Opgaver for politisk følgegruppe for spor 2
Den politiske følgegruppe for spor 2 har følgende opgaver:
 Følge processen omkring udarbejdelse af udviklingsplanens spor 2
 Sikre dialog på tværs af sektorernes politiske systemer om viden og perspektiver i
indsatsen
 Give input til arbejdsgruppen for spor 2 om det politiske perspektiv på udviklingsplanens
spor 2.
Arbejdsform
Der afholdes 2-3 møder i den politiske følgegruppe. Møderne koordineres med møder og
aktiviteter i arbejdsgruppen for spor 2.
Tidsplan for arbejdet med udviklingsplanen
Oktober - december 2020: Input til arbejdet med udviklingsplanen (bred inddragelse).
Januar-februar 2021: Udarbejdelse af forslag til udviklingsplan.
Marts 2021: Høringsudkast godkendes i regionsrådet.
Side 2

April-maj 2021: Høringsudkast til en udviklingsplan sendes i bred høring, herunder behandling
i Silkeborg Kommune.
Juni 2021: Udviklingsplanen inkl. eventuelle ændringer som følge af høring/behandling i
Silkeborg Kommune forelægges til endelig beslutning i regionsrådet og Silkeborg Byråd.
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16 Godkendelse af forslag til delvis ophævelse af
partiel byplanvedtægt nr. 1 for sommerhusområdet for
Teglgårdsparken
16.1 - Bilag: Screeningsskema - planer - delvis ophævelse af Partiel Byplanvedtægt nr.
1
DokumentID: 8521992

Miljøscreening
Miljøscreening af delvis ophævelse af partiel Byplanvedtægt nr. 1
for et sommerhusområde ved Tegngårdsparken
Kære Kollega
Du tester nu det nye skema til screeninger i forbindelse med planer. Opdateringen skyldes de nye krav
om WEB-tilgængelighed og vi har så benyttet lejlighed til at opdatere skemaet generelt.
Pga. webtilgængeligheden, så kommer skemaet til at fylde flere sider end tidligere og for at slippe for
at scrolle og scrolle, så vil det være til stor hjælp at sætte ”Navigationsruden” til, som du kan bruge til
at klikke dig rundt i dokumentet - Det gøres under fanen ”VIS” og så sætte kryds i ”Navigationsrude”.
Såfremt du har bemærkninger/kommentarer til det ny skema – så skriv det her – det vil blive
videreformidlet til Miljøvurderingsgruppen.
Bemærkninger til skema:
Hvis det er lettere end at tænde navigationsruden kunne et alternativ være, at indholdsfortegnelsen
gives link ned til de respektive afsnit. TSC

Navigationsrude:

Eksempel:

Projektleder: Gry Bruhn Hansen

1

Sagsnummer: EMN-2019-06185

2
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Oplysninger om planen
Silkeborg Kommune ønsker sammen med Naturstyrensen Søhøjlandet at etablere:
-

En bro over Gudenåen
En parkeringsplads nær broen
En sti, der skal lede til broen

En del af den ansøgte sti og bro over Gudenåen er i strid med formålet i Partiel Byplanvedtægt
nr. 1 for et sommerhusområde for Teglgårdsparken, hvorfor vi ønsker at ophæve den del af
byplanvedtægten, der vedrører de aktuelle arealer.
Området er på 6000 m2, og det er markeret med grøn farve nedenstående.

Delvis ophævelse af partiel Byplanvedtægt nr. 1

4

Den delvise ophævelse skal give mulighed for, at det ansøgte efterfølgende kan behandles jf.
planloven og naturbeskyttelsesloven.
OBS
Bemærk, at vi screener for den delvise ophævelse og ikke for de fremtidige planer.
Baggrund for ophævelsen
Det fremgår i Byplanvedtægt 1, at området jf. § 4 stk. 3 er udlagt til en rekreativ anvendelse
for sommerhusområdet, hvorfor anlæg til anvendelse for den brede offentlighed er i modstrid
med Partiel Byplan vedtægt nr. 1.
Ønske om ny bro, arbejdsareal og sti
Broen etableres, hvor den vil være begrænset synlig pga. Gudenåens forløb, og hvor
landskabet er forstyrret af eksisterende bebyggelse dvs. eksisterende sommerhusområder ved
Teglgårdsparken og Pramdragerparkern.

Placering af sti, bro og arbejdsareal

5

Parkering og vej- og stiadgang
Der etables en tydelig markeret vej ud til parkeringsareal angivet som et kvadrat med en sti
videre til kommende bro.

Placering af parkeringsplads og sti og vej

Forhold til miljøvurderingsloven
Planen er omfattet af Miljøvurderingslovens § 8 stk. 1 nr. 1.

Konklusion
Konklusion: Planen skal ikke miljøvurderes, da der ikke er miljømæssige konflikter
forbundet med den delvise ophævelse af Partiel Byplanvedtægt nr. 1 for et

6

sommerhusområde ved Teglgårdsparken, idet ophævelsen af byplanvedtægten ikke
medfører en ændret aktivitet.]
Screening påbegyndes d. 13-12 2019
Afgørelse truffet d. 15-06 2020
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Miljøscreeningens formål
Det er screeningsprocessens formål at:
•

At pege på miljømæssigt negative effekter – så man kan tilrette projektet og
undgå eller afbøde dem.

•

At danne baggrund for afgørelse om der skal laves miljøvurdering, samt
begrundelsen herfor (som skal offentliggøres).

•

At give offentligheden et indblik i miljømæssige konsekvenser af planen

Screening
Projektleder
Arealanvendelse

Oplysninger

Redegørelse:

Området har været anvendt rekreativt – området skal forsat
anvendes rekreativt.

Vurdering:

Områdets mulighed for rekreativ anvendelse øges, idet
anvendelse ikke længere er begrænset til
sommerhusområdet.

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Lysgener & refleksioner

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant – der etableres ikke lys.

Vurdering:
Konklusion:
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Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Skygger og vind Link

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Menneskers velfærd

Oplysninger

Redegørelse:

Der vil være øget mulighed for bevægelse.

Vurdering:

Planen vil medføre et bedre rekreativt stinet og bedre
mulighed for udøvelse af friluftslivet.
Ved den delvise ophævelse, så får almenheden
adgang til området, ligesom det bliver mulighed for at
komme over Gudenåen, der har fungeret som en
barriere.

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Rekreative grønne
områder & parker

Oplysninger

Redegørelse:

Almenheden får bedre mulighed for at færdes i
området, og der bliver mulighed for at optimere
udnyttelse af det eksisterende stinet ved Gudenåen.

Vurdering:

Planen vil medføre et bedre rekreativt stinet og bedre
mulighed for udøvelse af friluftslivet, idet planen ikke
længere forhindrer, at der etableres en overgange over
Gudenåen.

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Arkitektonisk arv Link

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant, da der dd ikke er bebyggelse.

Vurdering:
Konklusion:
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Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Arkæologisk arv Link

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Bymiljø Jan Gehls 12

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant, da det ikke handler om bymiljø.

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Afstand til større
tekniske anlæg

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Klimatilpasning

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:
Konklusion:
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Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Team Omegn og landskab
Sagsbehandler: TSC

Landskabelig værdi

Oplysninger

Redegørelse:

Området rummer store landskabelige værdier med
den brede å i sit naturlige forløb gennem landskabet,
som, bortset fra sommerhusområder inddækket af
træbeplantning, ikke rummer tekniske anlæg.

Vurdering:

En mindre bro på det angivne sted vil, hvis den
udføres med minimal størrelse og i afdæmpede farver
eller jordfarver, ikke ændre væsentligt ved dette
landskabsbillede. Ligeledes vil en mindre
parkeringsplads det pågældende sted kunne
etableres uden at det vil påvirke områdets
landskabelige kvaliteter væsentligt, særligt fordi
parkeringspladsen ikke vil være særlig synlig.

Konklusion:

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Geologisk særpræg

Oplysninger

Redegørelse:

Området har fine geologiske værdier herunder især
synlige i det store landskabelige former og
overgange.

Vurdering:

Ophævelsen og muliggørelsen af bro og
parkeringsplads vil ikke påvirke områdets geologiske
kvaliteter.

Konklusion

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Kirkebyggelinjer

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:
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Kirkebyggelinjer

Oplysninger

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Fredning

Oplysninger

(Byggeri i fredninger)

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Kulturhistorie

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:
Konklusion:
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Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Team Vandløb og søer
Sagsbehandler:

Vandløb og søer,
vandkvalitet og lign.

Oplysninger

Redegørelse:

Ophævelse af planen påvirker ikke vandløb eller søer.

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Vandløb og søer, fysiske
forhold

Oplysninger

(hydraulik, biotop, regulering)

Redegørelse:

Ophævelse af planen påvirker ikke vandløb eller søer.

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Overfladevand, afledning

Oplysninger

Redegørelse:

Ophævelse af planen påvirker ikke afledning af
regnvand.

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Spildevand

Oplysninger

Redegørelse:

Ophævelse af planen påvirker ikke afledning af
spildevand.

Vurdering:

Ikke relevant
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Spildevand

Oplysninger

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
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Team Natur
Sagsbehandler: pla

Fredskov – herunder
tilgrænsende fredskov

Oplysninger

Redegørelse:

Ingen fredskov

Vurdering:

Ikke aktuel

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Øvrig skov/træer

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Sø- og åbeskyttelseslinje

Oplysninger

(i hidtidigt åbent land)

Redegørelse:

Området ligger indenfor åbeskyttelseslinjen langs
Gudenåen

Vurdering:

Ingen betydning

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Skovbyggelinje

Oplysninger

(i hidtidigt åbent land)

Redegørelse:

Arealerne ligger inden for en skovbyggelinje

Vurdering:

Ingen betydning

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
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Fortidsmindebeskyttelses- Oplysninger
linje
Redegørelse:

Ingen

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Natura 2000 områder

Oplysninger

Redegørelse:

Arealet ligget få meter fra habitatområdet Gudenåen.

Vurdering:

Det vurderes ikke at projektet vil påvirke særligt
beskyttede arter eller naturtyper i natura2000
områder.

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Beskyttede naturtyper
(§3)

Oplysninger

Redegørelse:

Ingen

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Mulige naturområder

Oplysninger

Redegørelse:

Ingen

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Fredning

Oplysninger

(når natur - drikkevandhul, sø, træer
o.l.)

Redegørelse:

Ingen

Vurdering:

Ikke relevant
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Fredning

Oplysninger

(når natur - drikkevandhul, sø, træer
o.l.)

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Beskyttede sten- og
jorddiger

Oplysninger

Redegørelse:

Ingen

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Fredede fortidsminder

Oplysninger

Redegørelse:

Ingen

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Bilag 4-arter

Oplysninger

Redegørelse:

Det berørte område kan evt. være opholdssted for
markfirben.

Vurdering:

Det vurderes ikke at det ansøgte vil påvirke evt.
forekomst af markfirben negativt.

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Rødlistearter

Oplysninger

(truede/ fredede)

Redegørelse:

Silkeborg har ikke kendskab til forekomst af
rødlistede arter i det berørte område.

Vurdering:

Silkeborg Kommune vurderer at det ansøgte ikke vil
påvirke evt. forekomst af rødlistede arter negativt.
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Rødlistearter

Oplysninger

(truede/ fredede)

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Lavbundsarealer

Oplysninger

Redegørelse:

Ingen

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Økologiske forbindelser

Oplysninger

Redegørelse:

Ingen

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Grønt Danmarkskort

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Stilleområder

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
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Team Virksomheder og jord
Sagsbehandler: EFV (alt undtagen jord-delen) SHN (vedr. jord)

Jordforurening

Oplysninger

Redegørelse:

Der er ingen kortlagte arealer i området

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Områdeklassificering –

Oplysninger

Skal området udtages eller medtages?

Redegørelse:

Området ligger uden for områdeklassificeringen, der
sker ingen ændringer

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Luftforurening

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Spildevand

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
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Lugt

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Støj

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Trafikstøj

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Vibrationer

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Støvgener

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Afstand til virksomhed

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

-
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Afstand til virksomhed

Oplysninger

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Omkringliggende
kommuneplanrammer

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Omkringliggende
lokalplanområder

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Afstand til vindmøller

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
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Team Energi og ressourcer
Sagsbehandler: KH

Energiforbrug og
varmeforsyning

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Affaldsbortkaffelse

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
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Team Grundvand
Sagsbehandler: sdk

Grundvandspåvirkning

Oplysninger

Redegørelse:

Området er beliggende i indvindingsoplandet og det
grundvandsdannende opland til Teglgårdsparkens
Vandværk og mindre end 50 m fra vandværkets
indvindingsboringer og som sådan delvist beliggende
i boringsnært beskyttelsesområde. Oplandet er
ligeledes udpeget som NFI dvs. sårbart overfor
nedsivning af miljøfremmede stoffer.
Der foregår p.t. overvejelser om lukning af
vandværket som flg. af forurening med pesticider.

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:
Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Vandforsyning fra

Oplysninger

Redegørelse:

Teglgårdsparkens Vandværk

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
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Team Landbrug
Sagsbehandler:

Afstand til landbrug
med dyrehold

Oplysninger

Redegørelse:
Vurdering:
Konklusion:
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Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Team Myndighed
Sagsbehandler: Mogens Dahl

Trafiksikkerhed
(Øget / mindsket?)

Oplysninger

Redegørelse:

Ingen

Vurdering:

Ikke relevant

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
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16 Godkendelse af forslag til delvis ophævelse af
partiel byplanvedtægt nr. 1 for sommerhusområdet for
Teglgårdsparken
16.2 - Bilag: Delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde
ved Teglgårdsparken emn201906185
DokumentID: 8536546

FORSLAG til ophævelse af
en del af partiel
byplanvedtægt nr. 1 for
et sommerhusområde
ved Teglgårdsparken

Delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved
Teglgårdsparken er godkendt af Byrådet dd.mm. 2020.
Delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved
Teglgårdsparken har været i offentlig høring i perioden fra dd.mm. 2020 til dd.mm.
2020.
Delvis ophævelse partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved
Teglgårdsparken er vedtaget endeligt af Silkeborg Byråd/Plan- og Vejudvalget
dd.mm. 2020.
Delvis ophævelse af delvis ophævelse partiel byplanvedtægt nr. 1 for et
sommerhusområde ved Teglgårdsparken er offentliggjort dd.mm. 2020.

OPHÆVELSE AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT

SILKEBORG KOMMUNE

Silkeborg Kommune offentliggør hermed

Forslag til delvis ophævelse af partiel
byplanvedtægt nr. 1 for et
sommerhusområde ved Teglgårdparken
Silkeborg Byråd har dd.mm. 2020 godkendt forslag til delvis ophævelse af en del af
partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved Teglgårdsparken.

Høring af forslag til delvis ophævelse af en partiel byplanvedtægt
Når byrådet har udarbejdet et Forslag til ophævelse af partiel byplanvedtægt i
sommerhusområder, skal det udsendes i offentlig høring i 4 uger. I den periode har
borgere og interessenter lejlighed til at komme med bemærkninger eller indsigelser
til ophævelsen. Når høringen er slut, vurderer byrådet ophævelsen i forhold til de
indkomne indsigelser. Herefter kan ophævelsen vedtages endeligt eller eventuelt
forkastes.
Forslag til delvis ophævelse offentliggøres i overensstemmelse med planlovens § 33
stk. 2.
Forslag til delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 er fremlagt i offentlig
høring fra dd.mm. 2020 til dd.mm. 2020.
Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget, skal du sende dem på email til: teknisk@silkeborg.dk
Hvis du hellere vil skrive et brev, skal du sende det til:
Silkeborg Kommune
Teknik- og Miljøafdelingen
Søvej 3
8600 Silkeborg
Kommunen skal have modtaget dine bemærkninger senest dd.mm. 2020.

Klager
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til
Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen
ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og
kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed
eller rimelighed.
Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt
erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige
brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 § 2 skal en klage være indgivet skriftlig inden
4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks.
på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.
På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og
klagen sendes så automatisk til kommunen.
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En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du
klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via
Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som
videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan
imødekommes.
Retsligt søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder
efter, at afgørelsen er meddelt.

Partshøring og underretning
Forslaget er udsendt til ejer, interessenter og myndigheder. Ligesom parter i
forhold til forvaltningslovens § 19 er iagttaget.
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OPHÆVELSE AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT

SILKEBORG KOMMUNE

Redegørelse
Formål og baggrund for ophævelsen
Silkeborg Kommune ønsker sammen med Naturstyrensen Søhøjlandet at etablere:
- En bro over Gudenåen.
- En parkeringsplads nær broen.
- En sti, der skal lede til broen.
En del af den ansøgte sti og bro over Gudenåen er i strid med formålet i partiel
byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde for Teglgårdsparken. Dette er
baggrunden for, at Teknik- og Miljøafdelingen foreslår at ophæve den del af
byplanvedtægten, der vedrører det aktuelle område, hvor sti og bro ønskes
etableret.

Området ligger mellem Teglgårdsparken og Pramdragerparken
Det aktuelle område er på 6000 m2, og det er markeret med grøn farve
nedenstående.
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Delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 er angivet med grøn markering
Den delvis ophævelse omfatter en del af matr.nr. 11v Truust By, Tvilum, der ligger
mellem sommerhusområdet Teglgårdsparken og Pramdragerparken, og området er
ejet af Grundejerforeningen Teglgårdsparken.
Den delvise ophævelse skal give mulighed for, at etableringen af broen og stien kan
gennemførelse pba. enkelt afgørelser herunder planlovens landzonebestemmelser
og naturbeskyttelsesloven og evt. øvrig lovgivning.
Baggrund for ophævelsen
Det fremgår i partiel byplanvedtægt nr. 1, at området jf. § 4 stk. 3 er udlagt til en
rekreativ anvendelse for sommerhusområdet, hvorfor anlæg til anvendelse for den
brede offentlighed er i modstrid med partiel byplanvedtægt nr. 1.
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SILKEBORG KOMMUNE

Ønske om ny bro, arbejdsareal og sti
Broen etableres, hvor den vil være begrænset synlig pga. Gudenåens forløb, og
hvor landskabet er forstyrret af eksisterende bebyggelse dvs. eksisterende
sommerhusområder ved Teglgårdsparken og Pramdragerparken. Det er desuden
indgået en vurdering af det konkrete naturindhold, de på stedet fysiske forhold
herunder at der ”kun” er en mindre våd bræmme, åens aktuelle bredde, og at de
nye faciliteter kan etableres uden konflikt med gravhøje mv.

Placering af sti, bro og arbejdsareal
Parkering og vej- og stiadgang
Der etables en tydelig markeret vej ud til parkeringsareal angivet som et kvadrat
med en sti videre til kommende bro.
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Placering af parkeringsplads og sti og vej
Den gældende planlægning
Den del af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde, der ophæves,
ligger indenfor kommuneplanramme 30-S-02 Sommerhusområdet
Teglgårdsparken, Truust.
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Kommuneplanramme 30-S-02 Sommerhusområdet Teglgårdsparken, Truust
Det fremgår i byplanvedtægtens § 2, at området må anvendes til
sommerhusområde, og at der jf. § 4 stk. 3 er udlagt areal til fællesanlæg.
Det fremgår af kortbilag 7 gengivet nedenstående og markeret med ens grå/sort
farve, hvor/hvordan fællesarealer i partiel byplanvedtægt nr. 1 er udlagt.
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Grå/Sort farve – fællesarealer, hvor det konkrete areal er udpeget

Ophævelsens konsekvenser
Efter byplanvedtægtens delvise ophævelse overgår sommerhusområdet til
landzone. Det betyder, at områdets udnyttelse administreres efter
kommuneplanramme 30-S-02 samt jf. planlovens landzonebestemmelser,
naturbeskyttelsesloven samt den til enhver tid anden relevante lovgivning.
Da Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at en bro, sti og parkeringsplads er et
mindre ikke lokalplanpligtigt projekt, så vil disse anlæg skulle
myndighedsbehandles jf. planlovens § 35 (landzonebestemmelse) og
naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur) og § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje)
og evt. anden lovgivning.
Nuværende lokalplan kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/1038783
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Den delvise ophævelse kommer til at betyde, at der er 6000 m2 mindre fællesareal
udlagt i byplanvedtægten. Da der er udlagt store fællesarealer og ejerforholdet
uændret er Grundejerforeningen Teglgård, vurderes dette dog ikke have en
væsentlig betydning.
Retsvirkninger
Når partiel byplanvedtægt nr. 1 er endeligt ophævet, gælder kommuneplanens
rammer for området.
Byrådet er forpligtet til at arbejde for kommuneplanens virkeliggørelse. Derfor skal
byrådet, når der ikke er en gældende lokalplan for området, modsætte sig byggeri
og anlæg, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.
Nyt byggeri skal udføres efter bygningsreglementets bestemmelser. Større byggeri
og anlæg, som er lokalplanpligtigt jf. planloven, kan kun gennemføres ved
udarbejdelse af en ny lokalplan.

Miljøvurdering
Den delvise ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved
Teglgårdsparken er screenet i forhold til miljøvurderingslovens § 8 stk. 2.
Vurdering
Planen skal ikke miljøvurderes, da der ikke er miljømæssige konflikter forbundet
med den delvise ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et
sommerhusområde ved Teglgårdsparken, idet ophævelsen af byplanvedtægten ikke
medføre ændret aktivitet. En ny aktivitet vil skulle myndighedsbehandles jf. den til
enhver tid gældende lovgivning.
Naturbeskyttelse
International naturbeskyttelse
Silkeborg Kommune må ikke vedtage planer, der kan skade arter eller naturtyper,
der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller yngle- og
rasteområder for arter på EU’s habitatdirektivs bilag IV. Alle planer og projekter
skal derfor vurderes i forhold til, om de kan skade Natura 2000-områder eller
strengt beskyttede arter på direktivets bilag IV.
Silkeborg Kommune har ikke registreret bilag IV-arter, men området kan være
opholdssted for markfirben. Silkeborg Kommune har ikke kendskab til forekomst af
rødlistede arter i det berørte område.
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H45 Gudenå og Gjern Bakker
Det vurderes ikke, at den delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 ændrer
på forholdene for arterne, der har uændrede leveforhold.
Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde H45 Gudenå og Gjern Bakker,
der delvist ligger indenfor det område, der ophæves. Det vurderes ikke, at den
delvise ophævelse af den partielle byplanvedtægt medfører en negativ påvirkning
af arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for H45, da fremtidige
forhold er reguleret af anden lovgivning.
For alle arealudlæg gælder det, at naturtilstanden af områderne med tiden kan
ændre sig. Levesteder for arterne kan derfor opstå eller forsvinde, hvis arealerne
ligger hen uden at blive udnyttet. Vurderingen bygger derfor på arealernes
nuværende tilstand og den eksisterende viden, som Silkeborg Kommune er i
besiddelse af.
Silkeborg Kommune vurderer, at planen i sig selv eller i sammenhæng med andre
planer ikke vil påvirke Natura 2000-områder.

Kort
Nedenstående kort viser med grøn de 6000 m2, der ophæves i partiel
byplanvedtægt nr. 1– for et sommerhusområde ved Teglgårdsparken.
Den delvise ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 – for et sommerhusområde
ved Teglgårdsparken omfatter en del af mar.nr. 11v Truust By, Tvilum.
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Delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1
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18 Godkendelse af tillæg til kvalitetsrapport for
Silkeborg Kommunes folkeskoler 2018-19
18.1 - Bilag: Tillæg_t_kvalitetsrapport_f_Silkeborg_Kommunes_folkeskoler_2018-19
DokumentID: 8629125

TILLÆG TIL KVALITETSRAPPORT 2018/19

Silkeborg Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport

2018/19

Silkeborg Kommune

Som følge af ændringen af folkeskoleloven i 2019, er der udstedt en ny bekendtgørelse om
kvalitetsrapporter i folkeskolen, som trådte i kraft den 18. marts 2020. Af bekendtgørelsen
fremgår det, at kommunalbestyrelserne i kvalitetsrapporten skal redegøre for anvendelsen af
de frigivne ressourcer, som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen for så vidt
angår den understøttende undervisning og anvendelsen af kvalitetsløft af den understøttende
undervisning. Derudover ændres bekendtgørelsen som følge af, at børne- og
undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af elever, der
aflægger alle obligatoriske 9. klasse prøver, skal indgå i kvalitetsrapporten.

1.0 Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasse prøver (§2)
Opgørelsen over andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasse prøver er en del af
den kommunale kvalitetsrapport for 2018/19, som har været til udtalelse i skolebestyrelserne i
februar 2020 og er politisk godkendt i marts 2020.

2.0 Planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i
skoleåret 2019/20 (§7)
23 skoler har ansøgt om og fået timetalsreduktion i skoleåret 2019/20.
Nedenfor præsenteres en tabel med en oversigt over planlagte fravigelser af reglerne om en
mindste varighed af undervisningstiden i 2019/20.

Ansøgt

Skole

Ja

Ans Skole

Ja
Ja
Ja
Ja

Balleskolen
Bryrup Skole
Buskelundskolen
Dybkær
Specialskole
Dybkærskolen
Frisholm Skole
Funder-Kragelund
Skole
Fårvang Skole
Gjern Skole
Gjessø Skole
Grauballe Skole
Gødvadskolen
Hvinningdalskolen
Langsøskolen
Resenbro Skole
Sejs Skole
Skægkærskolen

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

Indskoling
v/§ 16 b
timer pr
uge

Mellemtrin
(4.-6. kl.)
Timer pr.
uge

Overbygning
(7.-9.kl.)
Timer pr.
uge

Konfirmationsforberedelse
7. kl.
Timer pr. uge

2

2

2

2

1,5
1
2
2

1,5
1
1,5
2

1
1

2

2

2 (4.-5.kl.),
1 (6.kl.)
2
2

2

30 t. i alt
1,5

2

1,5

2
2

1,5

1,5
2
2
40 min

1

Specialklasser
v/ § 16 b
Timer pr. uge

2 (0.-3.kl.)
3 (4.-6.kl.)
4 (7.-9.kl.)

2

2 (Ulvedal)
3
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Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

2018/19

Sorring Skole
Sølystskolen
Thorning Skole
Trekløverskolen
Vestre Skole
Virklund Skole

Ja

Voel Skole

Ja

Børne- og
Familiehuset
VRC

Ja

2
2

Silkeborg Kommune

1,5
2
2
2

2
2
2

2
2

1,5

1,5

1,5

2
2

1,4 (4.kl.),
1 (5.-6.kl.)
2
2

2

2

3.0 Hvordan midlerne, der frigives ved afkortningen, planlægges at blive anvendt af
skolerne og det samlede skolevæsen i 2019/20.
23 skoler har fået midler, der frigives ved afkortningen. 19 af skolerne planlægger at bruge
midlerne til to-voksenundervisning. 4 skoler vil lave intensive/ særligt tilrettelagte forløb, 3
skoler har planlagt differentieret undervisning, 2 skoler etablerer små/ ekstra hold, mens 2 af
kommunens inklusionscentre vil bruge midlerne til fagdelt undervisning.

Nedenstående tabel viser skolerne indrapportering af, hvordan de har planlagt at anvende
midler, der frigives ved afkortning af skoledagens længde (data er fra skolernes ansøgninger).

Ansøgt
Ja

Skole
Ans Skole

Ja
Ja
Ja

Balleskolen
Bryrup Skole
Buskelundskolen

Ja

Ja

Dybkær
Specialskole
Dybkærskolen
Frisholm Skole
Funder-Kragelund
Skole
Fårvang Skole

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Gjern Skole
Gjessø Skole
Grauballe Skole
Gødvadskolen
Hvinningdalskolen

Ja
Ja
Ja

Planlagt anvendelse
To-voksen undervisning
Nørskovlund (inklusionscenter): Fagdelt undervisning i fagene og flere
voksne om formiddagen.
To-voksen undervisning
To-voksen undervisning
Ekstra hold i dansk og matematik
Arbejdet med trivsel i deres pædagogiske platform
Dimensionen ”Indsigt og Udsyn”, hvilket omhandler den åbne skole
Fagdelt undervisning i udvalgte fagområder.
To-voksen undervisning
To-voksen undervisning
To-voksen undervisning og forløb med særligt udfordrede elever enten
fagligt eller socialt.
To-voksen undervisning.
Intensive læringsforløb/turboforløb, hvor klasserne laver særlige
forløb, som i grupper tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige
niveau.
Elevsamtaler, som tager udgangspunkt i feedback- og
feedforwardsamtaler med den enkelte elev.
To-voksen undervisning og differentieret undervisning
Har ikke ansøgt om forkortelse af undervisningen
To-voksen undervisning
To-voksen undervisning
To-voksen undervisning
Ulvedal (inklusionscenter): Frigøre ressourcer til ugentlige personlige
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Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

Langsøskolen
Resenbro Skole
Sejs Skole
Skægkærskolen
Sorring Skole
Sølystskolen
Thorning Skole
Trekløverskolen
Vestre Skole
Virklund Skole
Voel Skole
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samtaler mellem elev og fagprofessionelt personale samt en faglig
undervisning, som tager udgangspunkt i elevens nærmeste
udviklingszone
To-voksen undervisning
To-voksen undervisning
Har ikke ansøgt om forkortelse af undervisningen
Har ikke ansøgt om forkortelse af undervisningen
To-voksen undervisning og differentieret undervisning
To-voksen undervisning i den enkelte klasse/årgang
To-voksen undervisning og differentieret undervisning
To-voksen undervisning
Har ikke ansøgt om forkortelse af undervisningen
To-voksen undervisning
To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige
faglige udvikling
Særligt talent- og turboforløb for de fagligt dygtige og fagligt svage
elever

4.0 Hvordan anvendes midlerne afsat til et kvalitetsløft af den understøttende
undervisning af den enkelte skole (§8)?
En stor andel af skolerne i Silkeborg Kommune har anvendt midlerne til et kvalitetsløft af den
understøttende undervisning til at sikre en bedre normering, fx ved to-voksen undervisning,
holddeling eller co-teaching. Skolerne har fx arbejdet med udvikling af inkluderende
læringsmiljøer, elevsamtaler, åben skole, bevægelse, trivselsløft, løft i læsning og matematik,
sociale færdigheder og samarbejdet mellem lærere og pædagoger.
Hertil har nogle skoler valgt at afholde intensive læringsforløb for elever, som er særligt
udfordret fagligt, socialt eller personligt.
I Silkeborg Kommune er tildelingen til skolerne justeret i forhold til den samlede udgifts
påvirkning, som den fremgår af regeringsaftalen indgået 30. januar 2019 om justeringer af
folkeskolen. Det vil sige, at tildelingen er reduceret som følge af den lovmæssige afkortning af
minimumstimetallet i indskolingen. Tilsvarende er der tilført skolerne ekstra tildeling til
kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Flere skoler påpeger dog, at de ikke har en
oplevelse af at have fået midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Dette kan
måske skyldes, at midlerne til kvalitetsløftet kom samtidig med en reduceret tildeling som
følge af afkortning af skoleugen i indskolingen. Samlet set var flere skolers økonomiske
ressourcer derfor uforandret. Det skal bemærkes, at nedenstående tabel ikke er udtømmende i
forhold til antal skoler, som har oplevet denne udfordring.
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Nedenstående tabel viser skolernes indrapportering i forhold til spørgsmålet omkring
anvendelse af midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning

Skole
Ans Skole

Anvendelse
Vi har anvendt midlerne til at øge antallet af undervisere i den understøttende
undervisning, samt fået flere lærere indover UUV, så det både kan være pædagoger
og lærere, der varetager UUV’en.

Balleskolen

På Balleskolen er reguleringen gået i cirka 0: Vi fik fratrukket cirka samme beløb i
afkortet skoledag, som vi derefter fik tilført til kvalitetsløft. Så økonomien var
uforandret.

Bryrup Skole

Bryrup Skole har anvendt midlerne til bedre normering i den understøttende
undervisning således, at der har været en lærer pr. klasse/hold. Her har vi tidligere
opereret med en vis grad af samlæsning. Det er vores opfattelse, at den bedre
normering har givet et kvalitetsløft i den forstand, at det har været muligt for
lærere/pædagoger at komme tættere på den enkelte elev i de aktiviteter, der er
foregået i den understøttende undervisning.

Buskelundskolen

På Buskelundskolen bliver midler til kvalitetsløft anvendt til ekstra holddeling med
henblik på stilladsering af alle elever men med et særligt blik på både de dygtigste
og de mest udfordrede elever. Indsatsen er primært rettet ind i fagene dansk og
matematik. Stilladseringen målrettes den enkelte elev i fællesskabet og tager afsæt
i vores pædagogiske platform med kvalificeret selvbestemmelse som
dannelsesideal. Vi arbejder derfor i stilladseringen med både læring og trivsel.

Dybkær
Specialskole

Anden understøttende undervisning på Dybkær Specialskole er delt ud, og bruges til
pædagogisk arbejde med at få tøj af og på ifm. pauserne samt spisning med
eleverne.

Dybkærskolen

Dybkærskolen har anvendt midlerne til, at der altid er 1 lærer eller pædagog pr
klasse i den understøttende undervisning. Vi har tidligere arbejdet med en mindre
ressource til nogle dele af den understøttende undervisning.

Frisholm Skole

Midlerne er brugt til at indarbejde en tættere relation mellem den understøttende
undervisning og den fagdelte undervisning. Fx til ture ud af huset, hvor en pædagog
har deltaget, eller til at videreføre læseindsatser på nogle klassetrin.

Funder-Kragelund
Skole

På Funder-Kragelund Skole bruges timerne fra den understøttende undervisning til
en to-lærerundervisning samt forløb for særligt udfordrede elever enten socialt eller
fagligt. Dette gælder både for mellemtrin og udskolingen samt afdeling Kragelund.
Den understøttende undervisning bruges i høj grad til morgenbånd, hvor der er
fokus på læsning- og faglig læsning i alle fag. Desuden er understøttende
undervisning en del af projektdagen i indskolingen, hvor der arbejdes med
aldersblandede hold og fokus på det tværfaglige samarbejde mellem fagene og
samarbejdet mellem flere faggrupper - lærere og pædagoger.

Fårvang Skole

På Fårvang Skole har vi brugt midlerne på at kunne lave læse og matematikløft i
indskolingen. Løftet sker i samarbejde mellem faglærerne i dansk og matematik,
matematik- og læsevejleder og pædagoger, som forestår den understøttende
undervisning.
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Et lille-kor for indskolingen, hvor 3 klasser har 2 voksne (1 musiklærer og 1 lærer
fra den kreative skole). Her prioriteres at sætte en voksen mere på.
FUN-fag for mellemtrinnet, hvor 3 klasser har 4 voksne – for at kunne arbejde på
mindre hold med ”løb dig glad”, brætspil, sjov med apps, vikingsløjd, fodbold,
sangskriver-værksted, tegnestudie, hækling, teatersport, band, parkour.

Gjessø Skole

Midlerne er anvendt til at øge mængden af to-lærer timer således, at der bliver øget
mulighed for at holde elevsamtaler.

Grauballe Skole

Grauballe Skole har kvalitetsløftet den understøttende undervisning ved at sætte en
ekstra lærer på i halvdelen af vores emnebånd i indskolingen. Således at der er er 5
voksne til 4 klasser, når vi i den understøttende undervisning f.eks. skal bruge vores
faglokaler, hvor der kun er plads til en ½ klasse af gangen.

Gødvadskolen

Turboforløb (15 timer pr uge) i skoleåret 2019/20. Blandt andet har de arbejdet
med læseløft, fagligt løft i udvalgte fag, AKT opgaver (forløb for udvalgte klasser),
co-teaching forløb med fokus på bevægelse i undervisningen, skakforløb med fokus
på fordybelse

Hvinningdalskolen

De midler som skolen har kunne frigøre til kvalitetsløfte af den understøttende
undervisning anvendes til: a) Ekstra udgift til samarbejde med eksterne
samarbejdspartnere – gæstelærere og b) ekstra personale når klassen/årgangen er
på ekskursioner
Vi har anvendt midlerne til at sikre en generel bedre normering i den
understøttende undervisning. Der er således én kendt medarbejder pr klasse, og det
ville ikke helt være muligt uden denne tildeling. Det betyder kvalitetsløft og reel
mulighed for at understøtte de lærings- og trivselsaktiviteter, som vi samlet set
arbejder med.

Langsøskolen

Resenbro Skole

Der er afsat ekstra ressourcer til den understøttende undervisning. Disse ressourcer
er tildelt en pædagog, der har en ”vejledende” rolle i forhold til de andre
pædagoger. Samtidig er der blevet arbejdet med LFSI (lokale, fleksible og
specialiserede indsatser) i dette skoleår, hvor der har tilknyttet ekstra ressourcer på
en årgang i perioder.

Sejs Skole

Midlerne afsat til kvalitetsløft af den understøttende undervisning er anvendt til at
give både klasselærere og faglærere mulighed for at medvirke til co-teaching i de
enkelte klasser, hvorved både enkelte elever, grupper af elever og hele klasser har
fået mulighed for varierede undervisnings- og læringsformer bredt ud over flere
niveauer. På denne vis har mange lærere medvirket til dette, hvorved den enkelte
lærers fag og praksis har indgået i sammenhænge til både understøttelse af den
enkelte elevs læring men også til udvikling af den fagprofessionelles praksis.
Setup’et har ikke været låst fast i faste makkerpar, men i forskellige kombinationer,
hvorved videndeling løbende har kunnet finde sted.

Skægkærskolen

Vores understøttende undervisning er fortsat en blanding af:
Indskoling: Skolepædagogerne arbejder med KKH (konstruktiv konflikthåndtering)
og mulighed for lektietid og ekstra bevægelse.
Mellemtrin: Lektietid og mulighed for at få undervisning i et blæseinstrument
og/eller spille med i vores junior-blæserorkester
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Udskoling: lektietid og mulighed for undervisning i blæseinstrument og/eller spille
med i vores junior-blæserorkester.
Alle 3 afsnit har med den øgede tildeling haft en bedre bemanding på lektiedelen,
således der er mulighed for yderligere understøtning af elevernes behov.
Sorring Skole

På Sorring skole gik reguleringen i minus. Vi fik fratrukket et større beløb end vi
efterfølgende fik tilført til kvalitetsløft.
Sorring skole har kvalitetsløftet på indsatsen i forhold til børn med særlige behov.

Sølystskolen

Vi har prioriteret at lave kompetenceløft for vores pædagoger, og vi har anvendt
midlerne til timer og til tilkøb af forløb med VIA.
Vi har indgået et samarbejde med Bodil Borg Høj fra VIA, som har gennemført et
kursusforløb, som har udfoldet begrebet understøttende undervisning, og som har
haft til hensigt at indtænke og forstørre en pædagogfaglighed ind i disse timer.
Forløbet har indeholdt oplæg, øvelser og refleksionsrum.
Pædagogerne har desuden deltaget i et kursusforløb med kommunens VFI.

Thorning Skole

Thorning skole er en distriktsskole, der dækker et område med lav socioøkonomiske
status. Det betyder at skolen rummer en høj procentdel af elever, som allerede fra
skolestart er udfordret på både de sproglige og de sociale kompetencer.
Vi har derfor valgt at prioritere netop de to områder i vores arbejde med
understøttende undervisning.
Det har betydet, at der er ansøgt om reduktion af undervisningstid for alle skolens
elever, så vi kan tilrettelægge undervisningen med to-lærertimer.

Trekløverskolen

Vi har i dette skoleår afsat ekstra ressourcer til den understøttende undervisning, så
der også arbejdes med holddeling der, samtidig med at det giver mulighed for at
arbejde med at udvikle den understøttende undervisning gennem videndeling,
sparring.
Derudover har vi haft et kursusforløb ”Et kropsligt dannende miljø” som både har
haft til formål at øge kvaliteten i vores arbejde med bevægelse generelt, og øge
kvaliteten og variationen i den understøttende undervisning specielt.

Vestre Skole

På Vestre Skole er miderne er anvendt til læseløft og trivselsløft i samarbejde med
lærer, pædagoger og læsevejleder.

Virklund Skole

Tiden bruges til at være to voksne på klassen, at kunne dele i mindre hold,
værkstedsundervisning, trivselssamtaler samt aktiviteter ud af huset.

Voel Skole

Der laves kurser for mindre grupper af elever, der har brug for et fagligt løft.
Alle vores lærere har en 10-timers pulje, der bruges til at varetage de ekstra
opgaver, der kan opstå i en klasse. Der kan være noget socialt i en klasse, der
kræver ekstra opmærksomhed, der bruger lærerne af 10-timers puljen.
Generelt bruger vi også puljen til at give lærerne et fagligt løft, hvis man skal
integrere en elev med en diagnose, hvor det kan være en fordel, at de bliver
opdateret på viden omkring denne diagnose.
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5.0 Hvordan anvendes ressourcerne der frigives som følge af en reduktion af den
samlede undervisningstid i indskolingen (§9)?
En stor andel af skolerne i Silkeborg Kommune har anvendt midlerne, der er frigivet som følge
af reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen, til at sikre en bedre normering, fx
ved to-voksen undervisning og holddeling. Skolerne har fx arbejdet med udvikling af
inkluderende læringsmiljøer, elevsamtaler, AKT-forløb, trivselsløft, løft i læsning og matematik
og sociale færdigheder.
Enkelte skoler har ikke reduceret undervisningstiden til 1110 timer.
I Silkeborg Kommune blev der i forbindelse med en reduktion af undervisningstiden i
indskolingen flyttet midler fra undervisning til SFO. Samlet set var flere skolers økonomiske
ressourcer derfor uforandret eller reduceret. Det skal bemærkes, at nedenstående tabel ikke er
udtømmende i forhold til antal skoler, som har oplevet denne udfordring.
Nedenstående tabel viser skolernes indrapportering i forhold til spørgsmålet omkring
anvendelse af ressourcer, som er frigivet som følge af en reduktion af den samlede
undervisningstid i indskolingen

Skole
Ans Skole
Balleskolen
Bryrup Skole

Anvendelse
Den nedsatte tid i undervisningstid i indskolingen er anvendt til to-voksen timer
med det formål at understøtte elevernes læring og trivsel.
Vi har udnyttet midlerne som to-lærer-timer i dansk og matematik.
Ressourcerne der er frigivet som følge af reduktion af den samlede undervisningstid
i indskolingen er anvendt på flere to-voksen timer i indskolingsklasserne med det
formål at understøtte elevernes læring og trivsel.

Buskelundskolen

Buskelundskolen har ikke fået frigivet ressourcer ved reduktion af den samlede
undervisningstid i indskolingen. Reduktionen og den efterfølgende beregning af
ressourcer har medført et minus. Men vi har ved reduktionen af skoledagens længde
beholdt de allerede tildelte ressourcer i form af timer i afdelingen og sat ekstra ind
med stilladsering og holddeling i forhold til at understøtte den enkeltes læring og
trivsel i fællesskabet.

Dybkærskolen
Frisholm Skole

Vi har brugt timerne på læringssamtaler i alle klasser
Ressourcerne der er frigivet som følge af reduktion af den samlede undervisningstid
i indskolingen er anvendt på flere to-voksen timer i indskolingsklasserne med det
formål at understøtte elevernes læring og trivsel.

Funder-Kragelund
Skole

Midlerne fra en kortere skoledag i indskolingen er brugt på to-lærertimer fordelt på
årgangene. Læsevejledere har haft fokus på læseløft til børn, der trænger til en
ekstra indsats. Desuden er der brugt timer til AKT- diamantforløb i flere klasser i
afd. Kragelund, hvor AKT-læreren har afviklet diamantforløb samtidig med, at
klassens lærere har været til stede. Desuden er timerne brugt på at støtte børn med
behov i timerne samt holddeling.

Fårvang Skole

På Fårvang Skole har vi anvendt ressourcerne, der er frigivet til timer til dansk- og
matematiklærere, som kan forestå læse- og matematikløft i indskolingen
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Elevsamtaler i 45 minutter om ugen i alle klasser, så den enkelte klasselærer har tid
til individuelle og meningsfulde samtaler med hver enkelt elev. Elevsamtalerne er en
del af indsatsen med at lave gode elevplaner, og skolen har en udviklingsproces
med Videncenteret på Buskelundskolen om indsatsen.
Den resterende tid anvendes til 2-voksen-timer, hvor 2 voksne fra teamet
(klassepædagogen, klasselærerne) er sammen i undervisningen og kan holddele
mv.

Gjessø Skole
Grauballe Skole

Midlerne er anvendt til at øge mængden af to-lærer timer i indskolingen.
Da skoledagen blev kortere, blev der trukket midler i Grauballe Skoles budget, da vi
jo ikke skulle dække den samme undervisningstid længere. Så vores oplevelse er,
at der ikke er blevet frigivet nogen ressourcer.

Gødvadskolen

2-lærerordning på alle klasser i indskolingen. Som udgangspunkt er der tildelt 2
lektioner pr. klasse pr. uge, men ved særlige behov er der tildelt flere.

Hvinningdalskolen

Midlerne har været anvendt til at have flere timer (2 timer per. Klasse pr. uge) med
to voksne til en klasse og dermed give mulighed for differentieret undervisning via
holddeling samt mulighed for flere individuelle elevsamtaler.
Vi har reduceret skoledag for alle klasser fra mellemtrinnet og op. Det betyder, at vi
kan prioritere timer med to voksne i alle klasser. Vi har i dette skoleår
eksperimenteret med forskellige former for individuelle elevsamtaler, og fra
kommende skoleår vil vi sikre, at alle elever har mindst fire årlige strukturerede og
individuelle samtaler med kontaktvoksen. Indholdet i samtalerne handler om læring
og trivsel for den enkelte, og det er ambitionen, at de supplerer skolehjemsamtalerne, samtidig med at de skaber en støttedynamik om elevplanerne.

Langsøskolen

Der er ikke elevsamtaler i alle dobbelttimer. De øvrige timer sikrer en god
bemanding med mulighed for holddannelse og særlige forløb for mindre grupper.
Resenbro Skole

I skoleåret 2019-2020 er skoledagen for indskolingen ikke reduceret til 1110 timer.
Der er lavet en korrektion til 1130. Den nedsatte tid er blevet brugt til en
trivselstime med klasselærer og klassepædagogen.
Timerne er skemalagt hver uge. Denne time er på 0.- til 3. årgang.

Sejs Skole

De frigjorte resurser ved afkortning af skoledagen er anvendt til at lave to-voksenordninger i klasserne, hvorved vores store klasser (gennemsnit på 24 elever i
klasserne) er blevet undervist i mindre hold og med øgede mulighed for
undervisningsdifferentiering. Dette er foregået med faste voksne omkring og i
klassen hovedsageligt via klasselærer og klassepædagog, hvor sidstnævnte går igen
i sfo. Ligeledes er der brugt resurser på, at klasselæreren har kunnet medvirke i
undervisningen, hvor en faglærer har forestået undervisningen og klasselæreren har
kunnet bakke op og haft fokus på at spotte og arbejde med de relationelle
dynamikker i klassen.

Skægkærskolen

Med den ekstra frigjorte ressource har vi kunnet undgå
sammenlægninger/samlæsninger af klasser, som vi tidligere var nødt til at arbejde
med. Det har samlet set understøttet vores arbejde med børnenes trivsel og
udvikling.

Sorring Skole

Reduktion af den samlede undervisningstid er meget begrænset på Sorring skole.
De timer, som vi reducerer med, bruges til afholdelse af elevsamtaler og til udvidet
åbningstid i sfo.
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Sølystskolen

2018/19

Silkeborg Kommune

Vi har anvendt ressourcerne til at bemande den længere åbningstid i SFO og til at
opprioritere pædagogernes deltagelse i skoledagen. De har blandt andet arbejdet
med at guide børnene i overgange fra meget strukturerede sammenhænge i
undervisningen og til pauserne, som er langt mere ustrukturerede og i større
sammenhænge. Vi har desuden forsøgt at finde ressourcer til fortsat at kunne
arbejde med to-lærer timer i indskolingen.
Pædagogerne har understøttet børnenes strategier for at være i mere
ustrukturerede sammenhænge, og det har helt klart reduceret vores konflikter
betragteligt.

Thorning Skole

To-lærertimerne tilrettelægges så de understøtter elevernes læring og trivsel i
dansk og matematik.
To-lærertimerne giver mulighed for en fleksibel undervisning, hvor der kan arbejdes
med en tættere elevkontakt, holddeling og træningshold. Hertil skabes mulighed for
at etablere et læringsmiljø, der er båret af nærvær og tillid blandt børn, hvor det
ikke altid falder naturligt. Der skabes desuden sammenhæng mellem den
traditionelle undervisning, besøg i nærområdet og hos virksomheder, guidet
innovationsarbejde og sammenhæng med de praktisk-musiske fag.

Trekløverskolen

Ressourcerne er blevet brugt til timer med ekstra bemanding på, enten som tolærertimer i de enkelte klasser eller som holddelingstimer på årgangene

Vestre Skole

På Vestre skole er ressourcerne, der er frigivet, anvendt til læringstimer og
trivselstimer samt læseløft i samarbejde med lærere, pædagoger og læsevejleder.

Virklund Skole

Grundet lokal regulering i forbindelse med kortere skoledag for 0.-3. klasse er der
ikke frigivet midler.

Voel Skole

Vi har brugt ressourcen til at give/have en klassepædagog 3 timer om ugen i alle
klasser. Timerne bruges til to-voksen timer, holddeling og ekstra hjælp til enkelte
elever. Klassepædagogens opgave i klassen aftales i klassens team, og skal per
definition understøtte barnets/børnenes trivsel og faglige udvikling.
Klassepædagogtimerne sikrer, at der er tid og hænder til denne opgave.
Klassepædagogen følger eleverne over i SFO og klub. På den måde hænger barnets
sociale liv, skole og fritid sammen gennem deres klassepædagog og lærerne. Vi
leverer på den måde altid en samlet indsats omkring vores elever.
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18 Godkendelse af tillæg til kvalitetsrapport for
Silkeborg Kommunes folkeskoler 2018-19
18.2 - Bilag: Overblik_skolebestyrelsernes_udtalelser_Kvalitetsrapport-tillaeg
DokumentID: 8629156

26. august 2020

Overblik over skolebestyrelsernes udtalelser
Skole

Udtalelse

Ans Skole

Ønsker ikke at udtale sig

Balleskolen
(05.08.2020)

Vi bemærker under punkt 4, at skolerne har brugt økonomien og
mulighederne for timereduktion på det samme: ekstra voksne til at
understøtte undervisningen. Lokalt kan det være svært at se en tilførsel
af midler i den komplekse økonomi.

Bryrup Skole

Ønsker ikke at udtale sig

Buskelundskolen

Ønsker ikke at udtale sig

Dybkær Specialskole Ønsker ikke at udtale sig
Dybkærskolen

Frisholm Skole
(25.08.2020)

Funder-Kragelund
Skole
(21.08.2020)

Skolebestyrelsen på Frisholm Skole finder det glædeligt at læse, at
skolerne prioriterer frigivne midler til at have flere voksne i
undervisningen til gavn for elevernes læring og trivsel.
Skolebestyrelsen bemærker særligt, at flere skoler giver udtryk for, at
den ressource, der skulle være tildelt til kvalitetsløft, reelt ikke er
eksisterende, fordi der samtidig er trukket for den afkortede skoledag.
Funder-Kragelund Skoles bestyrelse finder det meget positivt, at skolerne
generelt vælger, at de frigivne midler anvendes til 2-voksne i
undervisningen og en afkortelse af skoledagen, som giver rigtig god
mening for børnenes trivsel og læring. Bestyrelsen vil dog ikke undlade at
gøre opmærksom på, at skolen generelt ikke oplever, at den har fået
tilført ekstra midler, da der samtidig skete en beskæring af midlerne for
den kortere skoledag.

Fårvang Skole
Gjern Skole
Gjessø Skole

Ønsker ikke at udtale sig

Grauballe Skole

Ønsker ikke at udtale sig

Gødvadskolen

Ønsker ikke at udtale sig

Hvinningdalskolen
Langsøskolen

Ønsker ikke at udtale sig

Resenbro Skole

Ønsker ikke at udtale sig
Vi finder det fornuftigt, at skoledagen reduceres, som det viser sig
næsten alle skoler har praktiseret, og at de frigjorte midler anvendes til
at øge antallet af voksne omkring de faste fællesskaber.
Dog har skolen ikke oplevet, at der blev tildelt resurser til kvalitetsløft af
den understøttende undervisning i praksis, da denne tildeling faldt
sammen med en reduktion på andre områder, hvorfor bundlinjen
nærmere var uforandret eller reduceret, mens den samlede opgave var
uforandret.
Der er lavet tiltag, som har øget kvaliteten af den understøttende
undervisning, men det er svært at se, at det skyldes tildeling af ekstra
midler, som for øvrigt var af minimal størrelse.

Sejs Skole
(26.08.2020)

Siff Lervad (16427)
Skoleafdelingen
Siff.Lervad@silkeborg.dk

Sekretariatet
Team kvalitet og myndighed
Sagsnr.: EMN-2019-03549

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

Studier foretaget af VIVE viser, at anvendelsen af to voksne i en klasse
har positive langtidseffekter på flere parametre. Se evt.
https://www.vive.dk/da/undersoegelser/hvad-er-de-langsigtede-effekteraf-to-voksne-i-klassen-12444/
Silkeborg
Ungdomsskole
Skægkærskolen

Ønsker ikke at udtale sig
Ønsker ikke at udtale sig

Sorring Skole

Ønsker ikke at udtale sig

Sølystskolen

Ønsker ikke at udtale sig

Thorning Skole

Ønsker ikke at udtale sig

Trekløverskolen

Ønsker ikke at udtale sig

Vestre Skole

Ønsker ikke at udtale sig

Virklund Skole

Ønsker ikke at udtale sig

Voel Skole
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19 Drøftelse af muligheder for at fremme
praktikpladser
19.1 - Bilag: Notat om muligheden for at fremme uddannelsesaftaler i kommunens
kontakter og gennem partnerskabsaftaler
DokumentID: 8594423

5. august 2020

Muligheden for at fremme elever/lærlinge i kommunens
bygge- og anlægskontrakter samt
tjenesteydelseskontrakter
Dette notat omhandler, hvilke muligheder Silkeborg Kommune har for at fremme
elever/lærlinge i kommunens kontrakter. Derudover beskriver notatet partnerskabsaftaler
som en mulig måde at samarbejde om fremme af flere elev-/uddannelsespladser i
virksomhederne.
Når det kommer til at tage ansvar for anvendelse af lærlinge/elever i kommunens
kontrakter, vil der som udgangspunkt være to retninger at gå i:
- Den forpligtende vej via uddannelsesklausuler.
- Via partnerskabsaftaler, som er en mere dialogbasseret tilgang.
Notatet behandler:
1) Muligheden for at anvende klausuler
2) Muligheden for at anvende partnerskabsaftaler
3) Andre tiltag som kan fremme anvendelsen af lærlinge/elever i kommunens kontrakter
Konklusion
Som offentlig ordregiver er vi allerede nu forpligtet til i relevante udbud at overveje brugen
af klausuler til at fremme antallet af uddannelsespladser i virksomheder samt begrunde
såfremt der ikke anvendes klausuler (Følg eller forklar).
Relevante udbud er:
- Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har en varighed
på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. moms
og/eller en lønsum på 4 mio. kr.
- Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har et
driftselement (fx rengøring eller kantinedrift), en varighed på minimum 6 måneder
og en kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio.
kr.
Ordregiver kan lovligt anvende sociale klausuler, når tre betingelser er opfyldt:
1) Klausulen skal overholde de EU-retlige principper om ikke-forskelsbehandling,
ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.
2) Klausulen skal være forbundet til kontraktens genstand.
3) Klausulen skal være angivet i udbudsbekendtgørelsen eller det øvrige
udbudsmateriale.

Ida Bisballe Rasmussen (13868)

Indkøb og udbud
Økonomi og IT

Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

Kommunen har mulighed for at stille yderligere krav til, hvad der betragtes som værende
relevante udbud. Det vil ligeledes være muligt at opstille målsætninger for omfanget af
klausulerne som indskrives, i de tilfælde hvor det vurderes som værende proportionelt.
Kommunen har ikke mulighed for at stille krav om, at alle kontrakter skal indeholde en
uddannelsesklausul eller den præcise ordlyd heraf, dette skal vurderes fra gang til gang
som en konkret vurdering.
Silkeborg Kommune anvender allerede i dag uddannelsesklausuler som lægger udover,
hvad vi er forpligtet til. Disse beskriver hensigten og retningslinjer for, hvad der i Silkeborg
Kommune ses som værende målgruppen for uddannelsesklausuler samt krav og
begrænsninger ved anvendelse af disse.
Ved brugen af yderligere uddannelsesklausuler er det vigtig at overveje, om de kan have
en konkurrencebegrænsende effekt, om investeringerne for leverandørerne er for store til,
at kontrakten er attraktiv, og hvordan der følges op på klausulerne.
Hvis kommunen vælger at lave en partnerskabsaftale, vil vi stadig være forpligtet til at
overveje brugen af de ”obligatoriske” uddannelsesklausuler, men vi har ikke mulighed for
at lave yderligere uddannelsesklausuler.
Ved partnerskabsaftaler går kommunen sammen med relevante aktører om at fremme
etableringen af flere uddannelsespladser. Partnerskabsaftaler bygger på frivillighed og
opfordringer overfor virksomhederne til at tage et socialt ansvar. Her vil det være noget
som kommunen arbejder med dagligt og ikke blot i forbindelse med indgåelse af
kommunens kontrakter.
Ud over klausuler og partnerskabsaftaler findes også supplerende muligheder for at fremme
uddannelsespladser
gennem
kommunens
håndværkerliste,
dialog
med
virksomhederne/kommunens leverandører og som led i de forskellige dele af en
udbudsproces.
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1.0 Klausuler i kontrakter
Uddannelsesklausuler anvendes med det formål at fremme, at virksomheder – som
kommunen køber ved – påtager sig et socialt ansvar. Dog er der en række punkter, som
man skal holde sig for øje, såfremt man ønsker at benytte sig af klausuler.
1.1 Hvad er en klausul?
En klausul er et forbehold eller en særlig, begrænsende bestemmelse i en aftale eller
kontrakt. En klausul fastlægger visse mindstekrav, som indskrives i en aftale. Klausulerne
er derfor aftalevilkår, som begge parter forpligter sig til at overholde i forbindelse med
opfyldelse af kontrakten. Det vil ikke være muligt for en Tilbudsgiver at forhandle med
Ordregiver om disse krav.
Betegnelsen kan dække over en bred vifte af ”bløde” krav, som ikke retter sig direkte mod
kerneleverancen, men som i stedet eksempelvis omhandler den måde, hvorpå en ydelse
produceres eller leveres på.
Klausuler anvendes typisk på områder, hvor man som Ordregiver kan have interesse i, at
de leverandører, som man indgår kontrakter med, hjælper med at understøtte en given
indsats og hjælper med at tage et ansvar.
1.2 Hvad er kommunen allerede nu forpligtet til at gøre?
Efter finanslovsaftalen fra 2013 og aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi i
2014 er offentlige ordregivere forpligtet til at overveje brugen af sociale klausuler indenfor
uddannelses- og praktikaftale, altså uddannelsesklausuler, ved relevante udbud.
Relevante udbud er her defineret som bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelser:
- Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har en varighed
på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. moms
og/eller en lønsum på 4 mio. kr.
- Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har et
driftselement (fx rengøring eller kantinedrift), en varighed på minimum 6 måneder
og en kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4. mio.
kr.
Tjenesteydelseskontrakter skal derudover indeholde et driftselement. Rammeaftaler er som
udgangspunkt ikke omfattet.
Sociale klausuler indenfor uddannelses- og praktikaftaler kan lovligt anvendes, når der er
tale om et relevant udbud, hvor de juridiske betingelser for at anvende en social klausul er
opfyldt, hvilket samlet set udgør ”følg-eller-forklar”- princippet, som vurderes ud fra det
konkrete tilfælde jf. afsnit 1.3.
I de tilfælde hvor man pga. af ”følg-eller-forklar”-princippet er kommet frem til, at
betingelserne er opfyldt, vil man indskrive en uddannelsesklausul i udbudsmaterialet, der
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beskriver, hvad man er kommet frem til, og hvilke krav der vil være passende for den
pågældende
kontrakt.
Hvis en klausul om uddannelse- og praktikaftaler er blevet indskrevet i en kontrakt, er vi
som Ordregiver forpligtet til at følge op på, om leverandøren lever op til
uddannelsesklausulen gennem hele kontraktens levetid.
I de tilfælde, hvor man efter ”følg-eller-forklar”-princippet er kommet frem til, at
betingelserne ikke er opfyldt, skal man skrive begrundelsen herfor i udbudsmaterialet samt
offentliggøre det på fx kommunens hjemmeside.
Vi er allerede nu forpligtet til at fortage denne overvejelse i forbindelse med vores
udbudsprocesser indenfor de førnævnte kontrakttyper, og derfor kan vi ikke vælge at se
bort fra denne vurdering.
1.3 ”Følg eller forklar” grundelementet for at kunne anvende klausuler
”Følg eller forklar ”-princippet er egnet til at konstatere, om det er muligt at opstille klausuler
i en offentlig kontrakt.
Overordnet set skal brugen af klausuler, herunder også uddannelsesklausuler, i offentlige
indkøb vurderes ud fra det pågældende indkøb. Vi, som Ordregiver, har derfor en
forpligtelse til at overveje, om en klausul ved det konkrete udbud er proportionelt i forhold
til opgaven, og ligeledes om klausulen kan medføre en overtrædelse af
ligebehandlingsprincippet, gennemsigtighedsprincippet og princippet om ikke at
forskelsbehandle. Desuden skal kravet være forbundet med kontraktens værdi og genstand.
Ved kontraktens genstand vurderes det, om en uddannelsesklausul er egnet til udførelsen
af opgaven, og om kontrakten alene indebærer arbejdsopgaver, som ikke er
relevante/egnet for lærlinge/elever.
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Offentlige kontrakter er underlagt de generelle EU-retlige principper om:
Ligebehandling: Ensartede forhold må ikke behandles forskelligt og forskellige forhold må ikke behandles
ensartede, medmindre det er sagligt og objektivt begrundet. Altså skal alle leverandører have lige mulighed
for at konkurrere om en offentlig kontrakt.
Gennemsigtighed: Der skal være offentlighed og åbenhed omkring et udbud, således at tilbudsgivere får
mulighed for at tilkendegive deres interesse og samtidig forhindre, at ordregiver fortager indkøb fra en
tilbudsgiver, som denne måtte have en særlig præference for.
Ikke-forskelsbehandling: Det er forbudt at behandle tilbudsgivere forskelligt grundet nationalitet både
direkte og indirekte
Proportionalitet: Foranstaltninger skal være egnede, nødvendige og forholdsmæssige ift. det mål, som der
ønskes opnået. Kravene ifm. en udbudsproces må derfor ikke gå videre end, hvad der er nødvendigt for at
imødekomme vores konkrete og saglige behov.

Så før det kan overvejes om, der kan anvendes uddannelsesklausuler i en kontrakt, skal
følgende tre punkter være opfyldt:
1. Kravet overholder principperne om ikke-forskelsbehandling, ligebehandling,
gennemsigtighed og proportionalitet.
2. Kravet er forbundet med kontraktens genstand.
3. Kravet er angivet i udbudsbekendtgørelsen.
Essensen af betingelserne er, at ordregiver alene må stille krav om ansættelse af elever til
brug for leverandørens udførelse af den konkrete opgave, og at kravet skal være rimeligt
(proportionalt) i forhold til opgaven. Samtidig skal ordregiver acceptere, at leverandøren
kan ansætte elever fra et andet EU/EØS14-land, som er omfattet af en ordning med et
uddannelsesmæssigt formål.
Slutteligt skal der ved brugen af klausuler, som med al øvrig forvaltningsvirksomhed,
være hjemmel i lovgivning eller anden retskilde.
Skematisk oversigt over ”følg eller forklar ”-princippet
Falder udbuddet
inden for kategorien

Ja

”relevante udbud”?

Nej
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Er de juridiske betingelser

Ja

Overvej brug af sociale

opfyldt for at anvende en

klausuler. Er det muligt

social klausul opfyldt?

ved denne kontrakt?

Nej

Nej

Udbuddet

Udbuddet gennemføres

gennemføres

uden brug af klausuler

uden brug af

forklar hvorfor der ikke

klausuler.

er anvendt klausuler

Ja

Brug klausuler i
kontrakten og overvej,
hvad der er
proportionelt i det
pågældende tilfælde

1.4 Kan kommunen lave yderligere klausuler?
Kommunen har mulighed for at lave yderligere klausuler.
Kommunen kan gå to veje i forbindelse med yderligere uddannelsesklausuler:
1) Fastlægge klausuler som rækker ud over de førnævnte mindstekrav for, hvornår vi skal
overveje brugen af klausuler. Det kunne eksempelvis være, at vurderingen skal fortages
også
ved
kontrakter
som
har
en
mindre
værdi
end
5
mio.
kr.
Kommunen har ikke mulighed for at slække på de førnævnte mindstekrav til, hvornår vi
skal anvende klausuler.
2) Fastlægge målsætninger/hensigter for, hvilke kontraktkrav der skal indskrives, såfremt
det vurderes at være relevant for en kontrakt.
Ved anvendelse af yderligere klausuler samt retningslinjer er det vigtigt at overveje
følgende:
-

Hvilket hensyn varetager klausulen – og er der hjemmel til at varetage dét?
Er der en saglig grund til at indsætte den pågældende klausul i den konkrete
kontrakt?
Er klausulen klart og objektivt beskrevet, og knytter den sig til kontraktens
genstand?
Er der proportionalitet imellem den måde vilkåret er formuleret på og kontraktens
hovedgenstand?
Opfylder leverandøren klausulen ved at overføre allerede ansatte elever til opgaven
eller skal der være tale om egentlige nyansættelse af elever?
Er det klart beskrevet, hvordan leverandøren kan sikre sig dokumentation for at
overholde klausulerne, og hvordan ordregiver vil håndhæve klausulerne?
Er det klart beskrevet, hvordan ordregiver vil sanktionere eventuelle overtrædelser?

Det er vigtigt at have for øje, at kommunen ikke har mulighed for at sikre, at der anvendes
sociale klausuler i alle kontrakter, da det skal overvejes via førnævnte metode fra gang til
gang. Ligesom det som udgangspunkt ikke vil være muligt at beslutte, at i de tilfælde, hvor
der indskrives uddannelsesklausuler i en kontrakt, er det et på forhånd fastsat krav,
eksempelvis at 15 % af alle medarbejdere i en virksomhed skal være lærlinge/elever. Det
skal vurderes ud fra om det er proportionelt ift. den enkelte kontrakt.

1.5 Hvad gør kommunen allerede yderligere i dag
Silkeborg Kommune anvender allerede i dag yderligere uddannelsesklausuler.
Dels grundet den førnævnte forpligtelse til det samt grundet Byrådets beslutning fra 2010.
I kommunens egne retningslinjer er målgruppen for uddannelsesklausuler personer i
praktikplads forstået som:
- Arbejdstagere, med hvem leverandøren indgår eller har indgået en
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uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser og
- Ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering.
Retningslinjerne fastlægger, at uddannelsesklausuler altid skal overvejes ifm. bygge- og
anlægsprojekter. Og at kommunen kun kan opstille uddannelsesklausuler i forhold til de
opgaver, som leverandøren rent faktisk udfører for kommunen – ikke i forhold til
leverandørens øvrige (herunder fremtidige) aktiviteter.
Af kommunens retningslinjer følger det ligeledes, at der skal stilles krav om, at leverandøren
– for hver gang de tidligere nævnte beløbsgrænser passeres – mindst beskæftiger én
praktikant (ny eller overført fra andre opgaver).
Kommunens retningslinjer fastlægger følgende krav og begrænsninger:
1) Uddannelsesklausuler er kun aktuelle, hvis der konkret findes praktikpladser på det
pågældende område.
2) Uddannelsesklausuler må kun benyttes i forbindelse med ydelser, som udføres i
Danmark.
3) Uddannelsesklausulerne må kun gælde i forhold til udførelsen af den konkrete
opgave.
4) Uddannelsesklausulerne skal være proportionale i forhold til opgaven. Dette skal
vurderes konkret.
5) Uddannelsesklausulerne må ikke være diskriminerende.
6) Uddannelsesklausulerne skal være gennemsigtigt og klart beskrevet.
1.6 Hvad skal man overveje ved brugen af klausuler?
I forbindelse med anvendelsen af uddannelsesklausuler
opmærksomhedspunkter, som man skal være opmærksom på.

er

der

en

række

Mindre virksomheder løber en højere risiko ved at forpligte sig til at ansætte f.eks. 15
procent af sine medarbejdere som lærlinge eller elever for at kunne udføre en pågældende
kontrakt for kommunen, hvor det er vurderet, at der kan stilles uddannelsesklausuler, og
hvor det er vurderet, at et krav om ansættelse af 15 procent lærlinge/elever er proportionelt
ift. kontrakten, idet deres økonomi er mere sårbar. I forlængelse heraf kan det opleves som
en kompliceret proces at afgive tilbud på udbud og sikre overholdes af kravene.
Efter udbudsloven og forvaltningsloven har kommunen ansvar for at sikre, at der er
konkurrence på markedet, hvilket inddragelsen af uddannelsesklausuler ikke må være en
hindring for.
Som nævnt ovenfor er det fra start af vigtigt at forholde sig til, hvordan der efterfølgende
sker opfølgning på overholdelse af klausulerne, da dette alt efter klausulens formulering kan
være omkostningstungt, ligesom det skal besluttes hvilke sanktioner Leverandøren ifalder
for ikke at overholder indgåede klausuler.
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Ved anvendelsen af uddannelsesklausuler er det vigtigt at sikre, at der ikke opstår ulige
konkurrencevilkår grundet konkrete krav om nettotilvækst over for de virksomheder, som
allerede beskæftiger lærlinge/elever.
Slutligt er det vigtigt at være opmærksom på, at uddannelsesklausuler ikke er nogen garanti
for lokale praktik-/elevpladser.
1.7 Hyppighed i anvendelsen af klausuler
Uddannelsesklausulen anvendes når der er et udbud, der lever op til betingelserne. For
bygge- og anlægsopgaver er der i Silkeborg Kommune også et ønske om, at der i videst
muligt omfang udbydes i fagentrepriser for at tilgodese strukturen i det lokale erhvervsliv.
Ved udbud i fagentrepriser opdeles et byggeprojekt i 8-12 mindre entrepriser, hvorved det
samlede projekt skal have en vis størrelse før de enkelte kontrakter overstiger de
ovennævnte beløbsgrænser.
I Silkeborg har en uddannelsesklausul været anvendt på flere projekter gennem årene. Af
igangværende projekter, hvor der indgår en uddannelsesklausul, kan nævnes:





Det igangværende projekt med opførelse af ny idrætshal i Gødvad, hvor der er
klausul om at mindst to årsværk, der benyttes på projektet, besættes
medpraktikanter. En opfølgning herpå er sket på bygherremøde og der udføres
yderligere en opfølgning i løbet af projektet.
Nordskovvej, hvor entreprenør skal sikre at mindst en praktikant anvendes i hele
anlægsperioden. Der følges op herpå på byggemøder.
Asfaltarbejde, hvor driftsherren skal sikre, at mindst 5 % af de stillinger, der
anvendes til at opfylde de udførende arbejder, besættes med personer i
praktikstillinger.

For tjenesteydelser har uddannelsesklausuler været anvendt på forskellige områder:





På ’frit valg-området’ inden for hjemmeplejen samt madservice har der i en
årrække været anvendt uddannelsesklausul.
I kontrakten vedr. danskundervisning for voksne udlændinge har der ikke været
anvendt en uddannelsesklausul men i stedet, at leverandøren kontinuerligt har
mindst én årsperson i virksomhedspraktik.
I aftalen om maler-, gulv- og rengøringsarbejde på ældre- og plejeboliger er der
uddannelsesklausul om, at leverandørerne skal være i dialog med kommunen om
at ét årsværk, der anvendes på arbejdet, besættes med en eller flere lærlinge. Hvis
leverandøren ikke kan finde personer til praktikstillinger, skal kommunen kontaktes
for at anmode om forslag til sådanne personer.

2.0 Partnerskabsaftaler
46 kommuner har valgt partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri som en alternativ vej til at
fremme etableringen af uddannelsespladser og andre emner, der understøtter et kvalificeret
og velfungerende arbejdsmarked. Dansk Byggeri anbefaler kommunerne at indgå
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partnerskabsaftaler for et fremme etablering af flere uddannelsespladser og indgår ikke
partnerskabsaftaler
med
kommuner,
der
anvender
uddannelsesklausuler.
Partnerskabsaftaler bygger på frivillighed og opfordrer virksomhederne til at indgå
uddannelsesaftaler med lærlinge.
2.1 Hvad er en partnerskabsaftale?
En partnerskabsaftale er typisk et samarbejde mellem Dansk Byggeri, en eller flere lokale
erhvervsuddannelser og kommunen. I nogle partnerskabsaftaler indgår også andre
aftaleparter som Dansk Industri og faglige organisationer. Dansk Byggeri lægges sammen
med Dansk Industri fra den 1. september 2020, hvormed de danner én aftalepart i
partnerskabsaftaler, som repræsenterer brancher ud over byggeri- og håndværk.
Formål og indhold i partnerskabsaftalen er forskelligt fra kommune til kommune alt efter
lokale muligheder, behov og ønsker. Ofte indgås partnerskabsaftaler med et overordnet
formål om at styrke en fælles indsats for at sikre virksomhederne kvalificeret (faglært)
arbejdskraft og fremme et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked.
Et typisk mål/indsatsområde i mange aftaler er et samarbejde om at bidrage til, at alle unge
på uddannelser, hvor der er praktik, har en uddannelses-/praktikaftale.
I de fleste tilfælde har partnerskabsaftalerne også andre fælles indsatsområder, som f.eks.
kan være:





Fremme at flere unge vælger en erhvervsuddannelse
Sikre virksomhederne adgang til at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft
Opkvalificering og uddannelse af ledige så de kvalificerer sig til nye jobmuligheder
og får en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet
Understøtte beskæftigelsesmuligheder for særlige målgrupper, f.eks. ledige med
begrænsninger i arbejdsevnen eller nyuddannede unge.

Partnerskabsaftalerne kan også definere de enkelte parters ansvarsområder og rolle. Mange
partnerskabsaftaler omfatter indsatsområder, der i kommunens organisation varetages af
beskæftigelsesområdet (herunder uddannelsesvejledning) og skoleområdet.
Som led i partnerskabsaftalen aftales ofte en fælles organisering, der skal styre og følge op
på indsatsområderne.
Selvom kommunen vælger at indgå en partnerskabsaftale, vil vi stadig være forpligtet til at
anvende følg-eller-forklar princippet, ved udbud af de kontrakter som er omfattet heraf jf.
afsnit 1.2 ”Hvad er kommunen allerede nu forpligtet til at gøre?”

2.2 Eksempel: Partnerskabsaftale i Randers Kommune
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Randers Kommune har siden 2012 haft en partnerskabsaftale med arbejdsmarkedets parter
og erhvervsskolerne og den nuværende aftale gælder til og med 2021. De konkrete
aftaleparter er Randers Kommune, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Tradium, LO og FTF (nu
Fagbevægelsens Hovedorganisation).
Aftalens overordnede formål er at alle parterne bidrager til at sikre et velfungerende og
rummeligt arbejdsmarked. Parterne forpligtiger sig til at bakke om at:







Virksomheder kan få den arbejdskraft, de har behov for
Flere unge vælger en erhvervsuddannelse
Alle unge på erhvervsuddannelserne får en uddannelsesaftale
Ledige der ikke matcher efterspørgslen på arbejdsmarkedet bliver opkvalificeret
Der er plads til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen
Flest mulige opnår beskæftigelse

Afsættet for aftalen er Randers Kommunes beskæftigelsespolitiske fokuspunkter og
parterne forpligtiger sig til at bidrage til at løfte de beskæftigelsespolitiske fokuspunkter.
I Randers er partnerskabsaftalen tænkt som en paraply for en række initiativer, hvor
parterne kan samarbejde samlet eller i forskellige konstellationer afhængigt af, hvad
udfordringen kalder på.
Konkret omfatter aftalen følgende indsatsområder:
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Kvalificeret arbejdskraft:
o

Tiltrække flere unge til uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder.

o

Opkvalificering af ufaglært arbejdskraft og brancheskiftere.

Rummelighed og beskæftigelse til flest mulige
o

Åbenhed for at borgere med begrænsninger i arbejdsevnen skal have
mulighed for en plads på arbejdsmarkedet.

o

Sikre job til nyuddannede.

Uddannelsesvalg og uddannelse af unge
o

Give folkeskolens udslusningselever et godt grundlag for et kvalificeret
uddannelsesvalg blandt andet gennem brug af praktik.

o

Parterne vil bidrage til at opfylde de landspolitiske mål om, at 25% af de unge
i 2020 og 30% i 2025 vælger en erhvervsuddannelse.

o

Bidrage til at alle unge på uddannelser, hvor der er praktik, har en
uddannelsesaftale.

o

Fastholde unge i uddannelse.

o

Forventningsafstemning
mellem
virksomheder
virksomhedskultur, arbejdskultur og ungekultur.

og

unge

om

Jobcenter Randers’ erfaring med partnerskabsaftalen er, at den danner en god ramme for
at identificere, prioritere og samarbejde om fælles udfordringer, mål og indsatser. Herunder
behovet for at understøtte etablering af uddannelsespladser som led i unges
erhvervsuddannelse. Deres oplevelse er, at partnerskabsaftalen både er udtryk for og
videreudvikler en god samarbejdskultur. Det er ikke muligt at opgøre konkret, hvor mange
uddannelsespladser der er etableret pga. partnerskabsaftalen, men Jobcenter Randers
vurderer, at aftalen – og ikke mindst det konkrete samarbejde mellem parterne – fremmer
udvikling og prioritering af konkrete indsatser som f.eks. virksomhedsbesøg, praktikpladskampagner, sparringsmøder mellem unge/elever og virksomheder, uddannelsesdage,
messer mv. Randers påpeger, at det kræver en stærk samarbejdsånd, tillid, vilje til at finde
fælles løsninger og faste samarbejdsstrukturer at omsætte aftalens mål og intentioner til
praktiske løsninger og indsatser, som reelt gør en forskel for unge/elever, ledige og
virksomheder.
Link til Randers Kommunes partnerskabsaftale 2019-2021:
https://www.danskbyggeri.dk/media/41327/partnerskabsaftale-20192021_randers-kommune.pdf

3.0 Hvilke muligheder har kommune ellers for at fremme anvendelsen af lærlinge
i kommunen bygge- og anlægskontrakter samt tjenesteydelser?
At fremme anvendelsen af lærlinge/elever i kommunens kontrakter kan også ske via:
3.1 Håndværkerlisten
Udover de formaliserede uddannelsesklausuler ved større kontrakter ses der også ifm.
mindre bygge- og anlægsopgaver på potentielle leverandørers bidrag til at uddanne
lærlinge.
Leverandører, som ønsker at skrive sig på Silkeborg Kommunes ”Håndværkerliste”, skal
oplyse antal medarbejdere og antal lærlinge, som virksomheden beskæftiger. Når der
udvælges virksomheder fra håndværkerlisten, der bliver indbudt til at afgive tilbud på
mindre håndværksydelser, ses der derfor også på, om virksomheden beskæftiger lærlinge i
en passende grad set i relation til virksomhedens størrelse.

3.2 Dialog med virksomhederne
Silkeborg Kommune kan gå i dialog med virksomheder om, at de kan tage et socialt ansvar
ved systematisk at arbejde med CSR-principper. Kommunen kan frit gå i dialog med
virksomheder om, at de kan hjælpe kommunen ved at ansætte eksempelvis lærlinge eller

Side 11

elever. Motivationen skal være fordelene ved at tage et samfundsansvar. Efter mødet kan
virksomhederne frit skrive sig op til at ansætte medarbejdere, som Silkeborg Kommune
ønsker beskæftiget.
I kommunens indkøbspolitik blev det besluttet at anvende en dialogbaseret tilgang når det
kommer generelt til sociale klausuler.
Af Indkøbspolitikken fremgår det:
”Silkeborg Kommune ønsker ved konkurrenceudsættelser at opfordre kommunens
leverandører til at tage socialt ansvar. Dette sker gennem dialog med leverandøren.
Silkeborg Kommune kan, hvis det er muligt og forsvarligt i forhold til opgaven, gå i dialog
med den valgte leverandør. Denne dialog vil finde sted efter tildeling af en kontrakt men før
kontrahering. Dialogen vil tage udgangspunkt i hvilke muligheder, leverandøren har for at
tage socialt ansvar. Dialogen vil blive genstand for et bilag til den indgåede kontrakt, som
leverandøren efterfølgende er forpligtet til at opfylde.
Den sociale klausul skal derfor ses som et kontraktvilkår, som bliver indarbejdet i
udbudsmaterialet.”
3.3 Udvælgelse, udelukkelse og egnethed
Udbudsloven
indeholder
ikke
bestemmelser
om
obligatoriske
eller
frivillige
udelukkelsesgrunde, som kan åbne yderligere op for muligheden for at tildele kontrakter,
som indeholder sociale klausuler.
Udbudsloven indeholder muligheder for at stille krav til tilbudsgivers egnethed, som skal
ske i form af dokumentation. Udbudsloven indeholder mulighed for at stille krav til teknisk
og faglig formåen jf. en udtømmende liste, men det er ikke muligt at stille mindstekrav til
egnetheden, at leverandørerne eksempelvis tager medarbejdere i praktik.
Udvælgelse af ansøgere ved begrænset udbud skal ske under overholdelse af
ligebehandlingsprincippet. Kriterierne skal være objektive og ikkediskriminerende. I
lovbemærkningerne fremgår, at faglig og teknisk formåen eksempelvis kan være
spidskompetencer. Ud fra Klagenævnet for Udbuds praksis har nævnet accepteret, at man
i en udvælgelsesproces kan vurdere på antallet af lærlinge, som tilbudsgiveren har til
hensigt at ansætte på baggrund af aftalen.
3.3 Tildeling og vægtningen
Udbudsloven indeholder mulighed for at inddrage sociale hensyn ved tildeling af en kontrakt.
En ordregiver skal tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest
fordelagtige tilbud. Herunder kan det bedste forhold mellem pris og kvalitet anvendes som
vurderingskriterium, hvor sociale hensyn er anført som et muligt underkriterium, og derfor
kan indgå som en del af vægtningen. Det er en forudsætning for anvendelse af kriteriet, at
det har betydning for kvaliteten af kontraktens udførelse samt tilbuddets økonomiske værdi.
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Som før nævnt skal et socialt hensyn være forbundet med kontraktens genstand. Sociale
hensyn anes som værende forbundet med kontrakten, hvis det er en del af anskaffelsens
livscyklus samtidig med at de grundlæggende principper mht. ligebehandling, ikkeforskelsbehandling, gennemsigtighed og proportionalitet skal overholdes. Det vil derfor
skulle vurderes konkret fra udbud til udbud, om det er et krav som er muligt at stille.
Med uddannelsespladser som udvælgelseskriterium indgår det, som før nævnt, i
vægtningen af, hvem der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det betyder,
at vinderen af udbuddet ikke nødvendigvis er den, der vil skabe flest uddannelsespladser,
og der er ingen garanti for, at kriteriet skaber flere uddannelsespladser, da det indgår i
vægtningen sammen med andre kriterier.
Erfaringer viser at uddannelsespladser som udvælgelseskriterium er sjældent anvendt.
Ligesom det skal overvejes om et fokus på uddannelsespladser vil kunne betragtes som
værende forskelsbehandling overfor andre sociale hensyn, såfremt det anvendes som et
fast tildelingskriterie af kommunens kontrakter.
4.0 Yderligere information
For yderligere information henvises der til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning
om sociale klausuler i udbud:
https://www.kfst.dk/media/53506/vejledning-om-sociale-klausuler-i-udbud.pdf
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28 Til orientering
28.1 - Bilag: 2020-08 Forbrug
DokumentID: 8650328

Forbrug - drift og anlæg 2020 (pr. 31.08.20). I hele 1.000 kr.
Opr. Budget 2020

Korr. Budget 2020

Forbrug 2020

Restkorrigeret
budget 2020
Forbrugsprocent
(Korrigeret budget- 2020 (forbrug/korr.
forbrug)
budget)

Restbudget 2020
(oprindeligt budgetforbrug)

Forbrugsprocent
2020
(forbrug/oprindeligt
budget)

DRIFT
11 Ældreboliger
12 Kommunale ejendomme
14 Centralfunktioner
15 Fælles formål
16 Tværgående aktiviteter
24 Kollektiv trafik
25 Veje
28 Entreprenøropgaver
34 Kultur og Fritid
41 Skoler
43 Dagpleje og daginstitutioner
44 Socialtilsyn Midt
45 Børn og unge med særlige behov
47 Handicap - sociale overførsler
53 Socialområdet
61 Arbejdsmarked - serviceudgifter
66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter
67 Sociale overførsler
69 Arbejdmarked - institutioner
73 Sundhed og ældre
76 Aktivitetsbestemt medfinansiering
78 Fritvalgsområdet
81 Natur og miljø
Driftsudgifter i alt

-23.466
207.974
441.432
53.140
175.983
43.453
88.032
0
146.590
937.557
402.067
0
197.502
15.691
436.704
30.925
111.728
1.199.801
0
845.848
333.879
0
9.475
5.654.315

-23.466
211.199
484.643
56.370
40.136
43.201
85.885
3.870
154.336
969.717
408.898
-1.000
197.041
15.691
444.737
31.005
106.227
1.326.786
-133
842.151
333.879
0
10.067
5.741.240

20.300
40.000
151.700
25.934
66.450
31.716
62.200
0
0
26.800
3.400
428.500

48.237
13.336
169.870
58.995
172.396
46.173
107.192
5
13.562
48.604
20.232
698.603

-19.332
148.025
306.651
26.282
6.128
38.239
50.395
11.970
97.354
663.243
261.003
-17.528
131.707
21.762
294.985
21.135
56.122
848.626
16.291
550.480
199.456
25.806
3.784
3.742.584

-4.134
63.174
177.992
30.088
34.008
4.962
35.490
-8.100
56.982
306.474
147.895
16.528
65.334
-6.071
149.752
9.870
50.105
478.160
-16.424
291.671
134.423
-25.806
6.283
1.998.656

82%
70%
63%
47%
15%
89%
59%

38%
65%

-4.134
59.949
134.781
26.858
169.855
5.214
37.637
-11.970
49.236
274.314
141.064
17.528
65.795
-6.071
141.719
9.790
55.606
351.175
-16.291
295.368
134.423
-25.806
5.691
1.911.731

39%
20%
26%
21%
18%
71%
27%
0%
81%
8%
9%
27%

1.571
37.275
107.403
13.644
35.348
-1.071
32.909
0
-11.036
23.037
1.596
240.677

63%
68%
64%
67%
139%
66%
68%
53%
64%
65%
60%

82%
71%
69%
49%
3%
88%
57%
66%
71%
65%
67%
139%
68%
68%
50%
71%
65%
60%
40%
66%

ANLÆG
12 Kommunale ejendomme
16 Tværgående aktiviteter
25 Veje
29 Planlægning og Byggemodning
34 Kultur og Fritid
41 Skoler
43 Dagpleje og daginstitutioner
45 Børn og unge med særlige behov
53 Socialområdet
73 Sundhed og ældre
81 Natur og miljø
Anlægsudgifter i alt

18.729
2.725
44.297
12.290
31.102
32.787
29.291
0
11.036
3.763
1.804
187.823

29.509
10.612
125.574
46.704
141.295
13.387
77.900
5
2.526
44.841
18.429
510.781

92%
7%
29%
47%
47%
103%
47%

14%
53%
44%

28 Til orientering
28.2 - Bilag: 2020-08 Likviditet
DokumentID: 8650376

Likviditet 2019 og 2020 opgjort efter kassekreditreglen (gns. for de
sidste 12 måneder). Mio. kr.
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