4 Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af
budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020
4.1 - Bilag: Uddrag af takstskema bevilling 53 Socialområdet
DokumentID: 8595727

TAKSTOVERSIGT
Udvalg:

Socialudvalget

Bevilling:

53 Socialområdet

Ydelse:

Servicepakker pr. måned

OPRINDELIG

NY

Budget 2020

Budget 2020

Budget 2021

takst

takst

takst

kroner

kroner

kroner

Nylandsvej
Kostpakke*
Hygiejnepakke

1.351,00
103,00

1.861,00
103,00

2.295,00
73,00

Kostpakke**
Hygiejnepakke

1.296,00
71,00

1.819,00
71,00

2.383,00
31,00

Sandvejen

* Kostpakken på Nylandsvej stiger i 2020 med 510 kr./måned, fordi der købes mere færdiglavet mad end
oprindeligt indregnet. Der er modregnet et overskud fra tidligere år i den nye 2020 pris. Kostprisen stiger
yderligere i 2021, fordi der ikke længere kan modregnes et overskud fra tidligere år.
** Kostpakken på Sandvejen stiger i 2020 med 523 kr./måned, fodi der købes mere færdiglavet mad end
oprindeligt indregnet. Der er modregnet et overskud fra tidligere år i den nye 2020 takst. Kostpakken stiger
yderligere i 2021, fordi der ikke længere kan modregnes et overskud fra tidligere år.

5 Orientering om budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020
5.1 - Bilag: Bilag A forventet regnskab 2020
DokumentID: 8599539

Forventet regnskab 2020 pr. 30. juni 2020
A

B

C

D (B-C)

Korrigeret
budget

Forventet
regnskab
2020

Afvigelse
ifht.
korrigeret
budget

Mio. kr. - netto

Oprindeligt budget
1. Indtægter
Skatter
Tilskud og udligning
Indtægter ialt

-4.750,5
-1.079,5
-5.829,9

-4.751,3
-1.231,6
-5.982,9

-4.751,3
-1.231,6
-5.982,9

0,0
0,0
0,0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

855,1

768,6

753,2

15,4

- 11 Ældreboliger
- 12 Kommunale ejendomme*
- 14 Centralfunktioner
- 15 Fælles Formål
- 16 Tværgående aktiviteter
Plan- og Vejudvalget

-23,5
208,0
441,4
53,1
176,0
131,5

-23,5
211,2
484,6
56,1
40,136
133,0

-24,3
217,0
478,2
53,7
28,6

0,9
-5,8
6,4
2,4
11,5
-0,6

- 24 Kollektiv Trafik
- 25 Veje
- 28 Entreprenørgården
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Børne- og Ungeudvalget

43,5
88,0
0,0
146,6
1.537,1

43,2
85,9
3,9
154,3
1.574,9

- 41 Skoler
- 43 Dagpleje og daginstitutioner
- 44 Socialtilsynet
- 45 Børn og Unge med særlige behov
Socialudvalget

937,6
402,1
0,0
197,5
436,7

970,0
408,9
-1,0
197,0
444,7

436,7
30,9
1.179,7

444,7
31,0
1.176,0

note

2. Driftsudgifter:

- 53 Socialområdet
Arbejdsmarkedsudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget

133,6

44,4
87,8
1,4
151,8

-1,2
-2,0
2,5
2,6
16,2

2

18,1
3,5
-0,7
-4,7
-21,1

3

1.200,4

-21,1
0,9
-24,4

4

1.558,7

951,8
405,4
-0,3
201,8
465,8

465,8
30,1

- 73 Sundhed og ældre
- 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 78 Fritvalgsområdet
Klima og Miljøudvalget
Driftsudgifter ex. overførselsudgifter
og udgifter til forsikrede ledige

845,8
333,9
0,0
9,5

842,2
333,9
0,0
10,1

850,9
333,9
15,7
11,1

-8,7
0,0
-15,7
-1,0

4.327,1

4.292,7

4.304,7

-12,1

Børne- og Ungeudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget

15,7
1.311,5

15,7
1.432,9

16,5
1.447,3

-0,8
-14,4

111,7

106,2

- 69 Arbejdsmarked - institutioner
Overførselsudgifter og udgifter til
forsikrede ledige i alt

1.199,8
0,0

1.326,8
-0,1

105,0
1.340,2
2,1

1.327,2

1.448,6

1.463,7

-15,1

Driftsudgifter ialt

5.654,3

5.741,2

5.768,4

-27,2

7,3

7,3

7,3

0,0

-168,4

-234,4

-207,2

-27,2

- 66 Arbejdsmarked - overførsler
- 67 Sociale overførsler

3. Renter m.v.*
Resultat af ordinær drift

1

1,3
-13,4
-2,2
5

A

B

C

D (B-C)

Korrigeret
budget

Forventet
regnskab
2020

Afvigelse
ifht.
korrigeret
budget

Mio. kr. - netto
Oprindeligt budget
4. Anlægsudgifter
Økonomi- og Erhvervsudvalget eks. køb og salg
Køb
Salg

6
60,3
25,0
-25,0

66,3
29,4
-34,0

Klima- og Miljøudvalget
Anlægsudgifter ialt

177,6
66,5
93,9
0
0
26,8
3,4

228,9
171,4
153,4
13,6
0,0
48,6
20,2

428,5

Resultat af skattefin. område

260,1

Plan- og Vejudvalget
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Børne- og Ungeudvalget
Socialudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget

64,1
39,7
-34,0

158,5
112,7
128,1
13,4

2,2
-10,2
0,0
70,4
58,7
25,3
0,2
0
22,1
11,3

697,8

26,5
8,9
517,9

179,9

463,4

310,7

152,7

-angiver indtægter og + angiver udgifter i kolonne A ,B og C. I Kolonne C angiver - merforbrug og +
angiver mindreforbrug. Beløbende er afrundede.
* Korrigeret budget og forventet regnskab er ændret siden fagudvalgsbehandling med -5,570 mio. kr.
Afvigelsen er den samme.

Note 1: På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er en forventning om et mindreforbrug på 15,4
mio. kr.
På bevilling 12 Kommunale ejendomme forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. Merforbruget skyldes
forventede merudgifter relateret til COVID-19, primærtudgifter til mere rengøring på 7,7 mio. kr.
resten af året. Modsat forventes mindreforbrug på planlagt vedligeholdelse, som dog er disponeret og
forventes færdiggjort i 2021.
På bevilling 14 Centralfunktioner forventes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Mindreforbruget består
af både mer- og mindreforbrug. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med aktiviteter som
strækker sig over flere år eksempelvis medarbejderordninger og fælles uddannelsesaktiviteter,
forsikringer samt kommuneplansarbejdet. Der forventes merforbrug på administrationsbidrag til
Udbetaling Danmark, og tjenestemandspensioner.
På bevilling 15 Fælles formål er der et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget
skyldes hovedsageligt, at der på nuværende tidspunkt ikke forventes at forbruge budget afsat til
folketingsvalg eller folkeafstemning. Desuden forventes et mindreforbrug på Erhvervsservice og
iværksætteri. Modsat forventes der et merforbrug på turisme.
På bevilling 16 Tværgående aktiviteter forventes et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. Beløbet består
primært af midler afsat til senere udmøntning af COVID-19 udgifter på 4,7 mio. kr., derudover af
disponeret pulje til lokalt initierede projekter på 3 mio. kr., pulje på 2,4 mio. kr. til marginaludgifter
vedrørende flygtninge, pulje til events på 2 mio. kr. samt flere mindre afvigelser. Modsat forventes
der merforbrug på barselspuljen på ca. 4 mio. kr.

Note 2: På Børne- og Ungeudvalget er forventningen et mindreforbrug på 16,2 mio. kr. i forhold til
det korrigerede budget.
På bevilling 41 Skoler forventes et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med
8,1 mio. kr. på de decentrale områder og 10,0 mio. kr. på det centrale område. I mindreforbruget på
det centrale område indgår bl.a. mindreforbrug på kompetenceløft, tjenestemandspensioner og
budget tilført fra Bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende færre benyttede m2.
På bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Der forventes
mindreforbrug på 5,0 mio. på de decentrale institutioner og på det centrale område forventes et
merforbrug på 1,5 mio.kr. Det centrale merforbrug skyldes negativ pulje på 1,6 mio. kr. i budget
2020 til finansiering af kompensation for de decentrale reduktioner i 2019 og 1,2 mio. kr. til afledte
driftsudgifter. Mindreforbruget på de decentrale konti skyldes primært 8,4 mio. kr. midler til at øge
normeringerne i 2020.
På bevilling 45 Børn og unge med særlige behov forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. heraf
vedrører 6,9 mio. kr. serviceudgifterne.
Merforbruget kan primært henføres til et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr. døgnistitutionen
Solbo, som er en decentral institution samt et forventet merforbrug på forebyggende foranstaltninger
på 3,3 mio. kr. Der er modsat forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på anbringelser af børn og
unge.

Note 3: På socialområdet forventes et merforbrug på på 21,1 mio. kr. hvoraf merforbrug på
serviceudgifterne udgør 21,5 mio. kr.
Merforbruget skyldes primært følgende områder: ungdomsuddannelse for unge med særlige behov,
botilbud for personer med særlige sociale problemer, botilbud til længerevarende ophold,
botilbudslignende tilbud, særlige pladser på psykiatrisk afdeling og aktivitets- og samværstilbud. Der
arbejdes fortsat med implementering af tidligere besluttede korrigerende handlinger, boligstrategi og
reduktioner.

Note 4: På Sundheds- og Ældreudvalgets område forventes et merforbrug på 24,4 mio. kr. fordelt
med et merforbrug på bevilling 73 Sundhed og Ældre på 8,7 mio. kr og et merforbrug på 15,7 mio.
kr. på bevilling 78 Fritvalg.
Merforbruget skyldes dels, at der forventes et merforbrug på hjemmepleje- og
hjemmesygeplejeområdet på samlet set 15,5 mio. kr. Derudover forventes et merforbrug på
myndighedsområdet på 8,7 mio. kr. Endelig er der et forventet merforbrug på øvrige poster på 6,6
mio. kr. Dette skyldes primært, at der er afsat en besparelsespost på 7,0 mio. kr. i budgettet, som
endnu ikke er udmøntet. Modsat er der mindreforbrug på de nære sundhedstilbud 0,7 mio. kr. og på
plejecentre på 1,4 mio. kr. I overnævnte poster indgår COVID-19 relaterede udgifter på 4,7 mio. kr.
som er kompenseret på denne budgetopfølgning, men hvor budgettet ikke er fordelt. Ligeledes indgår
der 7,3 mio. kr. COVID- 19 relaterede udgifter i forventet regnskab for perioden fra 10. maj til årets
udgang.

Note 5: På overførselsudgifterne forventes samlet set et merforbrug på 15,1 mio. kr. På bevilling 67
Sociale overførsler forventes en merudgift på 13,4 mio. kr. hvoraf dagpenge til forsikrede ledige
udgør 5,8 mio. kr.
Regeringen og KL er i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 blevet enige om at foretage en
midtvejsregulering af overførselsudgifterne for 2020 på 3,4 mia. kr. Hertil kommer en
midtvejsregulering af udgifterne til de forsikrede ledige på 5,5 mia. kr. Samlet er Silkeborg Kommune
blevet tilført 127 mio. kr. inklusive DUT-midler. Forventningen er 1.013 årspersoner mere end
budgetteret, hvilket primært kan tilskrives Covid-19, der har givet en væsentlig stigning i antallet af
borgere, der modtager offentlige ydelser. Det gør sig især gældende for ledige samt sygemeldte
borgere. Hertil kommer, at der også inden Covid-19 forventedes et merforbrug i forhold til det
budgetterede, hvilket især kan henføres til, at midtvejsreguleringen i 2019 var for optimistisk. Det er
således en landsdækkende tendens, at budgetterne for ydelser til især forsikrede ledige,
sygedagpengemodtagere samt førtidspensionister har været sat for lavt. Dette er afspejlet i de
tilførte bevillinger. Det bemærkes, at Covid-19 situationen fortsat bidrager til stor usikkerhed i
prognoserne. Vi følger nøje udviklingen i antallet af borgere på overførselsindkomster. Det bemærkes
desuden, at der blev afsat et stramt budget til afholdelse af overførselsudgifter i 2020, hvorfor der
blev indskrevet i budgetaftalen, at der kunne blive behov for at finansiere et eventuelt merforbrug af
kassen.
Note 6: På anlæg udnyttes forbrugsmuligheden i forhold til det korrigerede budget ikke. I både
korrigeret budget og forventet regnskab indgår anlægsprojekter, der er fremrykket fra 2021-2024.
Der forventes at anlægspuklen fra tidligere år forminskes væsenligt i 2020.

6 Orientering om forventet anlægsforbrug pr. 30. juni
2020
6.1 - Bilag: Forventet anlægsforbrug pr. 30.06.2020 projektniveau
DokumentID: 8599937

ANLÆGSARBEJDER

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. i 2020-priser
12 Kommunale ejendomme
Køb
Salg
Indeklima og ventilation.
Energibesparende projekter 2018
Energibesparende projekter 2019
Affaldsopbevaring 2019-2021
Energibesparende projekter 2020
Lovpligtig energimærkning 2019-2022
Brandsikring på social- og ældreområdet
Renovering og vedligehold, kommunale ejendomme
Specifikation af "andet":
Energibesparende projekter
Indeklima og ventilation
Nedrivning af kommunale ejendomme
Hovedgårdsvej, renovering af tagkonstruktion
Ans Skole, udskiftning af tag
Sejs Skole, facadevedligeholdelse
Sølystskolen, indeklimaregulering
Vestre Skole, facadeudskiftning
Virklund Skoles Idrætsfaciliteter, renovering af hal
Voel hallerne, udskiftning af gulve
Anlægstilskud til Grauballe Forum
Funder Plejecenter, vinduesudskiftning
Fårvang Plejecenter, nedrivning af bygninger på Lærkevej
Søvej 1, renovering/Ombygning af rådhuset
Søvej 1, renovering af toiletter
Pulje til udskiftning af ADK og AIA 2020

16 Tværgående aktiviteter
Landsbyfornyelse 2016-2017
Anlægstilskud til Gjern almennyttige udviklingsselskab til områdeforskønn
Anlægstilskud til FDF Møgelø
Anlægstilskud til Iller Hinderbahn
Anlægstilskud til Silkeborg El og Svæv
Anløgstilskud til Aktivitetsforneingen Lindgren
Anlægstilskud til Hvinningdal Lokalråd
Anlægstilskud til Horn-Fårvang IF
Anlægstilskud til Ketchercenter Øster Bordingvej 17
Anlægstilskud til Sminge Sø Kajakklub
Anlægstilskud til Ans IF Søsport
Anlægstilskud til Bryrup Tennisklub til etablering af Padelbane
Anlægstilskud til Midtjysk Trailsport til etablering af klubfaciliteter
Anlægstilskud til Silkeborg Billardklub til renovering af lokaler og billardbo
Anlægstilskud til Bryrup borgerforening, skaterrampe
Anlægstilskud til Ans Sejlklub
Anlægstilskud til Resenbro Tennisklub
Anlægstilskud til Silkeborg-Voel KFUM

Opr. budget 2020

Korr. budget 2020

20.300.000
25.000.000
-25.000.000
0
0
0
3.500.000
0
1.300.000
0
0

48.237.487
29.439.563
-34.000.000
2.500.000
-419.271
2.037.873
8.293.801
8.000.000
2.601.670
7.000.000
9.000.000

8.000.000
2.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000.000
0

0
0
2.900.000
391.383
344.855
-14.220
-352.429
25.002
32.599
46.167
793.247
-33.353
2.700.000
550.600
5.000.000
1.400.000

40.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13.536.429
980.504
75.000
1.660.000
117.000
104.000
365.000
0
98.000
1.296.000
180.000
25.000
235.000
41.000
92.000
37.000
81.000
199.000
112.000

Forventet regnskab Forventet regnskab
pr. 31.03.2020
pr. 30.06.2020
45.418.866
56.580.790
29.439.563
39.683.299
-35.410.000
-34.000.000
2.500.000
2.500.000
1.729
3.393
1.616.873
1.220.490
8.293.801
6.793.801
8.000.000
8.394.290
2.601.670
2.601.670
7.000.000
7.000.000
9.000.000
9.000.000

Afvigelse

2.900.000
391.383
0
0
40.000
0
0
0
793.247
0
2.700.000
550.600
5.000.000
0

2.900.000
0
0
0
40.000
0
0
0
793.247
0
2.700.000
550.600
5.000.000
1.400.000

-8.343.303
-10.243.736
0
0
-422.664
817.383
1.500.000
-394.290
0
0
0
0
0
0
0
391.383
344.855
-14.220
-392.429
25.002
32.599
46.167
0
-33.353
0
0
0
0

14.805.925
250.000

13.155.925
600.000
75.000
1.660.000
117.000
104.000
365.000
0
98.000
1.296.000
180.000
25.000
235.000
41.000
92.000
37.000
81.000
199.000
112.000

380.504
380.504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.660.000
117.000
104.000
365.000
2.000.000
98.000
1.296.000
180.000
25.000

37.000
81.000
199.000
112.000

ANLÆGSARBEJDER

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. i 2020-priser
Anlægstilskud til Silkeborg Bunkermuseum
Anlægstilskud til Veteranbanen Bryrup-Vrads
Anlægstilskud til Rampelys, etablering af elevator
Vækstpulje
Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Pulje til overførsel mellem årene
Ramme til erstatningsfaciliteter, i forbindelse med nyt stadion
Nye udenomsarealer på Søholt
Etablering af omklædningsfaciliteter, Stadion Alle 14
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Opr. budget 2020

Korr. budget 2020

0
0
0
0
0
40.000.000
0
0
0

1.660.000
150.000
996.000
268.000
3.622.000
0
1.142.925
0
0

60.300.000

61.773.916

Forventet regnskab Forventet regnskab
pr. 31.03.2020
pr. 30.06.2020
1.660.000
1.660.000
150.000
150.000
996.000
996.000
268.000
268.000
4.065.000
3.622.000
0
1.102.999
1.102.999
33.316
33.316
6.610
6.610
60.224.791

69.736.715

Afvigelse
0
0
0
0
0
0
39.926
-33.316
-6.610
-7.962.799

ANLÆGSARBEJDER

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. i 2020-priser

25 Veje
Nordskovvej
Hårupvej
Ny ringvejsbro over Gudenåen
Erhvervskorridor vest
Cykelsti Gjessøvej
Søtorvet
Cykelhandlingsplan
Cykelstier med medfinansiering 2019
Områdestudie i Hvinningdal, anlæg af veje, stier og p-plads
Ny ringvejsbro over Gudenåen, etablering
Mindre anlægsarbejder
Trafiksikkerhedsplan
Bymiljøer
Projekter affødt af trafiksikkerhedsplanen
Udbygning af chr. 8. Vej, etape nord og etape syd 2
Forbedringer for kunderne i den kollektive trafik
Modernisering af Resendalvej
Projektering og renovering af Torvet i Silkeborg
Vejbelysning, udskiftning til LED
Forbedring af de trafikale forhold på Ansvej
Renovering af gågaderne i Silkeborg
Ombygning af krydset Viborgvej og Nordre Ringvej, Center Nord
Retablering af Bindslevs plads nord, og Amaliegade
Renovering af stibro over Gudenåen
Udvidelse af Allingvej
Signalanlæg ved Julsøvej og Borgdalsvej
Cykelhandlingsplanen
Bymiljøer 2018
Signalanlæg, Kjellerupvej, Silkeborgvej, Haurbakvej
Bymiljøer 2019
Etablering af forbindelsesvej ved Stagehøjvej og signalreguleret kryds ve
Projekter affødt af trafiksikkerhedsplan 2017
Etablering af vejkryds ved Virborgvej-Tandskovvej
Undersøgelser vedrørende veje 2020
Sammenbinding af banestier frem til trafikterminalen
Vedligeholdelse af eksisterende cykelstier
Bymiljøer 2020
Rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg Alle og Bakkeborg
Etablering af stitunnel ved Nordre Højmarksvej
Mindre anlægsarbejder inden for vejområdet 2020
29 Planlægning og Byggemodning
PLAN- OG VEJUDVALGET

Opr. budget 2020

Korr. budget 2020

Forventet regnskab
pr. 31.03.2020

Forventet regnskab
pr. 30.06.2020

Afvigelse

151.700.000
19.200.000
0
80.000.000
0
0
4.900.000
0
0
0
0
5.100.000
3.500.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
18.500.000
9.000.000
0
2.500.000
0
0
0
0
0
0
8.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

169.870.397
34.799.449
10.139.390
113.185
85.171
721.659
4.825.609
583.160
13.808.644
8.000.000
10.000.000
0
3.500.000
0
2.816.739
1.845.758
844.049
454.858
1.333.590
268.628
3.207.316
18.377.921
15.960.933
164.429
4.500.000
2.700.000
2.434.791
372.957
165.012
576.026
486.790
9.525.985
1.770.857
3.777.138
1.500.000
1.500.000
500.000
1.000.000
-536.822
4.147.175
3.600.000

123.079.817
34.799.449
0
10.000.000
85.171
100.000
1.700.000
583.160
12.000.000
8.000.000
0
0
0
1.000.000
1.230.000
900.000
300.000
454.858
600.000
268.628
0
7.000.000
8.000.000
164.429
4.500.000
2.700.000
2.434.791
372.957
100.000
576.026
452.000
8.500.000
1.770.857
3.777.138
1.500.000
1.500.000
500.000
0
-536.822
4.147.175
3.600.000

113.900.318
34.799.449
0
113.185
85.171
56.557
3.000.000
583.160
13.808.644
8.000.000
9.000.000
0
0
0
1.230.000
1.300.000
492.000
105.000
1.333.590
0
0
5.040.000
1.230.000
164.429
4.500.000
2.700.000
1.000.000
372.957
165.012
576.026
486.790
7.000.000
1.770.857
3.777.138
1.500.000
1.500.000
500.000
500.000
-536.822
4.147.175
3.600.000

55.970.079
0
10.139.390
0
0
665.102
1.825.609
0
0
0
1.000.000
0
3.500.000
0
1.586.739
545.758
352.049
349.858
0
268.628
3.207.316
13.337.921
14.730.933
0
0
0
1.434.791
0
0
0
0
2.525.985
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0

25.934.000

58.994.620

38.911.000

44.579.000

14.415.620

177.634.000

228.865.017

161.990.817

158.479.318

70.385.699

ANLÆGSARBEJDER

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. i 2020-priser

Opr. budget 2020

Korr. budget 2020

Forventet regnskab
pr. 31.03.2020

34 Kultur og Fritid
Ombygning og forbedring
Udskiftning af legeredskaber
Bynært aktivitetsområde på Skovbakken, Kjellerup
Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 2017
Naturlegepladser
Ombygning og forbedring af areal ved Søsportens hus
Etablering af trailcenter og outdoorfaciliteter
Renovering af Østre Søbad og nyt Vestre Søbad
Svømmecenter på Søholt, opførelse
Forbedring af forhold på Ellingbanen, Speedwayanlæg
Anlægstilskud til Th. Langs Skole til legeplads ved Theodoras Have
Hal 2 i Buskelund
Hal 2 i Hvinningdal
Ny hal i Sejs-Svejbæk
Skægkærskolens idrætsfaciliteter, forbedirng af adgangsforhold
Ny hal ved Sølystskolen
Kunstgræsbaner
Aktivitetsdæk på motorvejstunnellen
Etablering af bikepark ved Cirkuspladsen
Realisering af helhedsplan for Søholt
Kunstgræsbane Gødvad
Lysanlæg i Gjessø
Fjernelse af løbebane i Lemming
VM/World Cup MTB spor
Kunstgræsbaner i Sejs-Svejbæk
Gødvad, hal 2, multihus og sale
Kunst i byrummet, Bindslevs Plads mv.
Nyindretning af De små fisk
Udstillingssted billedkunst
Optimering af drift i Lunden og Vestergadehallen
Lunden, optimering af bygningen
Ungekulturhus, etablering
Nordre fælleshus, opførelse
Danhostel, forbedring af parkeringsforhold og etablering af cykelparkering
Perronteatret, vedligehold
Helhedsplan og mandskabsbygning i Indelukket
JYSK Arena, etablering af udendørs idrætsanlæg
Bikepark, etablering af arealer og faciliteter

66.450.000
300.000
300.000
0
0
350.000
0
3.000.000
0
45.000.000
1.500.000
0
0
2.000.000
0
0
3.500.000
0
0
0
4.000.000
2.000.000
0
0
2.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
1.500.000
0
0
0
0
0
0
0

171.396.461
300.000
430.603
-1.647.007
19.907
350.000
-6.744
7.623.172
12.001.138
50.000.000
2.744.177
208.000
12.318.791
13.148.451
14.000.000
22.659
4.000.000
168.819
147.267
-157.570
2.800.000
-106.477
-135.649
200.000
2.000.000
5.200.000
28.277.493
792.000
2.050.000
4.998.299
-800.000
2.919.500
135.116
1.470.287
440.000
-2.955
4.059.425
540.125
887.634

132.263.300
300.000
430.603
-1.650.000
19.907
350.000

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

66.450.000

171.396.461

Forventet regnskab
pr. 30.06.2020

Afvigelse

2.119.500
135.116
1.470.287
440.000
0
4.215.004
540.125
887.634

112.729.749
0
430.603
-1.650.000
19.907
0
0
500.000
12.001.138
50.000.000
200.000
208.000
11.200.000
2.200.000
1.000.000
0
500.000
168.819
147.267
-157.570
500.000
-106.477
0
0
2.000.000
5.200.000
23.000.000
0
0
0
-800.000
2.919.500
135.116
1.470.287
0
0
215.400
540.125
887.634

58.666.712
300.000
0
2.993
0
350.000
-6.744
7.123.172
0
0
2.544.177
0
1.118.791
10.948.451
13.000.000
22.659
3.500.000
0
0
0
2.300.000
0
-135.649
200.000
0
0
5.277.493
792.000
2.050.000
4.998.299
0
0
0
0
440.000
-2.955
3.844.025
0
0

132.263.300

112.729.749

58.666.712

7.623.172
12.001.138
50.000.000
200.000
12.318.791
8.000.000
1.000.000
0
1.000.000
168.819
147.267
-157.570
500.000
-106.477
0
0
2.000.000
5.200.000
23.109.984
0
0
0

ANLÆGSARBEJDER

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. i 2020-priser

Opr. budget 2020

Korr. budget 2020

Forventet regnskab
pr. 31.03.2020

Forventet regnskab
pr. 30.06.2020

Afvigelse

41 Skoler
Dybkærskolen, istandsættelse og midlertidig kapacitetsudvidelse
Ny skole Dybkær
Funder-Kragelund Skole, Afdeling Funder Byggeprogram til anlægsprojek
Funder-Kragelund Skole, Afdeling Kragelund, renovering
Ulvedalskolen, renovering af trivselscenter
Sejs Skole, helhedsplan og genopretning
Trekløverskolen Afdeling Kjellerup, modernisering
Trekløverskolen Afdeling Kjellerup, udearealer
Hvinningdal SFO, Indretning af legeplads
Hvinningdal SFO, erstatningsbyggeri for Troldebusken
Alderslyst ungdomsklub, etablering
Hovedtandklinik, projektering

31.716.000
0
0
1.000.000
0
0
0
20.000.000
2.000.000
0
6.000.000
2.716.000
0

46.173.332
1.010.133
1.667.599
2.758.840
-45.516
37.097
1.000.000
24.638.475
2.000.000
231.739
8.191.303
3.883.662
800.000

46.464.951
250.000
6.572.675
1.000.000
0
37.097
0
24.638.475
2.000.000
231.739
7.851.303
3.883.662
0

50.732.276
250.000
10.500.000
1.000.000
0
37.097
0
24.638.475
2.000.000
231.739
8.191.303
3.883.662
0

-4.558.944
760.133
-8.832.401
1.758.840
-45.516
0
1.000.000
0
0
0
0
0
800.000

43 Dagpleje og daginstitutioner
Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg.
Pulje til bygningsmæssige ændringer
Anlægspulje og pulje til projekter efter 2023
Daginstitution Kjellerup, renovering
Daginstitutionsbyggeri i Kjellerup
Funder Børnehus, etape 2
Funder Børnehus, midlertidige pladser 2019
Elverhøjen, udvidelse og modernisering
Børnehuset Nørrevænget, ombygning og etablering af 40 nye pladser
Opførelse af ny daginstitution i Sejs-Svejbæk
Etablering af nyt dagtilbud i Linå
Virklund Børnehave, tilbygning med 20 nye vuggestuepladser
Troldehøjen, tilbygning af 25 nye pladser
Pulje til bygningsmæssige ændringer 2019
Bakkebo, etablering af liggehal
Them Børnehave, ombygning
Bryrup Børnehave, nyt hegn
Akacien, ændring af garderobe
Fleksibel ordning med udegruppe
Skovstjernen, renovering af køkken, spejderhytte, samt etablering af ude
Troldhøj, etablering af 8 minivuggestuepladser
Sorring Børnehus, etablering af 12 ekstra vuggestuepladser
Voel Børnehus, etablering af 12 vuggestuepladser
Granly, etablering af udegruppe i Skovhuset
Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg
Skolegades børnehave, renovering af legeplads

62.200.000
1.000.000
2.000.000
0
0
20.000.000
18.000.000
0
0
0
14.200.000
0
4.100.000
2.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

107.191.704
1.000.000
2.000.000
0
929.623
20.383.956
18.014.640
2.074.883
11.436.259
6.452.877
16.031.815
9.300.000
6.890.148
7.039.101
3.507.631
0
0
0
0
1.240.146
0
0
0
0
0
890.625
0

70.024.557
1.000.000
2.000.000
0
300.000
1.103.065
14.541.694
954.990
10.264.280
6.452.877
4.540.000
9.300.000
6.890.148
7.039.101
3.507.631
0
0
0
0
1.240.146
0
0
0
0
0
890.625
0

77.364.286
1.000.000
2.000.000

29.827.418
0
0
0
629.623
17.183.956
10.014.640
1.037.396
0
0
1.031.815
0
0
0
3.507.631
-432.643
-3.145.000
0
0
595.452
-100.000
0
0
-495.452
0
0
0

0
0

4.920
4.920

0

0

4.920
4.920

93.916.000

153.369.956

116.489.508

128.096.562

25.273.394

45 Børn og Unge med særlige behov
Solbo, Velfærds-og digitaliseringsudvikling
BØRNE- OG UNGEUDVALGET

300.000
3.200.000
8.000.000
1.037.487
11.436.259
6.452.877
15.000.000
9.300.000
6.890.148
7.039.101
432.643
3.145.000

644.694
100.000

495.452
0
890.625
0

ANLÆGSARBEJDER

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. i 2020-priser

Opr. budget 2020

Korr. budget 2020

Forventet regnskab
pr. 31.03.2020

Forventet regnskab
pr. 30.06.2020

Afvigelse

53 Socialområdet
Forsorgstilbuddet Tulipanvej, etablering
Botilbuddet Alderslyst, etablering af botilbud for udviklingshæmmede og s
Velfærdsteknologi 2019
Nyt socialpsykiatrisk botilbud og Puls Bo på Ballelund, projektering og eta
Pulje til diverse aktivitetsændringer af bygninger 2018-2019
Nyt socialpsykiatrisk botilbud og Puls Bo på Ballelund, opførelse og indre

0
0
0
0
0
0
0

13.561.903
5.856.338
7.598.720
99.016
185.577
-177.748
0

13.377.390
5.856.338
7.598.720
100.080
0
-177.748

13.383.146
5.856.338
7.598.720
99.236
6.600
-177.748

178.757
0
0
-220
178.977
0
0

SOCIALUDVALGET

0

13.561.903

13.377.390

13.383.146

178.757

73 Ældreområdet
Ringgårdsparken, opførelse 1. etape, servicearealer
Birkebo - servicearealer
Birkebo - ældreboliger
Karolinelund, ID-lock låsesystem
Ringgårdsparken, opførelse 1. etape, ældreboliger
Velfærdsteknologi 2020
Palliationspladser på Fuglemosen
Demenssikring af plejecentre
Nyt omsorgssystem - udbygning af Nexus
Udvikling af arealerne på plejecentrene
Marienlund, ombygning af servicearealer
Fårvang Ældrecenter, ombygning af servicearealer
Fårvang Ældrecenter, ombygning af ældreboliger

26.800.000
0
2.500.000
2.000.000
0
5.300.000
0
0
0
0
0
0
7.000.000
10.000.000

48.603.877
1.500.000
2.500.000
2.000.000
-842.750
5.700.000
2.000.000
500.000
3.000.000
2.000.000
2.700.000
1.000.000
11.330.000
15.216.627

25.945.940
0
500.000
0
-842.750
0
500.000
500.000
3.000.000
2.000.000
2.700.000
1.000.000
9.876.612
6.712.078

26.541.144
0
0
0
-842.750
0
2.000.000
500.000
3.000.000
2.000.000
500.000
1.000.000
9.894.612
8.489.282

22.062.733
1.500.000
2.500.000
2.000.000
0
5.700.000
0
0
0
0
2.200.000
0
1.435.388
6.727.345

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET

26.800.000

48.603.877

25.945.940

26.541.144

22.062.733

ANLÆGSARBEJDER

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. i 2020-priser

81 Natur og Miljø
Projekter og kortlægning af beskyttede dyrearter
Naturhandleplaner
Rågekampagne
Rågekampagne 2017-2019
Undersøgelse af planlægning af sti ved Gubsø
Projekter i Gundenåens opland
Istandsættelse af Kjellerupbanestien
Naturgenopretningsprojekt for mose i Kjærsgaards plantage
Them Bavnehøj - istandsættelse af tårnet
Naturgenoprenting i Vrads og Sepstrupområdet
Naturkvalitetsplan
Genopretning af højmoser
Renovering af trækstien, 3. etape
Kortlægning og naturprojekter for bilag 4 arter 2019
Kortlægning og naturprojekter for bilag 4 arter 2020
Rågebekæmpelse 2020-2022
Etablering af primitiv overnatningsplads, Kjellerupbanestien
Fjernelse af sand på delstrækning ved Tange Sø
Naturgenoprentingsprojekt for Stenholt mose

Opr. budget 2020

Korr. budget 2020

Forventet regnskab
pr. 31.03.2020

Forventet regnskab
pr. 30.06.2020

Afvigelse

3.400.000
300.000
800.000
200.000
0
0
0
400.000
0
0
0
300.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0

20.232.231
0
0
0
30.886
595.600
1.032.767
669.684
192.124
200.000
362.304
300.000
700.000
1.516.862
300.000
300.000
200.000
400.000
5.000.000
1.670.464

14.395.464

8.903.430

30.886
595.600
981.000

1.670.464

30.886
150.000
1.032.767
669.684
100.000
200.000
250.000
50.000
250.000
1.516.862
300.000
300.000
25.000
400.000
400.000
250.000

11.328.801
0
0
0
0
445.600
0
0
92.124
0
112.304
250.000
450.000
0
0
0
175.000
0
4.600.000
1.420.464

Realisering af projekter i natura 2000-planerne, 2. planperiode 2020
Vand- og klimaplaner
Sluseanlæg
Vand- og klimaplaner 2018
Opmåling af vandløb 2019

0
700.000
500.000
0
0

1.800.000
1.300.000
500.000
228.231
1.174.178

1.400.000
1.300.000
290.000
228.231
1.174.178

250.000
500.000
500.000
228.231
900.000

1.550.000
800.000
0
0
274.178

Realisering af projekter i natura 2000-planerne, 2. planperiode 2018
Naturgenoprentingsprojeket ved Sillerupvæld
Naturgenoprentingsprojeket i Skærbæk Plantage

0
0
0

1.559.131
0
200.000

1.559.131
0
200.000

500.000
100.000

1.059.131
0
100.000

3.400.000

20.232.231

14.395.464

8.903.430

11.328.801

428.500.000

697.803.361

524.687.210

517.870.064

179.933.297

KLIMA- OG MILJØUDVALGET
ANLÆG I ALT

192.124
200.000
362.304
300.000
700.000
1.516.862
300.000
300.000
25.000
1.069.684

6 Orientering om forventet anlægsforbrug pr. 30. juni
2020
6.2 - Bilag: Byggemodning forventet forbrug 2020
DokumentID: 8599933

Byggemodning
Pulje Plan nedsivnings evne, geoteknik mv (2019)

Forventet forbrug
30.06.20
200.000

Astrid Lindgrens Vej, etape 1, del 2 - stamvej bro tunnel

9.000.000

Astrid Lindgrens Vej, etape 1, del 1 løvehjerte mfl storparcel

5.000.000

Dalvejen 34, Silkeborg 6 grunde

1.153.000

Nylandsvej, Fårvang 4 grunde
Planetvej, Gjessø
Agertoften - Rådhusgrunden, Kjellerup

15.000
3.000.000
250.000

Lemming Bygade/Holmmøllevej

2.000.000

Frisholmparken, del II

1.000.000

Kragelund, nord
Hedevej I (Hedevænget)
4 grunde Marienlundsvej og adgangsvej Vejlboparken

500.000
1.300.000
100.000

Gødvad Enge

2.000.000

Ved kraftvarmeværket - Ebstrup Tværvej/Høje Kejlstrup

1.000.000

Industrivej, Kjellerup (Lergravsvej)

3.500.000

Fabriksvej, Kjellerup

1.650.000

Skærskovgårdsvej forlængelse

3.000.000

Erhvervsområde ved Funder Dalgårdsvej(Siltek)

5.500.000

Ebstrup Tværvej

2.000.000

Hårup Østervej, stikvej og mindre grunde

1.000.000

Gødvad Bygade, 2 etape (GødvadHøjen)

Gudenåskrænten
Resdal Bakke
Romervej I, Grauballe
Ternevej, Sorring
FL Smidths vej II (AP Møllers Vej, Georg Jensens Vej)
Dybkærcentret, etape I
Erhvervsporten Hårup, Neptunvej I
Sikavej Ans
Smedebakken, Them
Samlet forventet forbrug pr. 30. juni 2020

64.252

78.000
645
10.000
3.000
1.000.000
5.000
402
200.000
50.000
44.579.299
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Til Silkeborg Byråd

KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2019
1.1

INDLEDNING

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 18. juni 2020 afsluttet revisionen af Silkeborg Kommunes regnskab for året 2019.
I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Silkeborg Kommune afgives hermed
revisionsberetning om den udførte revision af årsregnskabet.
Revisionen har omfattet siderne 9 – 46 i ”Økonomisk årsberetning 2019” og siderne 1 – 32 i ”Regnskab
2019”, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og
noter.
Hovedtallene udviser (mio. kr.):
Oprindeligt
budget
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Resultat af ordinær driftsvirksomhed ...........................
Resultat af det skattefinansierede område ...................
Resultat af forsyningsvirksomheder ............................
Balance
Aktiver ..............................................................
Egenkapital .........................................................

212,6
-102,2
0,0
Ultimo 2018
8.444,2
-5.644,2

Regnskab

230,0
-77,9
0,0
Ultimo 2019
8.848,1
-5.906,8

Regnskabsopgørelse: Positive tal = overskud og negative tal = underskud
Egenkapital: Positiv egenkapital angives jf. årsregnskab med ”-”
1.2

REVISIONSPÅTEGNING – KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION

Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer
til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. Vi har forsynet årsregnskabet med følgende påtegning:
” DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til byrådet i Silkeborg Kommune
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Silkeborg Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019,
jfr. siderne 9 – 46 i ”Økonomisk årsberetning 2019” og siderne 1 – 32 i ”Regnskab 2019”, der omfatter
regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende
hovedtal:
•
•
•
•
•

Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 230,0 mio. kr.
Resultat af det skattefinansierede område på -77,9 mio. kr.
Resultat af det takstfinansierede område på 0,0 mio. kr.
Aktiver i alt på 8.848,1 mio. kr.
Egenkapital i alt -5.906,8 mio. kr.
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Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen,
revision mv.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i
bekendtgørelse om kommunal og regional revision.
Udover den lovpligtige revision, har vi afgivet erklæringer på projektregnskaber, andre erklæringer,
der er pålagt kommunen, samt diverse rådgivningsopgaver. Der henvises til revisionsberetningens bilag,
for en detaljeret oplistning af opgaver.
Vi blev af byrådet første gang antaget som revisor for Silkeborg Kommune fra regnskabsåret 2012 og
har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 8 år frem til og med regnskabsåret 2019. Vi blev
senest antaget efter en udbudsprocedure i 2016 og revisionsaftalen blev fornyet fra regnskabsåret 2017.
Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved
vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2019. Disse forhold blev behandlet som led i vores
revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen
særskilt konklusion om disse forhold.
Sociale udgifter med statsrefusion
Sociale udgifter med refusion består hovedsageligt af overførselsindkomster.
Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale udgifter med statsrefusion
det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige udgifter på
dette område, som refunderes af Staten. Kommunen er ansvarlig for tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller, som sikrer korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale ydelser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten i henhold
til gældende love og regler. Vi fokuserede på området, da reglerne på området er komplekse og kræver,
at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling samt overvåger, at disse bliver fulgt.
Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende revision af sociale udgifter med statsrefusion har
været:
•
•

•

Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på
områder med statsrefusion på det sociale område.
Vi har gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt
udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har udført vores handlinger i henhold til bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og
revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets,
Udlændinge - og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen).
Vi har revideret statsrefusionsskemaet for 2019.
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Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af byrådet godkendte årsbudget for 2019 som sammenligningstal i
årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen,
revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige,
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:
•

•
•
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften.
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom
Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger i ”Økonomisk årsberetning 2019”, som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom.
Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den
forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi
på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.
Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.
ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse
ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner,
om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer,
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler
og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse”.
1.3

REVISIONSBEMÆRKNINGER

1.3.1 Generelt
Revisionsbemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2019, der skal behandles af Byrådet
og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit 1.3.2.
Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis
•
•
•
•
•

regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med Byrådets beslutninger
der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt
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•

udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde

1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2019
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger
1.3.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger
Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre
forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.
Personsager vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov
Vi har i tidligere revisionsberetninger afgivet revisionsbemærkninger vedrørende tilbud til børn og unge
med særlige behov. I beretning for 2018, hvor vi foretog opfølgning på området kunne vi konstatere, at
området fortsat ikke fuldt ud blev administreret i overensstemmelse med gældende regler.
Vi har i april måned 2020 foretaget opfølgning og har foretaget revision af i alt 10 sager fordelt med 6
sager omfattet af kommunens eget ledelsestilsyn og 4 sager som ikke har været omfattet af ledelsestilsynet.
Vi ser en klar forbedring i sagsadministrationen og området administreres generelt i overensstemmelse
med gældende regler. Vi kan således lukke bemærkningen på området.
Personsager vedrørende merudgifter til børn
I revisionsberetning nr. 16 af 6. juni 2019 afgav vi revisionsbemærkning, da området ikke fuldt ud blev
administreret i overensstemmelse med gældende regler.
Vi har foretaget opfølgning i april måned 2020.
Det er vores vurdering, at området nu administreres i overensstemmelse regler. Forvaltningen har haft
fokus på rettidig opfølgning men der er dog fortsat enkelte sager, hvor der ikke er rettidig opfølgning.
Vi ser dog en forbedring vedrørende dette og kan lukke bemærkningen på området.
Personsager vedrørende integrationsprogram
Vi har i tidligere revisionsberetninger afgivet revisionsbemærkninger vedrørende integrationsprogram,
da der ikke fuldt ud blev administreret i overensstemmelse med gældende regler.
Som det fremgår af afsnit 9.2.4, er der fortsat fejl i sagsadministrationen.
Der mangler opfølgning på jobsøgning samt CV´er ved samtalerne og der er ikke foretaget opfølgning
på afmelding som jobsøgende samt der mangler dokumenteret vejledning om repatriering ved samtalerne. Vedrørende virksomhedsrettede tilbud ses der fortsat at være enkelte udfordringer, men vi kan
se, at der generelt er forbedringer vedrørende dette.
Kommunen har i sit eget ledelsestilsyn konstateret samme problemstillinger. Vi kan således ikke afslutte vores revisionsbemærkning på området.
Silkeborg kommune har igangsat en række initiativer og udarbejdet handleplan der skal sikre en forbedring af sagsadministrationen på de områder, hvor der er konstateret problemer. Initiativer omfatter
bl.a. ændrede arbejdsgange vedrørende behandling af negative hændelser, udvikling af styreredskab i
fagsystem til sikring af rettidig opfølgning, fokus på indhold i samtaler samt tæt opfølgning vedrørende
udvidet ledelsestilsyn.
Vi vil foretage opfølgning herpå ved vores revision i 2020.
Personsager vedrørende merudgifter til voksne
Vi har i tidligere revisionsberetninger afgivet revisionsbemærkninger vedrørende merudgifter til
voksne, da området ikke fuldt ud blev administreret i overensstemmelse med gældende regler.
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Som det fremgår af afsnit 9.2.4, er der fortsat fejl i sagsadministrationen. Vi kan således ikke afslutte
vores revisionsbemærkning på området.
Kommunen har oplyst, at de har tilføjet ekstra medarbejderressourcer til området fra foråret 2020 for
at sikre, at sker opfølgning og genberegning af alle sager.
Vi vil foretage opfølgning ved revision i 2020.
REVISIONSMETODIK OG -STRATEGI
Målet ved revisionen af regnskabet er at sætte BDO i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt
regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets krav
i Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Revisionen udføres ved stikprøver, med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange
og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det,
om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig
praksis.
I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af Byrådets og udvalgenes beslutninger samt den
øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.
Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien
skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte administrative områder af
betydning for årsregnskabet.
Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og forhold i øvrigt,
har vi, i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2019, identificeret områder med
særlige risici for væsentlige fejl i årsregnskabet.
2.1

VÆSENTLIGHEDSNIVEAU

Ved udarbejdelse af revisionsplanen fastlægger BDO et acceptabelt væsentlighedsniveau for at afdække
beløbsmæssig væsentlig fejlinformation. Både beløbets størrelse (kvantitativ) og arten (kvalitativ) af
fejlinformationen vurderes.
Væsentlighedsniveauet fastlægges for regnskabet som helhed, og væsentlighedsniveauet anvendes både
i planlægningsfasen og ved afslutning af revisionen.
I planlægningsfasen har væsentlighedsniveauet betydning for vores bedømmelse af revisionsindsatsen på
de enkelte områder. Områder, som beløbsmæssigt er over væsentlighedsbeløbet, skal undergives revision.
Ved afslutningen af revisionen har væsentlighedsbeløbet betydning for, om vi kan afgive erklæring uden
forbehold. Knytter en væsentlig fejl sig til en enkelt regnskabspost, kan der blive tale om, at der alene
tages forbehold for den konkrete regnskabspost.
Væsentlighedsniveauet er bestemmende for, hvor stor en fejl vi kan acceptere uden at tage forbehold
for, om regnskabet er rigtigt. Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes størrelse har vi anvendt et væsentlighedsniveau på 140 mio. kr.
Vi skal desuden informere om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet med udgangspunkt i følgende:
•

Fejl som har en påvirkning på regnskabsopgørelsen større end 5 % af det anvendte væsentlighedsniveau på 140 mio. kr. svarende til 7 mio. kr.
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•

Fejl som alene har en påvirkning på balancen og/eller egenkapitalen større end 20 % af det
anvendte væsentlighedsniveau på 140 mio. kr. svarende til 28 mio. kr.

Vi har ikke konstateret sådanne forhold i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019.
Herudover tager vi hensyn til den operationelle risiko (politiske risiko), så der på områder med særlig
bevågenhed vil være et langt lavere væsentlighedsniveau. Det kunne blandt andet være på følgende
områder:
•
•
•

Vederlæggelse af politikere
Repræsentationsudgifter
Udbetalinger til enkeltpersoner

Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i
øvrigt til vores beretning om revisionsaftale (beretning nr. 12).
2.2

DRØFTELSER MED LEDELSEN OM BESVIGELSER

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst,
at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser.
Ledelsen har desuden oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser
af formodede besvigelser.
2.3

DEN LØBENDE REVISION

Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. Formålet
med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for
løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels
at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen.
Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuseret
på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedurer og
det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng
imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn, er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området.
2.4

DEN AFSLUTTENDE REVISION

Den afsluttende revision har til formål at sikre, at det af kommunen aflagte regnskab ikke indeholder
væsentlige fejl. Det vil sige, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER
3.1

PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING

Vi har gennemgået kommunens principper for økonomistyring og herunder vurderet, om principperne
fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen mv. udøves i praksis.
Konklusion
Det er fortsat vores opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen
og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og
ledelsestilsynet.
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I de følgende afsnit har vi efterprøvet, om konkrete og væsentlige dele af principperne for økonomistyring fungerer i praksis.
3.2

BILAGSBEHANDLING, FUNKTIONSADSKILLELSE OG INTERNE KONTROLLER

Vi har valgt at sætte fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedtaget
i principperne for økonomistyring.
Principperne indeholder følgende grundlæggende regler for den elektroniske bilagsbehandling i kommunen:
• Bilagene kræver alene elektronisk attestation før bogføring og betaling.
• Den ledelsesmæssige kontrol af bilag er integreret i de budgetansvarliges almindelige ledelsestilsyn ud fra en afvejning af risiko og væsentlighed. Det fremgår bl.a. af principperne, at tilsynet
skal udføres hver måned og dokumenteres
• Økonomiafdelingen udfører supplerende kontroller herunder rettidig bogføring og betaling, ændringer i pengestrømme samt større udbetalinger.
Vi har undersøgt, om bilagsbehandlingen følger disse regler og i det hele taget er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende. Vi har ved revisionen efterprøvet om de tilrettelagte bilagskontroller er udført
samt foretaget stikprøvevis bilagsrevision.
Konklusion
Det er generelt vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.
Principperne for bilagsbehandling følges. I henhold hertil er der ikke i alle tilfælde etableret en fuldstændig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i kommunen. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler.
Til imødegåelse af disse risici er der etableret kontrol af pengestrømme, som ikke er omfattet af NemKonto, budgetansvarliges ledelsestilsyn med bilagsbehandlingen, systemansvarliges kontrol af indberetninger og kontrol med særlig risikofyldte bilag.
3.3

BEHOLDNINGSEFTERSYN OG GENNEMGANG AF UDVALGTE BALANCEPOSTER

Vi har foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn pr. 4. november 2019, som har omfattet kontrol af
tilstedeværelsen af kommunens likvide aktiver, midlertidige anbringelser, fejlkonti og leverandørgæld.
Vi har ved revisionsbesøget fokuseret på at undersøge, om de enkelte afdelinger overholder reglerne i
principper for økonomistyring om løbende afstemning af balancekonti.
Afstemningsprocedurerne skal sikre, at balancens poster bliver løbende afstemt og udlignet, så der ikke
opstår uafklarede mellemværende og differencer med borgere, virksomheder og myndigheder.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunens kassevirksomhed fungerer betryggende og følger de regler, som
Byrådet har vedtaget. Under eftersynet fik vi bekræftet tilstedeværelsen af de likvide beholdninger.
Det er vores opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgang for afstemning af balancens
konti, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af vores stikprøver.
LØN- OG PERSONALEOMRÅDET
4.1

FORRETNINGSGANGE OG SAGSREVISION

Vi har foretaget stikprøvevis lønrevision for 2019. Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne
omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende.

360

Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller, som har væsentlig
betydning for løndannelsen både centralt og decentralt. På baggrund af denne vurdering har vi udvalgt
en række lønsager til test af forretningsgangene.
Stikprøverne er primært udvalgt inden for følgende løntunge driftsområder:
• Børnepasning
• Skoleområdet
• Ældreområdet
• Det administrative område
I lønsagerne har vi bl.a. påset,
• at der foreligger underskrevet ansættelsesbrev
• at lønindplaceringen jfr. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende overenskomst
• at der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn
• at der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydelse
• at den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats
Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er
betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver.
4.2

LØNUDBETALING TIL DEN ADMINISTRATIVE LEDELSE

Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af lønudbetaling til direktionen, kommunens økonomichef
samt personalechef.
Konklusion
Gennemgangen har vist, at udbetalingerne er foretaget i henhold til gældende aftaler.
4.3

VEDERLAG MV. TIL POLITIKERE

Vi har undersøgt, om Byrådet har truffet beslutning om ændring af vederlæggelse af Byrådet i henhold
til bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv.
Vi har foretaget gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer.
Konklusion
Gennemgangen af udbetalt vederlag mv. har vist, at udbetalingerne er foretaget i henhold til gældende
regler og kommunens bestemmelser i øvrigt.
REVISION AF KOMMUNENS INTERNE IT-KONTROLLER
Omfang
Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.
Vi har tilrettelagt revisionen efter et rotationsprincip, således at ikke alle områder revideres i samme
omfang hvert år. I 2019 har revisionen omfattet følgende områder:
• Outsourcing af centrale it-systemer, herunder kommunens egne kontroller samt indhentelse og
vurdering af revisorerklæringer fra it-serviceleverandører.
• Adgangssikkerhed for sikkerheds- og systemadministratorer i de centrale løn- og økonomistyringssystemer.
Endvidere har revisionen omfattet en opfølgning på konstaterede kontrolmangler fra sidste år.
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Det udførte arbejde
Vi har foretaget forespørgsler hos it-ledelsen, medarbejdere med ansvar og opgaver inden for it samt
systembrugere.
Vi har udført revisionshandlinger i form af inspektioner, observationer og udførelse af kontroller, herunder gennemgang af modtagne dokumenter og materialer, efterprøvelse af interne it-kontroller og
dokumentation herfor samt test af de interne it-kontrollers funktionalitet, hvor dette er relevant.
Vi har baseret revisionen på eksterne revisorerklæringer med høj grad af sikkerhed for de dele af itsystemerne, som Fujitsu A/S, Silkeborg Data A/S og KMD A/S er ansvarlige for i henhold til aftale med
kommunen.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af
data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere
er det vores opfattelse, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende.
Vores anbefalinger til forbedringer af procedurer og interne it-kontroller i øvrigt er meddelt kommunen
i et ledelsesbrev af 28. maj 2020.
FORESPØRGSLER VEDRØRENDE DATABESKYTTELSESLOVGIVNINGEN
Vi har ikke udført revision med henblik på at sikre, at kommunen overholder databeskyttelseslovgivningen, men vi har forespurgt kommunen med henblik på at opnå et overblik over området og for at sikre,
at der ikke er overtrædelser, der vil have en væsentlig påvirkning på kommunens årsregnskab.
Vi har som led i vores arbejde forespurgt kommunens databeskyttelsesrådgiver om kommunens arbejde
med databeskyttelseslovgivningen, herunder udfordringer, mangler og hændelser siden lovgivningens
ikrafttræden i maj 2018. Vi har fået svar på de forespørgsler, som vi har stillet, og vi har også konstateret, at der ultimo februar 2020 endnu ikke er sket den rette rapportering fra databeskyttelsesrådgiveren til kommunens ledelse.
Kommunens svar har ikke givet anledning til bemærkninger, men vi vil opfordre til, at kommunen til
stadighed har fokus på området, herunder særligt at sikre, at tilsyn med kommunens databehandlere
bliver udført.
JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION
7.1

GENERELT

Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, løbende forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision.
Forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder.
Vi skal således fremhæve følgende afsnit i denne revisionsberetning, hvor forvaltningsrevision og juridiskkritisk-revision er udført integreret med den finansielle revision:
•
•

Afsnit 3 om forretningsgange for regnskabsføring og interne kontroller (løbende forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision)
Afsnit 4 om forretningsgange og sagsrevision på løn- og personaleområdet (løbende forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision)
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•
•

Afsnit 5 om revision af kommunens interne it-kontroller (løbende forvaltningsrevision og juridiskkritisk revision)
Afsnit 9.2 om forretningsgange, interne kontrolprocedure, procedurer for sagsbehandling samt
kvalitetskontrol på de sociale områder med statsrefusion (løbende forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision)

For de nærmere konklusioner af den udførte revision henvises til disse afsnit.
7.2

JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION - DAGTILBUDSTAKSTER

Generelt
Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og
løbende forvaltningsrevision.
Forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder.
Det er i de faglige standarder for juridisk-kritisk revision samt forvaltningsrevision fastlagt, at revisor
over en 5-års periode skal gennemgå en række fast definerede emner som en del af den samlede revisionsproces.
Herudover er der krav om, at der skal være tale om væsentlige beløb eller det skal have væsentligt
administrativ, samfundsmæssig eller politisk betydning for kommunen som helhed.
Dagtilbudstakster falder ind under ét af disse fast definerede emner, som er myndigheders gebyropkrævning, ligesom området er væsentligt beløbsmæssigt og for kommunen som helhed.
Formål
Vi har foretaget juridisk-kritisk revision af hvorvidt kommunens takstberegning er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen.
Vi har som forvaltningsrevision vurderet om området styres og administreres på en økonomisk hensigtsmæssig måde.
Revisionens omfang og udførelse
Vi har gennemgået relevante styringsdokumenter, herunder kommunens takstberegnings- og budgettildelingsmodel og den politisk godkendte dagtilbudsstrategi.
Materialegennemgangen er efterfulgt af fokusgruppeinterview med kommunens administration omkring
de forskellige dagtilbudstakster (herunder forældrebetaling og tilskud til private institutioner) for 0 år
til skolestart.
Vi har undersøgt om ledelsen har fastlagt et hensigtsmæssigt styringskoncept, og at dette understøttes
af passende styringsværktøjer og en passende økonomistyring. Vi har påset, at kommunen sikrer, at det
er de reelle budgetterede bruttoudgifter for området der anvendes som beregningsgrundlag for takstfastsættelsen.
Resultat
Organisering og samarbejde
Børne- og Familieafdelingen varetager alle væsentlige opgaver i forbindelse med takstberegningen og
det er vores vurdering, at takstberegningen afspejler gældende lovgivning og beslutninger truffet af
byrådet i Silkeborg Kommune.
Ledelse og styring
Det er politisk vedtaget, at kommunens tilskud udgør 75% af budgetterede bruttoudgifter og forældrebetalingen udgør 25%, hvilket er i overensstemmelse med lovgivningens rammer for området.
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For at sikre, at ressourcerne (dagtilbudspladserne) udnyttes bedst muligt er der etableret en stram målog resultatstyring på området for dagtilbud. Der foretages tæt opfølgning på, om antallet og typen af
pladser matcher behovet geografisk i kommunen.
Vi har fået oplyst, at opfølgning foretages løbende med 3 årlige budgetopfølgninger, som danner grundlaget for tilpasning/justering af ressourcerne i forhold til den aktuel forventede gennemsnitlige årsaktivitet.
Styringsværktøjer og økonomistyring
Silkeborg Kommune anvender en samlet takstberegningsmodel til beregning af takster for forældrebetaling for kommunens dagtilbud til børn i alderen 0 år til skolealder, samt beregning af tilskud til private
tilbud. Modellen opdateres løbende.
Vi har foretaget en overordnet stikprøvevis gennemgang af modellen, som tager udgangspunkt i lovgivningens regler for beregning på grundlag af kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter.
Konklusioner
Juridisk-kritisk revision
Det er vores opfattelse, at der er en tilfredsstillende styring og overvågning som sikrer, at grundlaget for
beregning af dagtilbudstakster for 0 år til skolealderen følger lovgivningen.
Det er ligeledes vores vurdering, at kommunens takstberegningsmodel sikrer, at der beregnes særskilte
takster for kommunens forskellige tilbudstyper, som lovgivningen foreskriver.
Vi vurderer desuden, at der er tilrettelagt gode interne forretningsgange, som sikrer en overvågning af
lovændringer, med henblik på løbende tilretning/justering af budgetgrundlaget.
Gennemgangen har givet anledning til følgende kommentar:
•

Ved vores stikprøvevis gennemgang af takstberegningsmodellen er konstateret, at der ikke er
foretaget regulering af administrationsprocenten for private institutioner iht. seneste bekendtgørelse.
Det er vores vurdering, at forholdet bør reguleres ved afregningen med de private institutioner.

Forvaltningsrevision
Det er vores vurdering, at Silkeborg Kommunes organisering, herunder styring og ledelse af området er
tilrettelagt hensigtsmæssigt, således det sikres, at politisk fastsatte mål for området følges.
Det er vores opfattelse, at kommunen har tilstrækkelige styringsværktøjer til at understøtte fastsatte
mål og resultatstyring samt en god økonomistyring.
Vi vurderer desuden, at kommunen har gode interne forretningsgange, som sikrer en løbende styring og
overvågning af økonomien og ressourceanvendelsen på området.
7.3

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE – OPFØLGNING PÅ ANBEFALING FRA 2018

Vi udførte i forbindelse med vores revision af kommunens regnskab for 2018 en forvaltningsrevision og
juridisk-kritisk revision af kommunens administration af ordninger for borgerstyret personlig assistance
(BPA-ordninger).
Vi har foretaget opfølgning på vores anbefalinger.
Konklusion
Vi har fået oplyst, at vores anbefalinger er imødekommet. Vi foretager ikke yderligere opfølgning på
området.

364

REVISION AF ÅRSREGNSKABET
8.1

ÅRSREGNSKABETS OPBYGNING OG INDHOLD

Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Social- og Indenrigsministeriets gældende regler.
Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet fra sidste år er foretaget ændringer i kommunens
regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af Byrådet. Det er endvidere vurderet, om de
foretagne ændringer er i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets regler, og om de er
tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet.
8.2

FORRETNINGSGANGE FOR REGNSKABSAFLÆGGELSEN

Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang
har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret
tilfredsstillende.
8.3

BUDGET- OG BEVILLINGSKONTROL

Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget,
meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter.
Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse med gældende
regler.
Konklusion
Vi har i det aflagte regnskab konstateret overskridelse af de enkelte bevillinger, bl.a. ældreområdet med
65 mio. kr.
Det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler, ligesom vi ikke har konstateret forhold, der indikerer, at kommunen kan komme under administration fra Social- og Indenrigsministeriet.
8.4

TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER

Tilskuds- og udligningsbeløb er stikprøvevist sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Social- og Indenrigsministeriet, ligesom indtægtsførte skatter er påset i overensstemmelse med de af Skattestyrelsen
foretagne fordelinger og meddelte oplysninger.
Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering og periodisering er i overensstemmelse med konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb samt skatter er korrekt optaget i regnskabet.
8.5

REFUSION AF KØBSMOMS

Vi har ved den afsluttende revision påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler.
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Ved gennemgangen af området har vi blandt andet påset, at der er tilrettelagt en forretningsgang, der
sikrer,
•
•

at der afregnes 17,5 % af tilskud fra fonde, private virksomheder, private foreninger med flere,
at der sker tilbagebetaling af købsmoms ved salg af anlæg, når salget sker inden der er gået 5 år
fra godkendelse af anlægsregnskabet, medmindre der er tale om bygninger, hvor der skal ske
tilbagebetaling i indtil 10 år.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og korrekt optaget i
regnskabet.
8.6

LØNNINGER OG VEDERLAG

Ved revisionen af årsregnskabet har vi undersøgt kommunens forretningsgange mv. i forhold til interne
kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at indberette til egne
CPR-numre mv.
Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet.
Det er desuden påset, at de til Skattestyrelsen afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det
er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt.
Konklusion
De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget.
Det er desuden dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til Skattestyrelsen. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret.
8.7

KOMMUNAL MEDFINANSIERING AF DE REGIONALE SUNDHEDSOPGAVER

Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. kommunens regnskab, er i overensstemmelse med den endelige opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at den kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet.
8.8

ANLÆGSVIRKSOMHED

Vi har gennemgået udvalgte anlægsregnskaber/anlægsudgifter for at sikre, at der er korrekt sondring
mellem anlæg og drift. Desuden har vi i vores gennemgang fokuseret på bilagene, som er konteret under
de enkelte anlægsprojekter. Gennemgangen af bilagene har haft til formål at sikre, at bilagene behandles korrekt, jf. gældende konteringsregler, og at kommunens retningslinjer overholdes.
Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelsen.
Konklusion
Det er vores vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse
med gældende regler og kommunens retningslinjer.
8.9

FORSYNINGSOMRÅDET

Forsyningsvirksomhederne skal “hvile i sig selv”. Det vil sige, at indtægter og udgifter over en årrække
skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til øvrige kommunale aktiviteter. Forsyningsområdet omfatter affaldshåndtering.
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Kommunens affaldsområde er organiseret i Silkeborg Forsyning A/S. Det er i budget- og regnskabssystemet præciseret, at kommunen også når affaldsområdet er organiseret i et kommunalt aktieselskab,
skal have registreringer af årets drift af affaldsordningerne og mellemregningen i kommunens regnskab.
Vi har ved revisionen påset,
• at udgifter og indtægter er registreret i henhold til Budget-og regnskabssystemets autoriserede
krav
• at mellemværenderne med forsyningsvirksomheden er korrekt optaget i balancen
Konklusion
Driften og mellemværende med forsyningsvirksomheden er korrekt optaget i regnskabet.
8.10 INDBERETNING TIL FORSYNINGSSEKRETARIATET MV.
De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet er omdannet til aktieselskaber med 100 % kommunalt ejerskab.
I forbindelse med kommunens indberetning i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14. oktober 2010 om
kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger for 2018, skal vi i henhold til § 3 i bekendtgørelsen afgive revisionserklæring om rigtigheden og
fuldstændigheden af kommunens indberetning i henhold til § 2 i bekendtgørelsen.
Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf udstedt en særlig revisionsinstruks, som gælder for alle
indberetninger, der foretages efter den 31. december 2011.
Konklusion
Vi har den 30. januar 2020 afgivet revisorerklæring for kommunens indberetning og erklæring til Forsyningssekretariatet for 2019.
Erklæringen er afgivet med følgende fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:
”Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at en landsretsdom har afgjort at kommunen
kun skal betale vejafvandingsbidrag for de anlæg, hvori der bortledes vejvand. Vi skal gøre opmærksom
på, at der således er en usikkerhed om, hvorledes denne dom kan påvirke kommunens betalte vejafvandingsbidrag for 2019”.
Erklæringen er afgivet med følgende forbehold:
”Der er på tidspunktet for afgivelsen af denne erklæring ikke aflagt årsrapport for 2019 for Silkeborg
Forsyning A/S, Silkeborg Spildevand A/S, Silkeborg Vand A/S, og årsregnskab for Silkeborg Kommune. Vi
har derfor ikke et fuldstændigt grundlag for at udtale os om registreringspligtige uddelinger og vederlag. Vi tager derfor forbehold for den mulige indvirkning heraf.”
Vi har ved vores revision af Silkeborg Kommunes årsregnskab ikke konstateret forhold, der skulle give
anledning til ikke at konkludere, at kommunens indberetning i al væsentlighed er i overensstemmelse
med bekendtgørelsens regler.
8.11 BALANCEN
Generelt
Vi har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om balancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Vores gennemgang har omfattet udvalgte poster fra balancen, og vi har blandt andet påset:
•
•

at posterne er indregnet og målt i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis
at anlægsaktiver er optaget i overensstemmelse med anlægskartotekets oplysninger, og at tilog afgange er korrekt registeret i anlægskartoteket
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•
•
•
•
•
•

at finansielle anlægsaktiver er korrekt værdiansat, herunder at aktier, andelsbeviser og ejerandele i § 60-virksomheder er korrekte i forhold til kommunens ejerandele
at omsætningsaktiver er korrekt indregnet og periodiseret
at likvide beholdninger er korrekt indregnet og periodiseret
at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt
at indregning og måling af hensatte forpligtigelser er sket i overensstemmelse med gældende
regler
at gældsforpligtelser er korrekt indregnet og periodiseret.

Vi har nedenfor redegjort nærmere for vores gennemgang af de enkelte områder:
Materielle anlægsaktiver
Vi har gennemgået anlægsaktiverne og vurderet, hvorvidt indregning og måling, herunder nettotilgangen,
stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder at aktiverne vurderes at være til
vedvarende brug.
Vi har stikprøvevis kontrolleret ejerforholdet af de i anlægskartoteket opførte aktiver samt stikprøvevis
kontrolleret årets til- og afgang.
Endelig har vi gennemgået de foretagne af- og nedskrivninger og påset, at anlægsaktiverne afskrives i
overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores vurdering
tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som
forsvarlig.
Finansielle anlægsaktiver
Vi har gennemgået kommunens finansielle anlægsaktiver særligt med henblik på kontrol af, at de finansielle anlægsaktiver er korrekt værdiansat, herunder at aktier, andelsbeviser og ejerandele i § 60-virksomheder er korrekte i forhold til kommunens ejerandele.
Med henblik på at kontrollere om der er indtruffet efterfølgende begivenheder frem til afslutningen af
revisionen af kommunens regnskab for 2019, har vi indhentet regnskabserklæring underskrevet af ledelsen. For selskaber, der værdiansættes med udgangspunkt i årsregnskabet for 2018, har vi tillige gennem
kommunen indhentet opdateret regnskabsinformation for de pågældende selskaber.
Ledelsen har bekræftet over for os, at man finder værdiansættelsen af de finansielle anlægsaktiver pr.
31. december i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis, hvilket vi efter vores gennemgang
kan tilslutte os.
Omsætningsaktiver
Omsætningsaktiverne består væsentligst af fysiske anlæg til salg, kortfristede tilgodehavender, værdipapirer og likvide aktiver.
Vi har påset, at mellemværender med pengeinstituttet er optaget til saldiene pr. 31. december og er
afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstitutter.
Vi har påset, at værdien af kommunens fysiske anlæg til salg er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.
Vi har gennemgået kommunens kortfristede tilgodehavender og på baggrund heraf er det vores opfattelse, at disse ikke indeholder væsentlige tabsrisici.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser består af tjenestemandspensionsforpligtelser, arbejdsskadeforpligtelser samt forpligtelser vedrørende åremålsansættelser og eftervederlag.
Vi har gennemgået de væsentligste forpligtelser herunder kontrolleret årets til- og afgange samt påset
at de er optaget i kommunens årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler og kommunens
regnskabspraksis.

368

Gæld
Gæld består af langfristede gældsforpligtelser og kortfristede gældsforpligtelser.
Vi har for de langfristede gældsforpligtelser gennemgået de finansielle dispositioner, herunder de optagne lån. Vi har kontrolleret, at den optagne, langfristede gæld er i overensstemmelse med kreditgivernes noteringer. Herunder har vi gennemgået nye lån.
Vi har kontrolleret, at indefrosne feriemidler er opgjort og bogført korrekt som langfristet gæld.
Vi har for de kortfristede gældsforpligtelser gennemgået afstemningerne og stikprøvevis foretaget sammenholdelse til betalinger i nyt regnskabsår.
Sammenfattende konklusion på revisionen af balancen
Det er vores opfattelse, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.
Vores gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at kommunens aktiver og passiver er indregnet i balancen i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner og kommunens
regnskabspraksis.
8.12 EVENTUALPOSTER
Eventualposter optages ikke i balancen og omfatter kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser og –rettigheder.
Vi har gennemgået området og har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring, blandt andet til
bekræftelse af oplysningernes korrekthed og fuldstændighed.
8.13 LÅNOPTAGELSE
Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. at påse, at
denne følger Social- og Indenrigsministeriets regler på området.
Desuden har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kategorier af udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhørende fortolkninger.
Konklusion
Lånerammen er opgjort til 115 mio. kr. og der er hjemtaget lån med 120,5 mio. kr.
Herudover er lånerammeberegning og lånoptagelse i overensstemmelse med gældende regler.
REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION
Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det
sociale område.
Revisionen udføres i overensstemmelse med gældende regler og praksis på området.
Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisionens omfang og resultater.
9.1

REVISIONSERKLÆRING VEDRØRENDE DE SOCIALE IT-SYSTEMER

I bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse
og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport- og Boligministeriets ressortområder (revisionsbe-
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kendtgørelsen) er der fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringssystemer, kommunen anvender i forbindelse med administrationen af en række opgaver på Social – og Indenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og øvrige ministeriers ressortområder.
Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system
fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i
systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.
Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller
tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages af andre end
den dataansvarlige kommune.
Konklusion
Kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Vi henviser til de
den 31. marts 2020 udarbejdede erklæringer for 2019, som kommunen har fået fremsendt fra KMD.
Ved revisionen af regnskabet for 2017 og 2018 gjorde vi opmærksom på, at erklæringerne fra KMD ikke
fuldt ud var i overensstemmelse med kravene i § 26, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december
2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område, for så vidt
angår, ”at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte
transaktioner”.
I decisionsskrivelse af 20. januar 2020 vedrørende revisionsberetningen for 2018 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anmodet os om at følge op på forholdet.
Vi kan oplyse, at revisorerklæringen for KMD-Aktiv efter vores opfattelse fuldt ud dækker kravene i § 26,
stk. 2. Det er dog vores opfattelse, at revisorerklæringerne for KMD Dagpenge og KMD Social Pension
fortsat ikke fuldt ud dækker kravene i § 26, stk. 2.
Vi skal anbefale, at kommunen kontakter KMD for at sikre, at erklæringerne for KMD Dagpenge og KMD
Social pension dækker kravene i § 26, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område, for så vidt angår, ”at de
interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner”.
9.2

LØBENDE REVISION

9.2.1

Generelt

De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som
er dækkende for samtlige reviderede personsagsområder. Personsagsområderne er opdelt i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan på hovedfunktionsniveau.
Formål
Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis,
herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.
Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bekendtgørelse nr. 1591 af
15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder
inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.
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9.2.2 Revisionens omfang og udførelse
Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige
vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v.
Antallet af gennemgåede sager skal ses i sammenhæng med de anvendte revisionsmetoder, test af kontroller og substansrevision.
Udvælgelsen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko, og der er lagt særligt vægt på følgende kriterier:
• nyetablerede sager
• sager af væsentlig økonomisk karakter
• sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter
• sager efter revisors vurdering.
Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne.
Vi har foretaget kontrol af, at bogførte udbetalinger mv. er sket med hjemmel i meddelte bevillinger
samt gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved sagsbehandlingen er
taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser inden
for de forskellige områder.
Vi har endvidere efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og ved lovpligtige sagsopfølgninger har
udnyttet muligheden for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder i fornødent omfang har sammenholdt oplysninger fra forskellige registre med det formål at sikre, at der ikke
udbetales uforenelige ydelser.
9.2.3 Forretningsgange mv.
I henhold til regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på områder med statsrefusion og tilskud skal kommunen have tilrettelagt interne kontroller til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen.
Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol) inden for følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis:
• Tilbud til udlændinge (herunder selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogram, integrationsprogram og introduktionsforløb og ydelser til udlændinge omfattet af integrationsloven)
• Personlige tillæg og helbredstillæg efter lov om social pension
• Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, enkeltydelser,
merudgifter til børn, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til voksne)
• Revalidering (herunder ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjob/flekslønstilskud)
• Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder indsatsen for forsikrede ledige, løntilskud, driftsudgifter, personlig assistance mv.).
Vi har foretaget test af kontroller af 83 personsager for at efterprøve kommunens forretningsgange,
kvalitetskontrol og andre interne kontroller.
Konklusion
Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange
mv. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.
9.2.4 Personsager
På baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko er der foretaget gennemgang af personsager.
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Personsagsgennemgangen er foretaget som kombination af test af kontroller samt juridisk-kritisk revision inden for følgende områder:
• Tilbud til udlændinge (herunder selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogram, integrationsprogram og introduktionsforløb og ydelser til udlændinge omfattet af integrationsloven)
• Personlige tillæg og helbredstillæg efter lov om social pension
• Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, enkeltydelser,
merudgifter til børn, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til voksne)
• Revalidering (herunder ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjob/flekslønstilskud)
• Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder indsatsen for forsikrede ledige, løntilskud, driftsudgifter, personlig assistance mv.).
Sammenfattende konklusion på personsagsgennemgang
På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagerne generelt administreres i
overensstemmelse med gældende regler.
På følgende områder har vi alene fundet få eller ingen fejl:
•
•
•
•
•
•
•

Forsikrede ledige
Personlige tillæg og helbredstillæg
Udbetaling af danskbonus til selvforsørgere
Ledighedsydelse
Jobafklaringsforløb
Fleksløntilskud
Tabt arbejdsfortjeneste SEL § 42

På følgende områder er der efter vores opfattelse behov for en opstramning af sagsadministrationen:
Integrationsprogram
Vi har foretaget gennemgang af 5 sager. I 4 sager mangler der opfølgning på jobsøgning og CV ved samtalerne og i 4 sager er der ikke taget stilling til afmelding som jobsøgende. I alle sager er der ikke
dokumenteret vejledning om repatriering ved samtalerne. I 3 sager er virksomhedsrettet tilbud i få tilfælde ikke givet rettidigt. Der er herudover øvrige enkeltstående fejl. Vedrørende virksomhedsrettet
tilbud ses der dog generelt en forbedring vedrørende dette.
Der henvises i øvrigt til afsnit 1.3.3, Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.
Merudgifter til voksne SEL § 100
Vi har foretaget gennemgang af 5 sager. I 2 sager er der ikke foretaget opfølgning og sagerne ses ikke
omberegnet efter gældende regler. En gennemgang af udbetalingerne viser, at der udover de 2 sager
er en række øvrige sager, hvor der ikke er foretaget opfølgning og omberegning i forhold til gældende
regler. Der er herudover øvrige enkeltstående fejl
Der henvises i øvrigt til afsnit 1.3.3, Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.
På følgende områder er der efter vores opfattelse behov for fortsat fokus på sagsadministrationen, da
vores gennemgang har givet anledning til følgende kommentarer:
Uddannelseshjælp
Vi har foretaget gennemgang af 6 sager. I 2 sager er der ikke foretaget opfølgning på uddannelsespålæg
og i 2 sager fremgår det ikke, at uddannelsesplan er sendt til pågældende. I 2 sager er der fejl vedrørende FVU-test og i 2 sager fremgår det ikke, at de pågældende er fritaget for tilbud og mentor er givet som ret og pligt mentor. Der er herudover øvrige enkeltstående fejl. Der er ikke konstateret generelle fejl i sagsadministrationen, men der forekommer for mange enkeltfejl.
Kontanthjælp
Vi har foretaget gennemgang af 6 sager. I 2 sager er tilbud ikke givet rettidigt. I 2 sager er der ikke dokumenteret opfølgning på jobsøgning og CV ved jobsamtaler. I 2 sager mangler der stillingtagen til
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sanktion ved afmelding som jobsøgende og i 1 sag er der ikke sanktioneret ved manglende anvendelse
af joblog. Der er herudover øvrige enkeltstående fejl. Der er ikke konstateret generelle fejl i sagsadministrationen, men der forekommer for mange enkeltfejl.
Sygedagpenge
Vi har foretaget gennemgang af 7 sager. Generelt foretages opfølgning rettidigt, men i 3 sager var opfølgning ikke i alle tilfælde foretaget rettidigt og i 1 sag var opfølgningsform ikke i alle tilfælde korrekt, da den var foretaget telefonisk og ikke personligt.
Ressourceforløb
Vi har foretaget gennemgang af 3 sager. I 2 sager er opfølgning ikke foretaget rettidig. I den ene sag er
der dog alene tale om mindre forsinkelse i opfølgningen.
Merudgifter til børn SEL § 41
Vi har foretaget gennemgang af 8 sager. I 2 sager er opfølgning ikke foretaget rettidigt og i 1 sag er
mindre beregningsmæssig fejl af merudgift til kørsel. Vi ser generelt en forbedring i sagsadministrationen på området.
Der henvises i øvrigt til afsnit 1.3.3, Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.
Der henvises til bilag 1, 2 og 3, hvor der fremgår en mere detaljeret redegørelse for resultatet af den
udførte personsagsgennemgang, herunder fravalg samt den tværministerielle oversigt og opfølgning på
decisionsskrivelse vedrørende 2018 og tidligere år.
9.3

AFSLUTTENDE REVISION

9.3.1 Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion
Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har endvidere stikprøvevist undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrørende refusionsanmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet.
Vi har påset, at kommunen har rettet data og registreret tilbagebetalinger, efterbetalinger og finansieringsbeløb mv. efter anvisningerne i bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales til kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.
Vi har ligeledes stikprøvevis kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidligere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne.
Vi har påset, at der ved skattepligtige ydelser er foretaget korrekt afregning af A-skat mv.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.
9.3.2 Socialt bedrageri
I bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse
og revision på visse områder inden for Social– og Indenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport- og Boligministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen) er der fastsat et krav om, at vi skal påse, at kommunen har etableret procedurer til at
forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende på områder
omfattet af denne bekendtgørelse samt for sagsoplysning på Udbetaling Danmarks sagsområde, jf. § 11
i lov om Udbetaling Danmark, og om procedurerne fungerer på betryggende vis.
Vi har ved vores revision påset:
• om kommunen har vedtaget politiske eller strategiske retningslinjer.
• hvordan kontrollen er organiseret.
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•
•

om kommunen har en procedure for håndtering af oplysninger mellem afdelinger, fra andre
myndigheder, private samt gennemførte virksomhedskontroller og elektroniske eller manuelle
kontroller. Herunder om kommunen har nedsat en kontrolgruppe.
om kommunen har en procedure for tilbagebetalingskrav.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunen har etableret en betryggende og hensigtsmæssig forretningsgang
til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser.
AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER OG PÅTEGNEDE OPGØRELSER MV.
10.1 REVISIONSBERETNINGER AFGIVET TIL SILKEBORG BYRÅD
Ud over nærværende beretning er der ikke afgivet delberetninger.
10.2 DIALOG MED POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE
•
•
•

Møde med Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. august 2019
Dialog vedrørende revisionsplanlægningen for 2019
Dialog med kommunens ledelse herunder kommunens økonomichef den 12. juni 2020 vedrørende
denne revisionsberetning

10.3 PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER
Der henvises til oversigten i bilag 5.
LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING
I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os i en regnskabserklæring bekræftet forhold af væsentlig betydning vedrørende årsregnskabet for 2019, hvor vi har
vurderet et behov herfor.
Den skriftlige erklæring omfatter oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen, oversigt over ikke-korrigerede forhold
samt andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis.
Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet anledning til kommentarer.

374

REVISORS ERKLÆRING
Vi bekræfter, at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser og vi under revisionen
har modtaget alle de oplysninger, som vi har anmodet om.
Vi har iværksat foranstaltninger til sikring af, at BDO lever op til kravene i Bekendtgørelse 965 af 28.
juni 2016 om kommunal og regional revision.
Aarhus, den 18. juni 2020
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Jan Hansen
Registreret revisor
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BILAG 1, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION 2019
Funktion

Funktion
5.57.73,
5.57.75
8.38.37 og
8.51.52
Funktion
5.57.75
samt 5.57.73
Funktion
5.57.73.
5.58.80
8.51.52

Funktion
5.57.71,
5.68.73,

Sagsområde

Regler

Antal udvalgte sager

Væsentlige
fejl uden
refusionsmæssig betydning

Væsentlige
fejl med
refusionsmæssig betydning

Systema- SystemaKomtiske /
tiske /
mentarer
generelle generelle
vedrøfejl uden fejl med
rende
refusirefusikonstaons-mæs- ons-mæsterede
sig betyd- sig betydfejl
ning
ning

(Antal noteres)
1

(Ja/Nej)
nej

(Ja/Nej)
nej

(Henvisning til
afsnit)
Afsnit
1.4.1

Området
fravalgt

Området administreres
generelt i
overensstemmelse med
gældende
regler

Revisions
bemærkninger

(Ja/Nej)
nej

(Ja/Nej)
ja

(Noteres
ved angivelse af
samme
nummerering
som
fremgår
af revisionsberetningen)
*

Forbehold

Kontant-og uddannelseshjælp.
LAS
Udbetaling, beregning og kontering. Rådighedsvurdering og
sanktionering.
Særlig støtte (medfinansiering
og tilbagebetaling)
Aktivering (bortset fra løntilLAB
skud), kontaktforløb, jobplaner
mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
Revalidering inkl. for-revalideLAS kap. 6
ring

12

(Antal noteres)
2

12

17

0

nej

nej

Afsnit
1.4.1 /
1.4.2

nej

ja

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

Tilskud til udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til alle målgrupper,

7

0

0

nej

nej

*

nej

ja

*

0

LAB kap. 12, 13
a-b, 14, 15 og 18

(Antal noteres)
0
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5.68.75,
5.68.79,
5.58.80,
5.58.81,
5.58.82,
5.58.83,
5.68.91 og
5.68.98

tilskud til jobrotation og voksenlærlinge, løntilskud til alle
målgrupper, skånejob, isbryderordning, personlig assistance og
vejledning og opkvalificering af
15-17-årige samt efterbetaling
af jobpræmie til enlige forsørgere

Funktion
5.68.90

Driftsudgifter og mentorstøtte,
hvor refusion ydes under et rådighedsbeløb (omfatter ikke
ressource- og jobafklaringsforløb)
Fleksjob

Funktion
5.58.81
8.51.52
Funktion
5.58.83
Funktion
5.57.71 og
8.51.52
Funktion
5.68.97
Funktion
5.68.96
Funktion
5.57.78,
Funktion
5.58.82
5.68.90
8.51.52
Funktion
5.58.82
5.68.90
8.51.52
Funktion
5.57.78 og
5.57.79

samt lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt
lov nr. 1593 af
22. december
2010 om en 2årig forsøgsordning for enlige
forsørgere
LAB kap. 8 a, 9 b
og 10 m.v.
LAB §§ 73 b, 81 a,
83 og 99

8

0

0

nej

nej

*

nej

ja

*

0

LAB §§ 69 - 75

6

1

0

nej

nej

Afsnit
1.4.3

nej

ja

*

0

Ledighedsydelse

LAS kap. 7

3

0

0

*

*

*

Nej

Ja

*

0

Sygedagpenge

Lov om sygedagpenge

7

4

0

nej

nej

Afsnit
1.4.4

nej

ja

*

0

Seniorjob

Lov om seniorjob

1

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

*

0

Lov om ophævelse af lov om
servicejob
Forsikrede ledige
§ 82 a i lov om
(medfinansiering af a-dagarbejdsløshedspenge, opfølgning kontaktforløb forsikring mv. og
og tilbud)
LAB
Forsørgelse og aktivering (bort- LAB kapitel 12 a
set fra løntilskud) af personer i
ressourceforløb, der modtager
ressourceforløbsydelse, inkl.
mentor.
Forsørgelse og aktivering (bort- LAB kapitel 12 b
set fra løntilskud) af personer i
jobafklaringsforløb, der modtager ressourceforløbsydelse,
inkl. mentor.
Midlertidig arbejdsmarkedsLAB kapitel 13 d
ydelse (medfinansiering af mid- og lov om arlertidig arbejdsmarkedsydelse
bejdsløshedsforsikring § 52 o.

0

*

*

*

*

*

ja

*

*

0

4

2

0

nej

nej

Afsnit
1.4.5

nej

ja

*

0

3

2

0

nej

nej

Afsnit
1.4.6

nej

ja

*

0

3

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

*

0

0

*

*

*

*

*

ja

*

*

0

Servicejob (løntilskud)
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Funktion
5.57.79
Funktion
5.57.72
Funktion
0.25.11
0.25.18
7.32.23
8.32.23
9.32.23
Funktion
5.48.66
Funktion
5.48.67

og tilhørende aktiveringsudgifter bortset fra løntilskud)
Kontantydelse og dertilhørende
aktiveringsudgifter (bortset fra
løntilskud)
Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling,
samværsret med børn, flytning)
Beboerindskudslån

Førtidspension
Personlige tillæg til pensionister

LAB kapitel 13 e
og lov om kontantydelse
LAS kap. 10

0

*

*

*

*

*

ja

*

*

0

0

*

*

*

*

*

ja

*

*

0

Lov om individuel
boligstøtte

0

*

*

*

*

*

Ja

ja

*

0

Lov om social
pension
Lov om social
pension kap. 2 og
Bekendtgørelse
af lov om højeste, mellemste,
forhøjet almindelig og almindelig
førtidspension
m.v. kap. 2

0

*

*

*

*

*

ja

*

*

0

3

0

0

nej

nej

*

nej

ja

*

0

LAS: Lov om aktiv socialpolitik, LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK 1342 af 21/11/2016)

Ja
Er der manglende afstemninger på Beskæftigelsesministeriets område

Nej
x

378

1.1

INDLEDNING

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Beskæftigelsesministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt
regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for
2019 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Beskæftigelsesministeriets ressortområde.
Bilaget indeholder:
•
•
•
•
1.2

Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2018 og tidligere år
Den tværministerielle oversigt
Redegørelse for personsagsgennemgang
Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager
OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSE FOR 2018

Jf. decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af 20. januar 2020 ses ingen forhold
til opfølgning.
1.3

OPFØLGNING PÅ FOKUSREVISION 2018

Jf. decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af 20. januar 2020 bakker styrelsen
op omkring vores anbefalinger og forventer at kommunen følger disse. Vi er anmodet om en opfølgning
på dette.
Vedrørende timepris er der for 2019 beregnet en ny timepris hvor alene lønudgifter indgår.
I forhold til opfølgning på, om bevilgede mentortimer reelt er leveret, er der udarbejdet ny arbejdsgang,
som sikrer opfølgning på dette. Vi har foretaget gennemgang af 4 sager hvor der er dokumentation og
opfølgning på den bevilgede mentorstøtte.
1.4

PERSONSAGSGENNEMGANG

I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler i forhold til den enkelte personsag, der er
konstateret ved sagsgennemgangen.
1.4.1 Kontanthjælp
Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•

I 1 sag er der ikke sanktioneret ved manglende anvendelse af joblog

Der er ved gennemgangen konstateret 8 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•
•
•
•

I
I
I
I
I

2
2
2
1
1

sager mangler der stillingtagen til sanktion ved afmelding som jobsøgende
sager er tilbud ikke givet rettidigt
sager er der ikke dokumenteret opfølgning på jobsøgning og CV ved jobsamtaler
sag er opfølgning i visitationsperiode ikke rettidig
sag mangler der begrundelse vedrørende FVU-test

1.4.2 Uddannelseshjælp
Der er ved gennemgangen konstateret 11 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
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•
•
•
•
•
•
•
•

I
I
I
I
I
I
I
I

2
2
2
1
1
1
1
1

sager mangler der opfølgning på uddannelsespålæg
sager er det ikke dokumenteret at uddannelsesplan er sendt til pågældende
sager hvor der alene er givet mentorstøtte fremgår det ikke at de pågældende er fritaget
sag mangler der FVU-test
sag er FVU-undervisning ikke tilbudt
sag er opfølgning ikke rettidig
sag er tilbud ikke givet rettidig
sag er journalføring ikke rettidig

1.4.3 Fleksjob
Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•

I 1 sag er opfølgning ikke foretaget rettidigt

1.4.4 Sygedagpenge
Der er ved gennemgangen konstateret 4 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•

I 3 sager er opfølgning ikke i alle tilfælde foretaget rettidigt. Der er generelt tale om mindre
overskridelser
I 1 sag er opfølgningsform ikke i alle tilfælde korrekt, da der er foretaget telefonisk opfølgning
uden begrundelse

1.4.5 Forsikrede ledige
Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•

I 1 sag er varighedsbegrænsning ved tilbud ikke overholdt
I 1 sag er opfølgning ikke rettidig

1.4.6 Ressourceforløb
Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•

1.5

I 2 sager er opfølgning ikke rettidig. I den ene sag er der dog alene tale om mindre forsinkelse i
opfølgningen.
FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG

Vi har for 2019 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder:
•
•
•
•
•
•
•

Revalidering (senest revideret i 2017)
Servicejob
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (senest revideret i 2014)
Kontantydelse (senest revideret i 2016)
Hjælp i særlige tilfælde, LAS kap. 10 (senest revideret i 2018)
Beboerindskudslån (senest revideret i 2018)
Førtidspension

Servicejob, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse er fravalgt, da der ingen udgifter er på
området.
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Der er ikke foretaget sagsrevision af førtidspensionssager men alene foretaget kontrol af betaling af
medfinansiering.
Vedrørende områderne revalidering, hjælp i særlige tilfælde, LAS kap. 10 og beboerindskudslån er personsagsgennemgang fravalgt, da områderne ikke har givet anledning til fejl og mangler tidligere år og vil
indgå i 3 års planen.
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BILAG 2, SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET
TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION 2019
Funktion

Funktion
5.22.07
5.25.10

Funktion
5.28.20
5.28.21
5.28.22
5.28.23
5.28.24
5.28.25
5.30.27
5.38.38
5.38.39
5.38.41
5.38.42
5.38.45
5.38.50
5.38.51
5.38.52
5.38.53
5.38.58
5.38.59
5.57.74

Sagsområde

Statsrefusion – Særligt dyre enkeltsager
Refusionsberettigede udgifter
vedrørende særlige grupper af
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
(Udgifter med 100 % statsrefusion)
Refusionsberettigede udgifter
på dele af funktionerne vedrørende særlige grupper af flygtninge og familiesammenførte til
flygtninge
(Udgifter med 100 % statsrefusion)

Regler

Antal ud- Væsentlige Væsentlige
valgte sa- fejl uden
fejl med
ger
refusions- refusionsmæssig bemæssig
tydning
betydning

Systematiske/generelle
fejl uden
refusionsmæssig
betydning

Systematiske/generelle
fejl med
refusionsmæssig
betydning

Kommentarer vedrørende
konstaterede fejl

Området
fravalgt

(Antal noteres)
0

(Ja/Nej)
nej

(Ja/Nej)
nej

(Henvisning
til afsnit)
*

(Ja/Nej)
nej

Området
RevisionsForbehold
administre- bemærkninres geneger
relt i overensstem(Noteres
melse med
ved angigældende
velse af
regler
samme
nummerering, som
fremgår af
revisionsberetnin(Antal note(Ja/Nej)
gen)
res)
ja
*
0

SEL §§ 176 og
176 a
Dagtilbudsloven
§ 99

14

(Antal noteres)
0

0

*

*

*

*

*

ja

*

*

0

SEL § 181

5

0

0

nej

nej

*

nej

ja

*

0
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5.57.74

Refusionsberettigede udgifter
vedrørende særlige grupper af
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
(Udgifter med 100 % statsrefusion)
Refusionsberettigede udgifter
vedrørende særlige grupper af
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
(Udgifter med 100 % statsrefusion)
Merudgiftsydelse

Lov om aktiv
socialpolitik §
107

0

*

*

*

*

*

ja

*

*

0

Dele af lov om
aktiv beskæftigelsesindsats §
124

0

*

*

*

*

*

ja

*

*

0

SEL § 41

8

3

0

Nej

Nej

Afsnit
2.3.1

Nej

Ja

*

0

Funktion
5.57.72

Tabt arbejdsfortjeneste

SEL § 42

4

0

2

Nej

Nej

Afsnit
2.3.2

ja

Ja

*

0

Funktion
5.28.20

Advokatbistand, aktindsigt mv.

SEL § 72

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

Funktion
5.57.72

Dækning af nødvendige merudgifter

SEL § 100

5

1

3

Nej

Ja

Afsnit
2.3.3

Nej

Nej

0

Funktion
5.38.42

Botilbud

SEL § 109

3

0

0

nej

nej

*

nej

ja

Beretning nr.
17 afsnit
1.3.3
*

Funktion
5.38.42

Botilbud

SEL § 110

5

0

0

nej

nej

*

nej

ja

*

0

5.57.74

Funktion
5.57.72

SEL - Lov om social service

Ja
Er der manglende afstemninger på Social- og Indenrigsministeriets område

Nej
x

0
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2.1

INDLEDNING

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud
samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen
for 2019 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Social- og Indenrigsministeriets ressortområde.
Bilaget indeholder:
•
•
•
•
2.2

Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2018 og tidligere år
Den tværministerielle oversigt
Redegørelse for personsagsgennemgang
Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager
OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSE FOR 2018

Jf. decisionsskrivelse fra Social- og indenrigsministeriet af 28. februar 2020 ses følgende forhold til opfølgning.
Vi er anmodet om opfølgning på området Særlig støtte til børn og unge med særligt behov. Der henvises til afsnit 1.3.3 i denne beretning vedrørende opfølgning på tidligere revisionsbemærkning. Vi ser en
klar forbedring i sagsadministrationen og området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler.
Vi er endvidere anmodet om opfølgning på området dækning af nødvendige merudgifter SEL § 100. Der
henvises til afsnit 1.3.3 i denne beretning vedrørende opfølgning på tidligere revisionsbemærkning. Det
er fortsat vurderingen, at området ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi er ligeledes anmodet om opfølgning vedrørende merudgiftsydelse SEL § 41. Vi kan henvise til afsnit
1.3.3 i denne beretning vedrørende opfølgning på tidligere revisionsbemærkning. Det er vores vurderingen, at området nu administreres i overensstemmelse regler. Vi kan endvidere oplyse, at de sager,
hvor der i 2018 er konstateret fejl er gennemgået og der er foretaget nødvendige refusionsmæssige berigtigelser.
Endelig er vi anmodet om opfølgning på området tabt arbejdsfortjeneste SEL § 42. Der henvises til afsnit 9.2.4 personsager samt afsnit 2.3.2 i dette bilag. Der er alene konstateret enkeltstående fejl på
området.
2.3

PERSONSAGSGENNEMGANG

I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler i forhold til den enkelte personsag, der er
konstateret ved sagsgennemgangen.
2.3.1 Merudgiftsydelse SEL § 41
Der er ved gennemgangen konstateret 3 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•

I 2 sager er opfølgning ikke foretaget rettidigt
I 1 sag er mindre beregningsmæssig fejl af merudgift til kørsel. Har dog ikke betydning for udbetalingen

2.3.2 Tabt arbejdsfortjeneste SEL § 42
Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
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•
•

I 1 sag er der ved fradrag af sparede udgifter ikke taget højde for mistet skattemæssig fordel.
Der er fradraget for meget. Sagen vil blive rettet
I 1 sag er der indbetalt for meget i pensionsbidrag. Sagen vil blive gennemgået og berigtiget.

2.3.3 Dækning af nødvendige merudgifter SEL § 100
Der er ved gennemgangen konstateret 4 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•

I 2 sager er der ikke foretaget opfølgning og sagerne er ikke omberegnet efter gældende regler. En gennemgang af udbetalingerne viser, at der udover de 2 sager er en række øvrige sager,
hvor der ikke er foretaget opfølgning og omberegning i forhold til gældende regler.
I 1 sager er der udbetalt med forkert ydelse. Der er ikke udbetalt satsreguleret ydelse. Der er
udbetalt for lidt. Sagen vil blive reguleret

Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
2.4

I 1 sag, hvor pågældende tilflytter er der ikke foretaget opfølgning og truffet ny afgørelse
FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG

Vi har for 2019 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder:
•
•
•
•

Refusionsberettigende udgifter vedrørende flygtninge Dagtilbudsloven §99
Refusionsberettigende udgifter vedrørende flygtninge Lov om aktiv socialpolitik § 107
Refusionsberettigende udgifter vedrørende flygtninge Dele af lov om aktiv beskæftigelsesindsats
§124
Advokatbistand (senest revideret 2017)

Personsagsgennemgangen på refusionsberettigende udgifter vedrørende flygtninge Dagtilbudsloven § 99,
Lov om aktiv socialpolitik § 107 og dele af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 124 er fravalgt, da der
ingen udgifter er hertil.
Personsagsgennemgang på advokatbistand er fravalgt, da området ikke har givet anledning til fejl og
mangler tidligere år og vil indgå i 3 års planen.
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BILAG 3, UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTERIET
TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION 2019
Funktion

Sagsområde

Regler

Antal udvalgte sager

Væsentlige
fejl uden
refusionsmæssig betydning

Væsentlige
fejl med
refusionsmæssig betydning

Systema- Systema- Kommentiske /
tiske /
tarer
generelle generelle
vedrøfejl uden fejl med
rende
refusions- refusions- konstamæssig
mæssig
terede
betydning betydning
fejl

(Antal noteres)
0

(Ja/Nej)
nej

(Ja/Nej)
nej

(Henvisning til
afsnit)
*

Området
fravalgt

Området administreres
generelt i
overensstemmelse med
gældende
regler

Udarbejdelse af integrations- IL § 19
kontrakt inden for 1 måned

2

(Antal noteres)
0

Løbende opfølgning på integrati- IL § 20
onskontrakten

5

0

0

Ja

nej

Afsnit
3.3.1

nej

Nej

Funktion
5.46.60

Tilbud om integrationsprogram, IL Kapitel 4
herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud og tilbud om ordinær danskuddannelse

5

5

1

nej

nej

Afsnit
3.3.1

nej

Nej

Funktion
5.46.60

Tilbud om introduktionsforløb, IL Kapitel 4a
herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud og ordinær danskuddannelse

0

14

*

*

*

*

ja

Funktion
5.46.61

Udbetaling af integrationsydelse LAS kapitel 4
til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og udbetaling af integrationsydelse til øvrige

0

*

*

*

*

*

Ja

(Ja/Nej)
nej

(Ja/Nej)
ja

Revisions
bemærkninger
(Noteres
ved angivelse af
samme
nummerering
som
fremgår
af revisionsberetningen)
*

Forbehold

(Antal noteres)
0

Beretning
nr. 17 afsnit 1.3.3
Beretning
nr. 17 afsnit 1.3.3

0

*

*

0

*

*

0

0
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Funktion
5.46.60

Resultattilskud efter integrati- IL § 45
onsloven

15

0

0

nej

nej

*

nej

ja

*

0

Funktion
5.46.60

Henvisning til danskuddannelse IL §§ 16 og 45
efter danskuddannelsesloven

0

*

*

*

*

*

ja

*

*

0

Funktion
5.46.61

Hjælp i særlige tilfælde

0

*

*

*

*

*

ja

*

*

0

Funktion
5.46.60

Grundtilskud, tilskud til uledsa- IL § 45
gede mindreårige

8

0

0

nej

nej

*

nej

ja

*

0

Funktion
5.46.65

Udbetaling af repatrieringsstøtte m.v. og resultattilskud efter repatrieringsloven
Udbetaling af godtgørelse for
deltagelse i IGU-skoleforløb

Repatrieringslovens §§ 7, 8 og 13

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

Lov om integrationsgrunduddannelse § 10
Danskbonus til selvforsørgede i IL § 22
integrationsprogrammet

0

*

*

*

*

*

ja

*

*

0

2

0

0

nej

nej

*

nej

ja

*

0

Funktion
8.21.22
Funktion
8.51.52

IL kapitel 6

IL – Lov om integration af udlændinge i Danmark
LAS – Lov om aktiv socialpolitik

Ja
Er der manglende afstemninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område

Nej
x
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3.1

INDLEDNING

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion
og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 2019 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Udlændinge- og
Integrationsministeriets ressortområde.
Bilaget indeholder:
•
•
•
•
3.2

Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2018 og tidligere år
Den tværministerielle oversigt
Redegørelse for personsagsgennemgang
Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager
OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSE FOR 2018

Jf. decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 18. december 2019 er vi anmodet om
opfølgning på området integrationsprogram. Som det fremgår af opfølgning på tidligere revisionsbemærkning afsnit 1.3.3 samt afsnit 9.2.4 personsager, er der fortsat behov for en opstramning af sagsadministrationen og vi har ikke kunne lukke revisionsbemærkningen.
3.3

PERSONSAGSGENNEMGANG

I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler i forhold til den enkelte personsag, der er
konstateret ved sagsgennemgangen.
3.3.1 Integrationsprogram
Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•

I 1 sag er der udbetalt for meget i hjælp efter § 23f

Der er ved gennemgangen konstateret 4 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•
•
•
•
•
•
3.4

I 3 sager er virksomhedsrettet tilbud ikke i alle tilfælde givet rettidigt. Der er dog tale om mindre forsinkelser
I 4 sager mangler der opfølgning på jobsøgning og CV ved samtalerne
I 4 sager mangler der opfølgning ved afmelding som jobsøgende
I 5 sager er der ikke dokumenteret vejledning om repatriering ved samtaler
I 1 sag er opfølgning ikke foretaget rettidigt
I 1 sag mangler der stillingtagen til fravær
I 1 sag mangler der fritagelse for deltagelse i S&H-program
FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG

Vi har for 2019 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder:
•
•
•
•
•
•

Tilbud om integrationsforløb
Henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven
Udbetaling af integrationsydelse (senest revideret i 2017)
Hjælp i særlige tilfælde efter IL kap. 6 (senest revideret i 2018)
Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i IGU-skoleforløb (senest revideret i 2018)
Repatrieringsstøtte (senest revideret i 2017)
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Hjælp i særlige tilfælde, udbetaling af integrationsydelse, repatrieringsstøtte og udbetaling af godtgørelse for deltagelse i IGU-skoleforløb er fravalgt da områderne ikke har givet anledning til fejl og mangler
tidligere år og vil indgå i 3 års planen.
Vedrørende områderne tilbud om introduktionsforløb og henvisning til danskuddannelse er der ikke foretaget sagsrevision, men områderne er revideret som en del af refusionsopgørelsen.
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BILAG 4, OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV
Vi har efterfølgende beskrevet den udførte revision på øvrige områder med særlige rapporteringskrav,
hvor der ikke i forvejen er afgivet særskilt revisionsberetning.
Transport- og Boligministeriet
Byfornyelse
Vi har foretaget en gennemgang af byfornyelsesområdet i kommunen. Byfornyelsesområdet omfatter
sager efter Lov om byfornyelse og udvikling af byer, og vores revision er i henhold til bekendtgørelse
nr. 1701 af 18. december 2017 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.
I forbindelse med den foretagne revision er det bl.a. efterprøvet, at de af byrådet trufne beslutninger
er i overensstemmelse med gældende love om byfornyelse.
Det er påset, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af byggeregnskaberne og de kommunale udgifter.
Den talmæssige korrekthed og sammenhæng mellem regnskaberne/opgørelserne og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale.
Regnskaberne og opgørelserne er påset korrekt udarbejdet og i overensstemmelse med det reviderede
regnskabsmateriale.
Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter
ikke har været til hinder herfor. Revisionen har givet overbevisning om, at statsrefusionsopgørelsen for
regnskabsåret 2018 er retvisende, herunder at refusionsgrundlaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Der henvises i øvrigt til Bilag 5, Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver.
Efterfølgende redegøres for antal reviderede byfornyelsessager. Herudover er der særskilt redegjort
for de enkelte fejl- og mangeltyper. I denne redegørelse er alle konstaterede fejl og mangler i den enkelte byfornyelsessag medtaget. Såfremt fejlen eller manglen er systematisk, er dette anført.
•

Der er gennemgået 2 sager, som er uden fejl

Konklusion
Det er vores opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.
Projektregnskaber med tilhørende revisionsprotokol
Vi har i løbet af regnskabsåret 2019 forsynet følgende projektregnskaber med vores revisionserklæring
samt afgivet en revisionsprotokol til tilskudsyderen:
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
• Puljen til uddannelsesløft 2018
• Projekt Flere skal med for perioden 1. august 2017 til 1. august 2019
• Den regionale uddannelsespulje 2019
• Projekt Koordineret jobrettet ungeindsats for perioden 1. januar til 31. december 2019
• Puljen til uddannelsesløft 2019
Vejdirektoratet
• Projekt Cykelbyer i Silkeborg for perioden 8. januar 2016 til 30. juni 2019
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
• Projekt ID-Lock system Karolinelundcentret for perioden 1. januar til 27. august 2018
Danskernes Digitale Bibliotek
• Projekt Level Up for perioden 19. december 2016 til 31. december 2018
Socialstyrelsen
• Projekt Tidlig opsporing og indsats i Silkeborg Kommune for perioden 1. maj 2017 til 31. maj
2019
• Projekt Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet to Socialtilsynene for perioden 1. januar til 31. december 2019
• Projekt Udvikling af nyt godkendelseskoncept for plejefamilier for perioden 1. januar til 31.
december 2019
• Projekt Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft for dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne for perioden 1. august 2018 til 31. december 2019
Sundheds- og Ældreministeriet
• Projekt Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede for perioden 1. januar 2017 til 29. februar 2020
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
• Projekt Integrations-og Beskæftigelsesambassadør for perioden 1. januar til 31. december 2019
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
• Projekt Målrettede sociale indsatser i dagtilbud for perioden 1. oktober 2018 til 31. december
2019
Lokale og Anlægsfonden
• Projekt Arena Park for perioden 13. april 20106 til 31. marts 2019
Alle projektregnskaber er forsynet med vores erklæring om, at tilskudsopgørelsen efter vores opfattelse i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsyders tilskudsbrevs bestemmelser samt at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.
De afgivne revisionsprotokoller er hver for sig ikke omfattet af § 42b, stk. 1, i Den kommunale Styrelseslov og er således ikke udsendt til de enkelte byrådsmedlemmer, men alene fremsendt til tilskudsyder samt kommunens administration.
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BILAG 5, PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER
Oversigt over revisionspåtegnede opgørelser for 2019
Vi har revideret og påtegnet følgende opgørelser og indberetninger:
•• Erklæring regnskabsskema Musikskolen for 2018
•• Projekt Arena Park
•• Låneindberetning til Landsbyggefonden 2019
•• Puljen til uddannelsesløft 2018
•• Revisorerklæring vedrørende kommunens administration af og indberetning til BOSSINF
2018
•• Erklæring til Forsyningstilsynet
•• Refusionsopgørelse vedrørende byfornyelse for 2018
• Projekt Cykelbyer i Silkeborg
• Projekt ID-Lock Karolinelundcentret
• Projekt Level Up
• Projekt Flere skal med
• Udbetalingserklæring Flere indvandrere i beskæftigelse
• Anlægsregnskab og skema C 120 boliger Marienlund
• Anlægsregnskab og skema C servicearealer Marienlund
• Projekt tidlig opsporing og indsats i Silkeborg Kommune
• Erklæring uhævede feriepenge, Silkeborg Kommune
• Erklæring uhævede feriepenge Midtjysk Brand og Redning
• Reviewerklæring Søfronten
• Regnskab for EGU for perioden 1. december 2018 til 30. december 2019
• Erklæring vedrørende indberetning Stoploven 2019
• Erklæring takstberegning 2020 Silkeborg Krisecenter
• Erklæring takstberegning 2020 Forsorgshjemmet Borggade
• Reviewerklæring anlægsprojekt Skovbakken
• Projekt Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og Socialtilsynene
• Den regionale uddannelsespulje 2019
• Projekt Koordineret jobrettet ungeindsats
• Puljen til uddannelsesløft 2019
• Projekt Udvikling af nyt godkendelseskoncept for plejefamilier
• Projekt Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede
• Refusionsopgørelse for Børneteater for 2019
• Erklæring om parkeringsindtægter for 2019
• Projekt Integrations- og beskæftigelsesambassadør
• Refusionsopgørelse vedrørende Boliglån 2019
• Refusionsopgørelse vedrørende udgifter i særlig dyre enkeltsager 2019
• Refusionsopgørelse vedrørende integrationsområdet 2019
• Refusionsopgørelse vedrørende sociale ydelser 2019
• Projekt Målrettede sociale indsatser i dagtilbud
• Projekt Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft for dagtilbud for dagplejere, ledere
og faglige fyrtårne
• Saldoopgørelse momsrefusion 2019
Øvrige opgaver
På følgende væsentlige områder har vi ydet kommunen bistand:
• Sparring SDE
• Assistance tilskudsanvendelse
Forinden accept af ovennævnte arbejder har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores uafhængighed.
Det er vores opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstemmelse med
gældende bestemmelser om revisors uafhængighed.

7 Godkendelse af revisionsberetning vedrørende
årsregnskabet for 2019
7.2 - Bilag: UIM Decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber
for 2018 på områder med statsrefusion for SK
DokumentID: 8529654

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber
for 2018 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune
Udlændinge- og Integrationsministeriet har modtaget beretningen fra jeres revisionsselskab om den gennemførte revision af regnskabet for 2018.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har, jf. nedenfor, foretaget en gennemgang af de bemærkninger, som revisionsselskabet har haft til de områder, hvor
der udbetales statsrefusion og tilskud efter ministeriets lovgivning.

18. december 2019
Analysekontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel.
Mail
Web
Sags nr.

6198 4000
uim@uim.dk
www.uim.dk
2016-9410/Silkeborg/2018

Resultat af gennemgangen på ministeriets område
Udlændinge- og Integrationsministeriet finder det utilfredsstillende, at revisor
fortsat har en revisionsbemærkning på Udlændinge- og Integrationsministeriets
område.
Ved gennemgangen af de udvalgte sager har revisor konstateret flere fejl og
mangler på områderne integrationskontrakt og integrationsprogram, herunder:
•
•
•
•
•
•

Manglende stillingtagen til sanktioner ved udeblivelse
For meget udbetalt godtgørelse i henhold til integrationslovens § 23 f
Manglende rettidighed på afgivelse af virksomhedsrettet tilbud
Ikke tilstrækkelig opfølgning på jobsøgning og afmelding
Overskridelse i rettidig opfølgning
Manglende stillingtagen til uddannelsespålæg.

På den baggrund skal Udlændinge- og Integrationsministeriet anmode revisor om
at redegøre for de tiltag, som Silkeborg Kommune har iværksat i forhold til ovenstående revisionsbemærkning, og ministeriet skal samtidig anmode Silkeborg
Kommune om senest 15. marts 2020 at indsende revisors redegørelse herom til
ministeriet.
Opfølgning på tidligere beretninger
Revisor har modtaget decisionsskrivelse vedrørende 2017 fra Udlændinge- og
Integrationsministeriet af 12. december 2018. Af decisionsskrivelsen fremgår det,
at Udlændinge- og Integrationsministeriet anmoder revisor om at følge op på
området i revisors beretning for 2018.
Side

1/2

Udlændinge- og Integrationsministeriet noterer, at revisor i beretningen for 2018
har vurderet, at der fortsat er behov for en opstramning af sagsområdet på integrationsområdet og at det ikke er muligt at afslutte revisionsbemærkningen på
området.
Ministeriet noterer endvidere, at Silkeborg Kommune vil udarbejde en handleplan
for integrationsområdet.
Generelle bemærkninger
Udlændinge- og Integrationsministeriet går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet.
Ministeriet understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at sagerne er behandlet korrekt. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at
kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen.
Lovgrundlag
Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og
revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og
Boligministeriets ressortområder, der senest er ændret ved Bekendtgørelse nr.
1591 af 15. december 2017.
For god ordens skyld bemærkes, at denne decisionsskrivelse ikke afskærer Udlændinge- og Integrationsministeriet fra på et senere tidspunkt at undersøge
yderligere forhold vedrørende regnskabsåret 2018, herunder kræve berigtigelse af
eventuel uberettiget modtaget refusion vedrørende 2018.
Dette brev er sendt elektronisk til kommunen, kommunens revisionsfirma og det
kommunale tilsyn, Ankestyrelsen.
Med venlig hilsen
Henrik Kyvsgaard
Analysechef,
Integrationsafdelingen
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7 Godkendelse af revisionsberetning vedrørende
årsregnskabet for 2019
7.3 - Bilag: STAR Decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale
regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion for SK
DokumentID: 8529653

Silkeborg Kommune
Att.: Byrådet
Søvej 1
8600 Silkeborg

Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S

T +45 72 21 74 00
E star@star.dk
www.star.dk

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion for
Silkeborg Kommune

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen
på Beskæftigelsesministeriets vegne og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.
Det skal bemærkes, at denne decisionsskrivelse ikke afskærer styrelsen fra på et senere tidspunkt at undersøge yderligere forhold vedrørende regnskabsåret 2018, herunder eventuelt kræve berigtigelse af uberettiget modtaget refusion vedrørende
2018.
Resultat af gennemgangen på Beskæftigelsesministeriets område
Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller
revisionsbemærkninger på ministeriets område.
Styrelsen noterer sig, at alle personsagsområder bliver administreret generelt i
overensstemmelse med reglerne.
Styrelsen noterer sig det tilfredsstillende resultat af revisors gennemgang, hvor der
alene er fundet få enkeltstående fejl, og har ikke yderligere bemærkninger.
Generelt har Silkeborg kommune etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne, og der administreres i overensstemmelse med
disse.
Opfølgning på tidligere beretninger
Der er ikke uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2017.
Revisionserklæringer vedrørende de sociale it-systemer
Revisor oplyser, at kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD.

CVR 55568510

20. januar 2020

J.nr. 19/04816/1/jya

Styrelsen forventer at revisor påser, at kommunen har indhentet fuldt dækkende erklæringer fra KMD der fuldt ud er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område (bek. nr. 1591 af 15. december 2017), § 26, stk. 2.
Revisor oplyser, at revisorerklæringerne for KMD-Aktiv fuldt ud dækker kravene i
§ 26, stk. 2. Det er dog revisors vurdering, at revisorerklæringerne for KMD Dagpenge ikke fuldt ud dækker kravene i § 26, stk. 2. Revisor har gjort KMD opmærksom på forholdet og kravene vil blive indarbejdet i erklæringerne for 2019.
Styrelsen forventer, at revisor følger op på forholdet ved revisionen i 2019.
Særlige gennemgange
Mentorstøtte
Styrelsen gennemførte på vegne af Beskæftigelsesministeriet en fokusrevision vedrørende mentorstøtte i 2018.
Fokusrevisionen sigter på at belyse, om kommunerne har skriftlige forretningsgange og kontrol og tilsynsrutiner, der i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang sikrer,
at der administreres i overensstemmelse med reglerne, og at der ikke sker en utilsigtet brug af mentorordningen.
Revisor vurderer, at kommunen har overordnet betryggende forretningsgange vedrørende mentorområdet. Revisor vurderer dog, at der mangler opfølgning, når mentor er ekstern konsulent eller medarbejder i virksomheder. Revisor vurderer ligeledes, at der bør være en større grad af opfølgning på, om de timer der anmodes om
fra ekstern konsulent eller virksomhedsmentor reelt er leveret. I nogle sager vurderer revisor, at der er betalt for eksterne mentortimer, der reelt ikke er leveret. Vedrørende interne mentorer sker udkontering generelt ud fra de bevilgede timer. Der
bør også være fokus på, om timerne reelt er leveret. I enkelte sager konstaterer revisor, at der er udkonteret flere mentortimer end der reelt var leveret.
Kommunen har oplyst, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en ny
forretningsgang for bedre kontrol af de faktiske leveringer af mentorindsatsen med
primært fokus på de eksterne mentorer.
Styrelsen bakker op om revisors anbefalinger på området og forventer at kommunen følger disse. Styrelsen forventer, at kommunen har rettet op på forholdende og
forbedret sagsbehandlingen på området og at disse fremgår ved næste års revision.
Fravalg af gennemgang af områder, stikprøvestørrelse og tidsfrister
Fravalg:
Revisor har for regnskabsåret 2018 redegjort for fravalg af personsagsgennemgang,
og for hvornår de fravalgte områder senest har været gennemgået.
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Styrelsen skal bede om, at revisor også i forbindelse med revisionen for 2019 begrunder, hvorfor områder er fravalgt, og ligeledes oplyser, i hvilket regnskabsår,
der senest har været udtaget personsager til revision på de evt. fravalgte områder.
Stikprøvestørrelse:
Styrelsen skal endvidere bede revisor være opmærksom på størrelsen af den udtrukne stikprøve på samtlige sagsområder. Det er styrelsens opfattelse, at der skal
være en nødvendig sammenhæng mellem størrelsen på den udtrukne stikprøve og
områdets økonomiske væsentlighed.
Rettidighed:
På landsplan er der konstateret en tendens til forsinkelser ved tilbud, samtaler og
økonomisk opfølgning. Styrelsen skal derfor bede revisor være særlig opmærksom
på tidsfrister i sagsbehandlingen.
***
Styrelsen går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl, og at revisor har
påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor
dette har været påkrævet.
Styrelsen understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at
udgifterne er afholdt efter reglerne. Det er kommunalbestyrelsens/byrådets ansvar,
at kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen.
Lovgrundlag
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på Beskæftigelsesministeriets
vegne gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud
på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse
områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder.
Klagevejledning
Hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har truffet afgørelse om, at der
skal ske refusionsmæssig berigtigelse, kan kommunalbestyrelsen/byrådet klage til
Beskæftigelsesministeriet.
Klagen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72
A, 2300 København S.
Styrelsen sender klagen til Beskæftigelsesministeriet sammen med sagen og eventuelle bemærkninger.
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***
Dette brev er sendt elektronisk til kommunen, kommunens revisor og Ankestyrelsen.
Venlig hilsen
Rasmus Alting
Tilsyn og Kontrol
ral@star.dk
tlf.: 72 21 77 21
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7 Godkendelse af revisionsberetning vedrørende
årsregnskabet for 2019
7.4 - Bilag: Decisionsskrivelse vedr. Silkeborg Kommunes revisionsberetning om ydelser
og tilskud på Social- og Indenrigsministeriets område for R2018
DokumentID: 8529652

Silkeborg Kommune
Att. Kathe Højer Mortensen/ Marianne Harding Kirkegaard
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Kommunens revisor, BDO

Sagsnr.
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Doknr.
210917
Dato
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Decisionsskrivelse vedrørende Silkeborg Kommunes revisionsberetning
om ydelser og tilskud på Social- og Indenrigsministeriets område for
regnskabsåret 2018
Social- og Indenrigsministeriet modtog ved e-mail af 30. august 2019 beretning om
revision af Silkeborg Kommunes sociale regnskaber for regnskabsåret 2018 på
områder med statsrefusion.
Det fremgår af revisionsberetningen, at revisor konkluderer, at Silkeborg Kommunes
forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på Social- og
Indenrigsministeriets område har givet anledning til en ny og en videreført
revisionsbemærkning.
Bemærkningerne kan henføres til afsnit 1.1 og 2.1:


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



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



2.1 – Merudgiftsydelse, jf. servicelovens § 41

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

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

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

2

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


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



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



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

De tre fejl uden refusionsmæssig betydning kan henføres til:


I to sager er opfølgningen ikke foretaget rettidigt



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

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


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



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



Det fremgår ikke af beretningen, hvorvidt forholdene er berigtiget

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


I en sag er der fejl i beregning af tabt arbejdsfortjeneste



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

De to fejl uden refusionsmæssig betydning kan henføres til:


I en sag er opfølgningen ikke foretaget rettidigt



I en sag fremgik årsag til forlængelse ikke af sagen

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





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

Områder efter dagtilbudsloven § 99, lov om aktiv socialpolitik § 107 og dele af lov om
aktiv beskæftigelsesindsats § 124 er fravalgt, da der i 2018 ikke har været udgifter på
områderne.
Området efter servicelovens § 72 er fravalgt, da området ikke har givet anledning til
fejl og mangler tidligere år. Derudover indgår området i revisors tre års plan, og er
senest revideret i 2017.
Ministeriets bemærkninger til fravalg af personsagsgennemgang
Det følger af regnskabsbekendtgørelsen nr. 1467 af 16. december 2019 § 67, stk. 1, at
revisionen af personsager skal foretages for ydelser og tilskud omfattet af
bekendtgørelsens § 1.
Personsagsgennemgangen planlægges og gennemføres af revisor ud fra dennes faglige
vurdering af væsentlighed og risiko, jf. bekendtgørelsens § 67, stk. 1, og skal foretages
inden for en kortere årrække på alle konti, jf. bekendtgørelsens § 67, stk. 2.
Det er en forudsætning for, at revisor kan undlade årlig personsagsgennemgang på
enkelte områder og konti, at revisor på anden måde har tilvejebragt en begrundet
overbevisning om, at sagsbehandlingen på området er betryggende, samt at revisor

4

har udarbejdet turnusplan for de konti, der ikke bliver revideret hvert år, jf.
bekendtgørelsens § 67, stk. 3. Revisionen skal redegøre for og begrunde fravalget.
Det følger af regnskabsbekendtgørelens § 71, stk. 2, at redegørelsen for resultaterne af
personsagsgennemgangen efter § 67 som minimum skal specificeres på den
autoriserede kontoplans funktionsniveau (3. niveau).
På baggrund af ovenstående er det ministeriets opfattelse, at revisor har begrundet
fravalget af områder.

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

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


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



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



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

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

Med venlig hilsen
Julie Alsøe Krogsgaard
Kontorchef
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Vedr. Silkeborg Kommunes hjemtagelse af statsrefusion 2018
1. Baggrund
Af Social- og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse af 28. februar 2020 vedr.
regnskabsåret 2018 fremgår det, at Silkeborg kommune havde to videreførte og en ny
revisionsbemærkning på områderne særlig støtte til børn og ung, jf. servicelovens
kapitel 11, dækning af nødvendige merudgifter, jf. servicelovens § 100 og
merudgiftsydelse, jf. servicelovens § 41.
Angående de to videreførte revisionsbemærkninger kunne revisor konkludere, at
områderne fortsat ikke administreres i henhold til gældende regler. Revisor kunne dog
på området vedr. servicelovens § 100 se forbedringer, hvorimod revisor på området
vedr. servicelovens kapitel 11 hæftede sig ved, at der ikke kunne konstateres en generel
forbedring af sagsadministrationen.
Ministeriet fandt begge forhold kritisable, men særligt at der ikke kunne konstateres
generelle forbedringer vedr. området for servicelovens kapitel 11. Ministeriet
anmodede derfor kommunen om en redegørelse for dette område.
Endvidere var der en ny revisionsbemærkning på området for merudgiftsydelse, jf.
servicelovens § 41, hvor revisor kunne konstatere tre fejl med refusionsmæssig
betydning og tre fejl uden refusionsmæssig betydning. Ydermere vurderede revisor, at
kommunens administration ikke blev varetaget fuldt ud i henhold til gældende regler.
Ministeriet fandt det kritisabelt og anmodede derfor kommunen om en redegørelse for
området.
2. Redegørelser
Social- og Indenrigsministeriet modtog ved e-mail af 27. april 2020 en redegørelse fra
Silkeborg Kommune vedr. områderne for særlig støtte til børn og unge, jf.
servicelovens kapitel 11 og merudgiftsydelse, jf. servicelovens § 41.
I kommunens redegørelse fremgår det, at kommunen på området vedr. servicelovens
kapitel 11 har iværksat initiativer, som er godkendt af kommunens Børne- og
Ungeudvalget.
Endvidere fremgår det, at der er sket en udvidelse i ledelsestilsynet, således at der
udtages fire sager pr. rådgiver, hvor der før blev udtaget to sager. Det medfører ifølge
kommunen, at der sker gennemgang og tilsyn i stort set alle sager i løbet af året.

Kommunen oplyser, at de ved ledelsestilsynet har fokus på, om der foreligger
undersøgelse, handleplan, børnefaglig undersøgelse, børnesamtaler og opfølgninger
efter §140 samt §§ 41 og 42. Ledelsestilsynet registreres i en log, hvor mangler noteres,
så der følges op ved næste ledelsestilsyn.
Det fremgår videre af redegørelsen, at teamlederne hver anden måned giver en skriftlig
tilbagemelding til lederen af Familierådgivningen. Den skriftlige tilbagemelding bliver
lagt til grund for en fælles drøftelse og evt. justeringer i ledelsestilsynet, hvor der vil være
fokus på, hvorvidt der er behov for generelle tiltag eller alene individuelle tiltag.
Kommunen oplyser, at der fx har været fokus på, hvor omfattende en børnefaglig
undersøgelse skal være, og hvor konkret en handleplan skal udfærdiges. I den
forbindelse har kommunen holdt 5 undervisningsdage med ICS (The Integrated
Children’s System) i centrum, hvor der undervist og arbejdet med såvel undersøgelser
som handleplaner.
Det fremgår af redegørelsen, at kommunen vurderer, at ledelsestilsynet medfører, at
ledelsen kommer tættere på den enkelte rådgiver og har bedre mulighed for at yde
sparring og individuel ledelse. Samtidig har teamlederen mulighed for at løfte generelle
problemstillinger op dermed sikre en generel opkvalificering samt videndeling på tværs
i Familierådgivningen.
Kommunen har endvidere fremsendt besøgsnotat fra revisor, hvor det fremgår, at
revisor har foretaget sagsgennemgang på Familie- og børnehandicapområdet i april
2020. Det fremgår af det tilsendte materiale, at revisor vurderer, at der er klar
forbedring i sagsadministrationen i 2019, og at området nu generelt administreres
efter gældende regler.
I den tilsendte redegørelse fremgår det derudover, at kommunen har igangsat
initiativer ift. effektivisering af arbejdskulturen, hvor kommunen bl.a. arbejder med
kalenderstyring og prioritering for at sikre, at opgaver med deadline bliver tidsfastsat i
kalenderen. Ydermere medbringer familierådgiver deres computer til alle samtaler
med henblik på at mindske risikoen for, at der er væsentlige mangler i forhold til den
skriftlige dokumentation i sagerne.
Afslutningsvis vedrørende servicelovens kapitel 11 oplyser kommunen, at der i 2018 er
indført en praksis om, at alle underretninger håndteres inden for en uge, og det indgår
i ledelsestilsynet, hvorvidt der er handlet rettidigt på underretninger. Der er ikke
konstateret afvigelser i forhold til dette mål.
I redegørelsen fremgår det i forhold til merudgifter, jf. servicelovens § 41, at kommunen
arbejder kontinuerligt på at nedbringe fejl på området, og at de indsatser, som
kommunen har beskrevet under kapitel 11 også er igangsat på området for merudgifter
og tabt arbejdsfortjeneste.
3. Social- og Indenrigsministeriets vurdering
Social- og Indenrigsministeriet finder det tilfredsstillende, at kommunen har udvidet
ledelsestilsynet med sagsområderne efter servicelovens kapitel 11 og § 41, samt at
kommunen oplyser, at der arbejdes kontinuerligt med at nedbringe antallet af fejl.
Ministeriet har noteret sig, at revisor har foretaget revision af de nye tiltag, og at
revisor i den forbindelse vurderer, at der er sket en forbedring af
sagsadministrationen, således at revisor vurderer, at området generelt administreres
efter gældende regler.
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Ministeriet noterer sig i øvrigt, at kommunen arbejder på effektivisering af
arbejdskulturen.
For så vidt angår kommunens beskrivelse af praksis for underretninger bemærker
ministeriet, at kommunen oplyser, at alle underretninger håndteres inden for en uge.
Ministeriet forudsætter, at kommunen sikrer, at underretninger administreres i
overensstemmelse med gældende regler. Social- og Indenrigsministeriet forudsætter
derfor, at der i denne beskrivelse vedr. underretninger ikke henvises til selve
vurderingen af en underretning jf. servicelovens § 155 stk. 2, hvoraf det fremgår, at
kommunalbestyrelsen senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning skal
vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor
er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.
Social- og Indenrigsministeriet henstiller til, at kommunen og kommunens revisor
fortsat har øget opmærksomhed på området, ligesom kommunens revisor forventes at
have fulgt op på området med revisionsberetningen for regnskabsåret 2019.

Med venlig hilsen
Julie Alsøe Krogsgaard
Kontorchef
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Handlingsplan til opfølgning på
sagsadministrationen på beskæftigelsesområdet
2020
På beskæftigelsesområdet har BDO’s endelige revisionsberetning givet anledning til en
revisionsbemærkning vedrørende Integrationsprogrammet. Derudover er der konstateret
for mange enkeltstående fejl på administrationen af henholdsvis uddannelseshjælp og
kontanthjælp.
På alle tre områder er der iværksat en række handlinger med det formål at få strammet
op på sagsadministrationen. Derudover vil der ledelsesmæssigt blive fulgt op på disse
handlinger i det løbende ledelsestilsyn.
Integrationsområdet
Revisionen har valgt at fastholde en bemærkning i forhold til administrationen af
integrationsprogrammet, selv om Revisionen anfører, at der er sket en forbedring af de
administrative procedurer. Nedenstående handlingsplan indeholder derfor også områder,
hvor der allerede er sket en forbedret sagsadministration, da det er vigtigt fortsat at
fastholde disse forbedringer.
Handlingsplanen adresserer følgende områder:
1. Stillingtagen til sanktioner ved udeblivelse
2. Korrekt beregning og udbetalt godtgørelse i henhold til integrationslovens § 23 f
3. Rettidighed på afgivelse af virksomhedsrettet tilbud
4. Opfølgning på jobsøgning og afmelding
5. Overskridelse i rettidig opfølgning
6. Stillingtagen til uddannelsespålæg.
Der er udviklet ledelses- og styringsrapporter i fagsystemet med henblik på at understøtte
nedenstående handlinger.

Opmærksomhedsområder
Stillingtagen til
sanktioner ved
udeblivelse.

Rasmus Salbøg (26297)
Beskæftigelse
Rasmus.Salbog@silkeborg.dk

Handleplan

Opfølgning

Fra 1. oktober 2019 er arbejdsgangen
ændret vedr. negative hændelser.
Senest 3. hverdag i måneden, skal
hver sagsbehandler forholde sig til
den foregående måneds negative
hændelser. De skal sende partshøring,

•

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Sagsnr.: EMN-2020-03055

Der følges op i det faglige
ledelsestilsyn med den
enkelte sagsbehandler, for at
sikre at der er fulgt op på alle
negative hændelser Det
samme gælder

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

og efter fristen forholde sig til
partshøringsindlæg.
Der er lavet et opfølgningsredskab
(dashboard), som viser seneste
måneds negative hændelse, samt
ubehandlede negative hændelser.

Udbetaling af
godtgørelse i henhold
til integrationslovens
§ 23 f

Rettidighed på
afgivelse af
virksomhedsrettet
tilbud.

Side 2

Snitfladen mellem
beskæftigelsessystem og
ydelsessystemet har ikke kunnet
understøtte arbejdsgangen
tilstrækkeligt. Derfor er
arbejdsgangen skærpet på den måde,
at der følges op med Ydelsescentret i
alle sager, hvor aktiviteter ophører
med henblik på korrekt udbetaling af
godtgørelse.
Arbejdsgange og procedurer er
skærpet herunder:
• Der er et styrket fokus på
samarbejdet mellem den
koordinerende sagsbehandler og
virksomhedskonsulenten.
Herunder flere fællesmøder
sammen med den enkelte borger
• Alle borgere er kontinuerligt
tilknyttet en
virksomhedskonsulent
• Etablering af arbejdsgange med
øget fokus på rettidighed ved
gentagne tilbud
• Styrket ledelsesmæssigt fokus på
at borgerne inddrages tidligt i
forbindelse med etablering af nye
virksomhedspraktikker/tilbud.
• Der er etableret styringsredskab i
fagsystemet, som varskoer
medarbejdere om ophør af
igangværende praktikker.

•

rådighedsvurderingen en uge
senere.
10 stikprøver hver måned
med fokus på:
o Registrering af
negative hændelser
seneste måned
o Hvis ja – har vi
forholdt os til det.
o Har vi vurderet om
der skal sanktioneres

1:1 samtaler og fagligt
ledelsestilsyn
Følges op i fagligt ledelsestilsyn.

Vi gennemfører 5 stikprøver med
fokus på:
• Har der det seneste år været
perioder over 6 uger uden
praktik
• Har vi forholdt os til evt.
gyldig fritagelse?
1:1 samtaler og fagligt
ledelsestilsyn

Opfølgning på
jobsøgning og
afmelding

•

•

•

•

Rettidig opfølgning

Stillingtagen til
uddannelsespålæg.

Der er gennemført ekstra
undervisning for alle
koordinerende sagsbehandlere
vedrørende rette brug af
relevante fagsystemer
Der er udarbejdet tjeklister og
informationsmaterialer til både
borger og koordinerende
sagsbehandler for at understøtte,
at alle samtaler kommer omkring
de nødvendige elementer.
Skærpet fokus og tydelighed i
samtalerne på jobsøgning og de
krav som stilles til den enkelte
borger
Der gennemføres fra august
udvidet undervisning for borgerne
i brugen af jobnet.

Siden marts 2019 har funktionen lavet
plan for samtaleafvikling og sikret det
nødvendige antal samtaler i ugen.
Desuden er der udviklet et
styringsredskab i fagsystemet til at
understøtte overholdelse af
rettidigheden.
Der har ikke været tilstrækkelig
opmærksomhed på
uddannelsespålæg for denne gruppe
unge. Derfor har vi fra 1. januar 2020
samlet ansvaret for de unge mellem
18 og 25 år på to sagsbehandlere,
samt sikret at der er
uddannelsespålæg/plan i alle sager.

Vi gennemfører 10 stikprøver
hver måned med fokus på om der
i de seneste 2 samtaler med
borgeren er talt om:
• Jobsøgning
o CV
o Joblog
o Konkret jobsøgning
• Repatriering
• 225 timers reglen
Indeholder samtalen ikke
ovenstående emner, skal der
indkaldes til en jobsamtale.
1:1 samtaler og fagligt
ledelsestilsyn
Fælles opfølgning på
funktionsmøder med fokus på
kompetenceudvikling og læring
1:1 samtaler og fagligt
ledelsestilsyn

Opfølgning via dashboard,
1:1 samtaler og fagligt
ledelsestilsyn

Uddannelses- og kontanthjælp
For at rette op på for mange enkeltstående fejl i sagsadministrationen på henholdsvis
uddannelseshjælp og kontanthjælp er der iværksat en række handlinger på de nævnte
målgrupper.
Handlinger: Uddannelseshjælp
Side 3

Opmærksomhedsområder
Uddannelsespålæg

Fremsendelse af
uddannelsesplan

FVU-test

Side 4

Handleplan

Opfølgning

Der er udarbejdet tjekliste til
medarbejderne, som følges ved hver
jobsamtale. Her fremgår det bl.a., at
de ved hver jobsamtale skal følge op
på uddannelsespålægget – herunder
trin og dato og fristen af det aktuelle
trin.

1:1 samtaler og fagligt
ledelsestilsyn

I forbindelse med
forenklingsreformen vil
uddannelsesplanen kun blive
fremsendt i særlige sager, da de
unge ellers skal tilgå
uddannelsesplanen via jobnet.

1:1 samtaler og fagligt
ledelsestilsyn

Derudover har planen ændret
karakter, og der er ikke længere tale
om sagsbehandlingsværktøj, hvorfor
der heller ikke fremgår afgørelser,
klagevejledning mm.
Skærpet fokus på henvisning til
screening i nye sager, hvor det nu
kun er i helt særlige tilfælde, at den
unge ikke henvises. Der er i igangsat
en gennemgang af eksisterende
sager med henblik på at undersøge,
om der tidligere er foretaget
screening.
Der er desuden lavet nye tjeklister til
jobsamtaler, med henblik på at øge
fokus på, at det skal være tydeligt,
om en ung er i målgruppen for
FVU/OBU, og om den unge har
ønsket at modtage undervisning eller
ej.
Vi oplever, at der er nogle
målgrupper, der har svært ved at
deltage i tests ved fysisk fremmøde.
Vi er derfor, efter erfaring fra
suspensionsperioden, i gang med at
undersøge muligheden for, om nogle
målgrupper kan screenes digitalt, da
vi vurderer, at vi på den måde, vil

1:1 samtaler og fagligt
ledelsestilsyn

kunne få testet flere. Dette er pt.
ikke en mulighed grundet manglende
mulighed for at dele loginoplysninger
i de obligatoriske tests. Vi er af AOF
blevet anbefalet at gå i dialog med
KL omkring dette.
Mentorbevilling

I forbindelse med
forenklingsreformen gives mentor
ikke længere som tilbud – heller ikke
ret- og pligt tilbud, men som en
understøttende indsats.

1:1 samtaler og fagligt
ledelsestilsyn

Medarbejderne er derfor informeret
om og undervist i, at der ved
bevilling af mentor altid skal være
enten et andet beskæftigelsestilbud
eller fritagelse for deltagelse i tilbud.
Handlinger: Kontanthjælp – jobparate

Opmærksomhedsområder
Rettidighed på tilbud

Opfølgning på
jobsøgning og CV ved
jobsamtaler

Sanktionering

Side 5

Handleplan

Opfølgning

For at styrke rettidighed for afgivelse
af tilbud og afholdelse af jobsamtaler
har vi gennemgået vores dashboard,
som er vores styringsredskab i
dagligdagen.
Dashbordene er justeret til så hele
teamet nu arbejder mere
systematisk. F.eks. er der indarbejdet
oversigt, som viser dato for seneste
tilbud og seneste samtale.
Vi har indført en notatskabelon for at
sikre, at vi i jobsamtalerne kommer
omkring alle relevante punkter,
herunder opfølgning på jobsøgning
og CV
Alle medarbejdere er i maj 2020
blevet undervist i de nye
sanktionsregler. Efter genåbningen
af beskæftigelsesindsatsen er vi i
gang med at vejlede alle borgere i de
nye sanktionsregler, hvilket er en
forudsætning for, at vi kan
sanktionere efter de nye regler.

1:1 samtaler og fagligt
ledelsestilsyn med fokus på bl.a.
rettidighed

1:1 samtaler og fagligt
ledelsestilsyn

1:1 samtaler og fagligt
ledelsestilsyn

Handlinger: Kontanthjælp – aktivitetsparate

Opmærksomhedsområder
Rettidighed på tilbud

Opfølgning i
jobsamtalerne

Sanktionering

Side 6

Handleplan

Opfølgning

Der er etableret et nyt individuelt
beskæftigelsesrettet tilbud, som
samtidig afhjælper en tidligere
udfordring med at følge op på og
dokumentere rettidigheden.

Stikprøver på rettigheden i
funktionens ledelsestilsyn.

Samtidig er arbejdsgangene skærpet
i forhold til at følge op på udløb af
tilbud og rettidigheden for
iværksættelse af efterfølgende
tilbud.

Der udvikles et opfølgningsværktøj
(dashboard), så den enkelte
sagsbehandler løbende har
overblik over placeringerne.

Særskilt tema i fagligt ledelsestilsyn
i 2. halvår 2020.

1:1 samtaler ml. teamkoordinator
og sagsbehandler, hvor der vil
være fokus på varighed af
placeringer og næste skridt i sagen
mhp. at få afgivet tilbud rettidigt.
Ved samtalerne er der også
opfølgning på ledelsestilsynet.
Der er indført en ny skabelon til brug 1:1 samtaler og fagligt
for jobsamtaler som skal sikre, at der ledelsestilsyn
følges op på alle relevante dele i
samtalen
1:1 samtaler og fagligt
Alle medarbejdere er i maj 2020
ledelsestilsyn
blevet undervist i de nye
sanktionsregler. Efter genåbningen
af beskæftigelsesindsatsen er vi i
gang med at vejlede alle borgere om
de nye regler, hvilket er en
forudsætning for, at vi kan
sanktionere efter de nye regler.
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Med baggrund i decisionsskrivelse af 18. december 2019, er der lavet handleplan og redegørelse
vedr. de tiltag Silkeborg kommune har lavet, for at korrigerer de administrationsfejl der er
bemærket.
Med udgangspunkt i nedenstående bemærkninger har vi punkt for punkt forholdt os til og justeret
praksis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manglende stillingtagen til sanktioner ved udeblivelse
For meget udbetalt godtgørelse i henhold til integrationslovens § 23 f
Manglende rettidighed på afgivelse af virksomhedsrettet tilbud
Ikke tilstrækkelig opfølgning på jobsøgning og afmelding
Overskridelse i rettidig opfølgning
Manglende stillingtagen til uddannelsespålæg.

Ad. 1) Manglende stillingtagen til sanktioner ved udeblivelse.
Fra 1. oktober 2019 er arbejdsgangen ændret vedr. negative hændelser. Senest 3. hverdagen skal hver
sagsbehandler, forholde sig til den foregående måneds negative hændelser. De skal sende partshøring, og
efter fristen forholde sig til partshøringsindlæg. Der er således afsat tid inden for de første 3 hverdage i
måneden, til at håndtere dette, og efterfølgende følge op på partshøringen.
Der er lavet Dashboard som viser seneste måneds negative hændelse, samt ubehandlede negative
hændelser. Ligeledes følges dette i Ledelsestilsyn.

Ad. 2) For meget udbetalt godtgørelse i henhold til integrationslovens § 23 f
Teamkoordinator vil sammen med 2 medarbejdere, afklare om vi fortsat har risiko for at få fejl
vedr. dette emne. Såfremt det er tilfældet, vil arbejdsgangen omkring placering og godtgørelse
blive justeret. Desuden vil vi afklare om vi kan lave søgninger hvor vi krydstjekker placering
og udbetalt godtgørelse.

Ad. 3) Manglende rettidighed på afgivelse af virksomhedsrettet tilbud.
Vi har iværksat 2 initiativer, som vi forventer vil bidrage væsentligt til rettidige tilbud.


Alle jobparate borgere skal have en Koordinerende sagsbehandler og en virksomhedskonsulent,
Der laves placering på alle Jobparate borgere i tilbuddet om virksomhedskonsulenter. Det betyder
et både Koordinerende sagsbehandler og Virksomhedskonsulenten er kontinuerlige professionelle
omkring borgeren. Der vil ikke opleves start og stop for placeringen ved virksomhedskonsulenten.
Kendskabet til Cv, interesser, ønsker og kompetencer forbliver på samme virksomhedskonsulent.
Der indledes således et makkerskab mellem koordinerende sagsbehandler og
virksomhedskonsulent, som sandsynliggøre korter tid mellem praktikker.

Silkeborg den 27. januar 2020



Desuden vil der være et ledelsesmæssigt fokus og forventning om at retssikkerhedsloven § 7A
følges og anvendes til at inddrage borger i god tid om den næste praktik og/eller andet tilbud.
Der er etableret styrringsredskab i fagsystemet som varskoer medarbejdere om om ophør i
aktuelle praktik, senest 4 uger for stop dato.

Ad. 4) Ikke tilstrækkelig opfølgning på jobsøgning og afmelding
Vi vil starte med at sikre at medarbejdere er hjemmevant i Jobnet, med de skiftende krav der er til borger
og forvaltning. Vi vil fokusere på Joblog og borgerens jobsøgningsaktiviteter. Repatriering og 225 timers
reglen vil vi fortsat have fokus på.
Det betyder at, såfremt koordinerende sagsbehandler ikke kan referer fra samtalen omkring jobsøgning,
repatriering eller 225 timersreglen, skal samtalen gennemføres som en ”anden samtale” som kan have
mindst lige så meget værdi, men ikke lever op til det indholdsmæssige krav i Bekendtgørelsen § 41 og 42. I
den situation vil jobcenter indkalde borger til en efterfølgende jobsamtale, hvor disse punkter er på
dagsorden.
Afmelding og tilmelding har vi haft en række udfordringer med, men dette er ikke et problem i samme grad
som hidtil, da de lovgivningsmæssige krav har ændret sig til sanktion ved afmelding.
Ad. 5) Overskridelse i rettidig opfølgning

Decisionsskrivelse er med baggrund i revision fra 2018. Siden marts 2019 har lavet plan for
samtale afvikling og sikret xx antal samtaler i ugen. Desuden har fået udviklet et styringsredskab i
fagsystemet, som hvis hvem det er 2 måneder siden vi har snakket med. Det øget samtale
frekvensen. Og det ligger noget højere nu.
Ad. 6) Manglende stillingtagen til uddannelsespålæg.
Der har været mangel på opmærksomhed på dette emne. Fra 1. januar 2020 har vi samlet unge sager
mellem 18 og 25 år på 2 sagsbehandlere, vi har identificeret de borgere som ikke har en uddannelses
pålæg/plan. De 2 medarbejdere inviterer sig selv på erfaringsopsamling ved kommunens uddannelseshjælp
for at få den bedste start på anvendelsen af uddannelsespålæg.
Dog skal det siges at rigtig mange unge er i uddannelse, ca. dobbelt så mange som er på ydelse, så fokus er
der, dog ikke i den skematik og ramme der ligger i uddannelsespålæg.
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5 (Offentlig) Godkendelse af den endelige
revisionsberetning for 2019
Sagsbehandler: 27116
SagsID: EMN-2020-03055

Resume

Silkeborg Kommune har modtaget BDO’s endelige revisionsberetning for 2019. Beretningen
indeholder en revisionsbemærkning under integrationsprogrammet, som er videreført fra
2018. Der er ikke afgivet nye revisionsbemærkninger.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,
!
!

at den endelige revisionsberetning for 2019 godkendes
at de iværksatte handlinger på området med revisionsbemærkninger godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har modtaget BDO’s endelige revisionsberetning for 2019. Revisionen har
givet anledning til, at en revisionsbemærkning vedrørende integrationsprogrammet er blevet
videreført. Der er ikke afgivet nye revisionsbemærkninger. Der er dog en række områder, hvor
der er behov for et øget fokus på sagsadministrationen. Revisionsberetningen for 2019 er
vedlagt som bilag.
Forretningsgange
Revisionen har efterprøvet vores administrative- og regnskabsmæssige praksis, herunder
forretningsgange og interne kontroller. Den overordnede vurdering er, at der er etableret
hensigtsmæssige og betryggende arbejdsgange.
Personsager
Revisionen har gennemgået en række personsager fordelt på en række forskellige fagområder.
På baggrund af den udførte revision vurderes, at personsagerne generelt administreres i
overensstemmelse med gældende regler.
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På følgende områder har revisionen alene fundet få eller ingen fejl:
•
•
•
•
•
•

Forsikrede ledige
Personlige tillæg og helbredstillæg
Udbetaling af danskbonus til selvforsørgere
Ledighedsydelse
Jobafklaringsforløb
Fleksløntilskud

Integrationsprogram:
I forhold til administrationen af integrationsprogrammet vurderer revisionen, at der fortsat er
behov for en opstramning af sagsadministrationen. Revisionen har således videreført
revisionsbemærkningen på området fra 2018.
Revisionen har først og fremmest konstateret fejl vedrørende manglende opfølgning på
jobsøgning og CV i samtalerne, samt manglende stillingtagen til afmelding som jobsøgende.
Derudover er der i flere sager ikke givet et rettidigt virksomhedsrettet tilbud, selv om
revisionen på dette område generelt bemærker, at der er sket en forbedring.
Endelig er det ikke dokumenteret om der er gennemført vejledning om repatriering ved
samtalerne.
Beskæftigelsesafdelingen har allerede i starten af 2020 udarbejdet en handlingsplan, der skal
sikre en forbedring af sagsadministrationen på de områder, hvor der er konstateret problemer.
Suspensionen af integrationsindsatsen har imidlertid betydet, at vi først har kunnet sætte ind
med vores tiltag efter suspensionens ophævelse den 27. maj 2020.
Initiativerne omfatter bl.a. ændrede arbejdsgange, nye styringsredskaber og gennemførsel af
flere stikprøver på de områder, hvor der er konstateret udfordringer.
De igangsatte handlinger vil blive fulgt tæt ledelsesmæssigt via et skærpet fagligt
ledelsestilsyn og faste 1:1 samtaler med koordinerende sagsbehandlere og
virksomhedskonsulenter.
Handlingsplan for Integrationsområdet samt Uddannelses- og Kontanthjælp vedlagt som bilag.
Uddannelses- og kontanthjælp:
Revisionen har ikke konstateret generelle fejl i sagsadministrationen, men har anført, at der
forekommer for mange enkeltfejl. Derfor vil der ligeledes være et styrket fokus på
sagsadministrationen på uddannelses- og kontanthjælpsområderne.
Fejlene på uddannelseshjælp vedrører bl.a. manglende opfølgning på uddannelsespålæg og
manglende fremsendelse af uddannelsesplan. Derudover er der enkelte fejl i forbindelse med
FVU-test og anvendelsen af mentor som tilbud.
På kontanthjælpsområdet vedrører fejlene først og fremmest manglende rettidighed på tilbud,
manglende dokumentation på opfølgningen i jobsamtaler og manglende stillingtagen til
sanktionering.
På uddannelses- og kontanthjælpsområderne er der ligeledes iværksat en række handlinger,
som skal forbedre vores arbejdsgange, og som følges op via de faglige ledelsestilsyn og faste
1:1 samtaler med de koordinerende sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.
Handlingsplan for Integrationsområdet samt Uddannelses- og Kontanthjælp vedlagt som bilag
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Opfølgning på fagligt ledelsestilsyn
Beskæftigelsesafdelingen har i 2020 tilpasset det faglige tilsyn. Formålet med dette har været
at sikre, at tilsynet i endnu højere grad understøtter kvaliteten i behandlingen af borgene,
både i forhold til borgerens retssikkerhed, overholdelse af lovgivning og de mere
indholdsmæssige elementer af vores løbende kontakt med borgerne. Derudover skal der
fortsat være fokus på, at tilsynet bruges til at sikre den løbende læring og udvikling af vores
tilgange.
Med henblik på at styrke opfølgningen på de gennemførte ledelsestilsyn indeholder modellen
ligeledes en styrket dialog mellem leder og medarbejder omkring de gennemførte tilsyn,
ligesom der skal afrapporteres til Beskæftigelseschefen en gang i kvartalet.

Bilag

1 (Silkeborg Kommune - Revisionsberetning nr. 17 årsregnskab 2019 - 8573310)
2 (Handlingsplan til opfølgning på sagsadministrationen på beskæftigelsesområdet 2020 8590631)
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7 Godkendelse af revisionsberetning vedrørende
årsregnskabet for 2019
7.10 - Bilag: Beslutningsprotokol Børne- og Ungeudvalget sag 8
DokumentID: 8613029

8 (Offentlig) Orientering om revisionsberetning for
årsregnskabet 2019
Sagsbehandler: Dr22454
SagsID: EMN-2020-02884

Resume

BDO Revision har i forbindelse med revisionsberetningen for årsregnskabet 2019 foretaget
opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger og i den forbindelse lukket bemærkningerne om
administration af området vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov samt området
vedrørende merudgifter til børn. Revisionen konkluderer, at området generelt administreres i
overensstemmelse med gældende regler.
Social- og Indenrigsministeriet har ligeledes fremsendt en skrivelse 10.juni 2020. Heri fremgår
det blandt andet, at ministeriet har noteret sig, at revisor har foretaget revision og vurderer,
at området generelt administreres efter gældende regler. Ligeledes finder ministeriet det
tilfredsstillende, at kommunen har udvidet ledelsestilsynet med sagsområderne efter
servicelovens kap. 11 og § 41, samt at kommunen oplyser, at der arbejdes kontinuerligt
med at nedbringe antallet af fejl.

Indstilling

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

at Revisionsberetningen for årsregnskabet 2019 tages til efterretning
at skrivelsen fra Social- og Indenrigsministeriet vedr. Silkeborg Kommunes
tilbagemelding på ministeriets decisionsskrivelse tages til efterretning.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen

BDO Revision har afgivet endelig beretning vedrørende årsregnskabet for 2019 –
revisionsberetning nr. 17. Revisionen har i forbindelse med årsregnskabet for 2019 gennemført
en revision, der ikke har givet anledning til bemærkninger på området vedrørende tilbud til
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børn og unge med særlige behov. Ved den afsluttende revision er der foretaget opfølgning på
tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.
I forbindelse med årsregnskab 2018 konstaterede revisionen, at der fortsat ikke fuldt ud
administreres i henhold til gældende regler, og at der ikke kan konstateres en generel
forbedring af sagsadministrationen. Der blev derfor iværksat forskellige tiltag, herunder:
!
!
!

udvidelse af ledelsestilsynet
effektivisering af arbejdskultur
ensartning i forhold til praksis vedrørende håndtering af underretninger

Af revisionsbemærkningerne for årsregnskabet 2019 fremgår følgende:
Personsager vedr. tilbud til børn og unge med særlige behov – Servicelovens §11
I tidligere revisionsberetninger er der afgivet revisionsbemærkninger vedrørende tilbud til
børn og unge med særlige behov. I beretningen for 2018 - hvor der blev foretaget
opfølgning på området - kunne det konstateres, at området fortsat ikke fuldt ud blev
administreret i overensstemmelse med gældende regler.
I april måned 2020 er der foretaget opfølgning og revision af 10 sager. Revisionen ser en
klar forbedring i sagsadministrationen, og området administreres generelt i
overensstemmelse med gældende regler. Revisionen kan således lukke bemærkningen på
området.
Personsager vedr. merudgifter til børn -Servicelovens § 41
I revisionsberetningen nr. 16 fra juni 2019 blev der afgivet en revisionsbemærkning, da
området ikke fuldt ud blev administreret i overensstemmelse med gældende regler.
Revisionen har foretaget opfølgning i april måned 2020. Det er revisionens vurdering, at
området nu administreres i overensstemmelse med reglerne. Forvaltningen har haft fokus
på rettidig opfølgning, men der er dog fortsat enkelte sager, hvor der ikke er rettidig
opfølgning. Revisionen ser dog en forbedring vedrørende dette og kan derfor lukke
bemærkningen på området.
Skrivelsen fra Social- og Indenrigsministeriet
Af Social- og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse af 28. februar 2020 vedr.
regnskabsåret 2018 fremgik det, at der var to videreførte og en ny revisionsbemærkning
på områderne vedrørende særlig støtte til børn og unge. Ministeriet anmodede i den
forbindelse kommunen om en redegørelse for området. Denne blev fremsendt 27. april
2020.
Ministeriet har på baggrund af redegørelsen lavet en vurdering i skrivelse af 10.juni 2020
og finder det tilfredsstillende, at kommunen har udvidet ledelsestilsynet med
sagsområderne efter servicelovens kap. 11 indeholdende personsager vedr. tilbud til børn
og unge med særlige behov og § 41 vedr. merudgifter. Samtidig findes det tilfredsstillende,
at kommunen oplyser, at der arbejdes kontinuerligt med at nedbringe antallet af fejl.
Ministeriet noterer sig desuden, at revisor vurderer, at området generelt administreres
efter gældende regler.
For så vidt angår kommunens beskrivelse af praksis for underretninger bemærker
ministeriet, at kommunen oplyser, at alle underretninger håndteres inden for en uge.
Ministeriet forudsætter, at kommunen sikrer, at underretninger administreres i
overensstemmelse med gældende regler. På den baggrund kan det oplyses, at Børne- og
Familieafdelingen håndterer alle underretninger indenfor 24 timer og vurderer i den
forbindelse, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor
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er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge. Såfremt
der er et sådant behov, handles her og nu. For øvrige underretninger handles indenfor en
uge.
I bilaget “Silkeborg Kommune- Revisionsberetning nr. 17 årsregnskab 2019” fremgår
revisionens bemærkninger vedr. Børne- og Familieafdelingen på side nummer 356, punkt
1.3.2 og 1.3.3 ned til afsnittet ”Personsager vedr. integrationsprogram” samt på siderne
372, 383 og 384.

Bilag

1 (Silkeborg Kommune - Revisionsberetning nr. 17 årsregnskab 2019 - 8553801)
2 (Afgørelse om hjemtagelse af statsrefusion - Silkeborg Kommune - 8553811)
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7 Godkendelse af revisionsberetning vedrørende
årsregnskabet for 2019
7.11 - Bilag: Beslutningsprotokol Socialudvalget sag 7
DokumentID: 8613031

7 (Offentlig) Orientering og godkendelse af
revisionsberetning 2019 for Socialområdet
Sagsbehandler: Dr28196
SagsID: EMN-2019-05808

Resume

Silkeborg Kommune har modtaget BDO’s endelige revision af årsregnskabet for 2019.
Revisionsberetningen indeholder en bemærkning til sagsbehandlingen til merudgifter til
voksne, hvor Socialafdelingen forestår sagsbehandlingen.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,
!
!

at igangsatte handlinger angående revisionsbemærkningen godkendes
at revisionsberetningens konklusioner tages til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C), Lene Fruelund (Ø)

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har modtaget BDO’s endelige revision af årsregnskabet for 2019.
Revisionen har givet anledning til følgende bemærkning på Socialområdet på side 356 i
vedlagte beretning nr. 17:
Personsager vedrørende merudgifter til voksne
”Vi har i tidligere revisionsbemærkninger afgivet revisionsbemærkninger vedrørende
merudgifter til voksne, da området ikke fuldt ud blev administreret i overensstemmelse med
gældende regler.
Som det fremgår af afsnit 9.2.4, er der fortsat fejl i sagsadministrationen. Vi kan således ikke
afslutte vores revisionsbemærkning på området.
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Kommunen har oplyst, at de har tilføjet ekstra medarbejderressourcer til området fra foråret
2020 for at sikre, at sker opfølgning og genberegning af alle sager.
Vi vil foretage opfølgning ved revision i 2020.”
I afsnit 9.2.4, som der henvises til, står der:
”Vi har foretaget gennemgang af 5 sager. I 2 sager er der ikke foretaget opfølgning og sagerne
ses ikke omberegnet efter gældende regler. En gennemgang af udbetalingerne viser, at der
udover de 2 sager er en række øvrige sager, hvor der ikke er foretaget opfølgning og
omberegning i forhold til gældende regler. Der er herudover øvrige enkeltstående fejl.”
Igangsatte handlinger:
Socialafdelingen har de sidste år, arbejdet på at forbedre sagsbehandlingen og ledelsestilsynet
på området for merudgifter til voksne, da der ligeledes i 2017 og 2018, var bemærkninger til
området i revisionsberetningen. Social- og Indenrigsministeriet genfremsendte således i
februar 2020, decisionsskrivelsen fra regnskab 2018. Socialafdelingen har i marts 2020,
fremsendt besøgsnotet til revisionen, hvor der redegøres for forløbet, samt beskrives
iværksatte tiltag.
Socialafdelingen har på den baggrund i 2019 og 2020, iværksat følgende handlinger:
! Et skærpet fokus på ledelsestilsynet
! Der er prioriteret ekstra rådgiverressourcer til merudgiftsområdet
! Der er etableret et særligt team omkring merudgifter, med rådgivere der har dette som
et kerneområde i sagsbehandlingen
! Rådgiverne i det særlige team indgår alle i ERFA-grupper, således at der er mulighed
for erfaringsopsamling fra andre kommuner.

Bilag

1 (Revisionsberetning 2019 nr. 17 - 8542232)
2 (Decisionsskrivelse vedrørende Social- og indenrigsministeriets område for regnskabsåret
2018 - 8542259)
3 (Svar vedr. besøgsnotat angående SEL §100 (uddrag ekskl. personsager) - 8543155)
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8 Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2020 for
Silkeborg Kommune
8.1 - Bilag: Ligestillingsredegørelse 2020
DokumentID: 8538198

2M57-AGUQ-ZCDL

INDBERETNINGSSKEMA FOR LIGESTILLINGSREDEGØRELSER
2020 FOR KOMMUNER
INTRODUKTION TIL INDBERETNINGSSKEMA
Indberetning af ligestillingsredegørelse 2020
Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse
om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2020. I
ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.
Formålet med ligestillingsredegørelserne er:
• At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
• At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
• At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.
Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet har bedt Rambøll Management Consulting om at stå for at
indsamle ligestillingsredegørelserne og stiller i den forbindelse dette indberetningsskema til rådighed.

INTRODUKTION TIL INDBERETNINGSSKEMA
Sådan påbegyndes indberetningen
Indberetningen påbegyndes ved at klikke på ”Næste” i nederste højre hjørne. Det er muligt at bevæge sig frem
og tilbage i skemaet ved at anvende knapperne nederst på hver side. Indberetningen gemmes løbende, og
besvarelsen kan foretages i flere omgange. Det er desuden muligt løbende at se og gemme indberetningen som
pdf-fil, som kan downloades og printes. PDF filen kan udskrives på den efterfølgende og på sidste side af denne
survey.
Når ligestillingsredegørelsen er udfyldt via indberetningsskemaet, trykkes der på ”Afslut” på sidste side af
spørgeskemaet. Kravet om at indberette ligestillingsredegørelse til ministeren for ligestilling er hermed opfyldt.
Når indberetningen af ligestillingsredegørelsen er endeligt afsluttet, fremsendes en kvitteringsmail.
For at hente den endelige indberetningsrapport, skal du logge ind i Rambøll Results. Loginoplysningerne
modtager du i en separat mail. Du kan finde en vejledning til at hente indberetningsrapport i Rambøll Results
her.
Der kan læses mere om indberetning af ligestillingsredegørelse 2020 i den udarbejdede vejledning. Du kan
hente vejledning ved at klikke her.
Spørgsmål
Spørgsmål i forbindelse med udfyldning af indberetningsskemaet kan rettes til Rambøll Management Consulting
på telefon: 51 61 80 76 eller mail surveysupport@ramboll.com.
Med venlig hilsen
Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet
Hvis du ønsker at printe indberetningsskemaet, kan du klikke her:

PERSONALEOMRÅDET
I det følgende fremgår spørgsmål omkring ligestilling på personaleområdet.
Ligestilling på personaleområdet handler både om at fremme en ligelig kønsfordeling blandt ledere og det
øvrige personale, og at kommuner har målrettet fokus på og arbejder aktivt med ligestilling mellem mandlige og
kvindelige ansatte ift. løn, orlov, deltid såvel som ift. øvrige relevante forhold.
Ligestilling mellem mænd og kvinder på personaleområdet kan bringe flere talenter i spil, bidrage til kvalitet i
opgaveløsningen, rekruttering, bedre arbejdsmiljø, øge innovation og effektivitet, samt bidrage til branding af
kommunen.
Målsætninger på personaleområdet

Har I målsætninger for fordeling af kvinder og mænd i ledelsesstillinger?
(Fx en målsætning om, at fordeling af mænd og kvinder ligger mellem 40-60 pct. i ledelsesstillinger)

Ja
Nej

Målsætninger på personaleområdet
Angiv venligst jeres målsætninger for fordeling af kvinder og mænd i ledelsesstillinger:
Vi skaber rammer for ledelse, der sætter fokus på lige muligheder for mænd og kvinder for at varetage
lederjobs i kommunen fx gennem førleder-forløb. Silkeborg Kommune vurderer, at det er vigtigt løbende at
fokusere på at få flere kvinder på højere lederposter, hvilket også er sket således at sammensætningen af
kvinder og mænd på de øverste ledelsesposter balancerer. Det er dog vigtigt at fastslå, at Silkeborg Kommune
altid går efter at ansætte den bedst egnede kandidat.

Målsætninger på personaleområdet
Har I målsætninger for ligestilling mellem kvinder og mænd på personaleområdet i øvrigt?
(Fx en målsætning om, at øge andelen af det underrepræsenterede køn fx hos pædagoger; eller en målsætning om at øge
fædres brug af orlov og fremme ligeløn)

Ja
Nej

Målsætninger på personaleområdet
Angiv venligst jeres målsætninger for ligestilling mellem kvinder og mænd på personaleområdet i øvrigt:
Silkeborg Kommune arbejder for, at sammensætningen af ansatte afspejler det omgivende samfund. Som
lærende organisation ser vi forskellighed som en styrke og berigelse. Der er i Silkeborg Kommune behov for at
ansætte mænd og kvinder i alle aldre og med forskellige baggrunde. Målet er at sætte rammerne for det
ligestillingsarbejde, der skal til, for at alle i organisationen oplever reel ligestilling. Silkeborg Kommune stræber
efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger, MED-organisationen,
arbejdsgrupper og på de forskellige ledelsesniveauer. Ligestilling kræver en aktiv indsats, respekt og forståelse
fra alle ansatte uanset niveau i organisationen. Ligestilling indgår som en naturlig og integreret del af det
daglige arbejde på den enkelte arbejdsplads
Handlinger på personaleområdet
Har I taget initiativer til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering til lederstillinger?
(Fx udarbejdelse af rekrutteringsmateriale rettet mod det underrepræsenterede køn)

Ja
Nej

Handlinger på personaleområdet
Ja

Har I taget initiativer til at fremme fordelingen mellem kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering på personaleområdet i
øvrigt?

Nej

Handlinger på personaleområdet
Ja

Nej

Medtager I overvejelser om personalets køn i forbindelse med lønforhandlinger og tildeling af tillæg, m.m.?
Anvender I systematisk data fordelt på køn til at få viden om kommunens kønsforskelle i forhold til lederes og personalets løn,
tillæg, sygefravær og orlovsordninger m.m.?
(fx i rapporter fra HR-afdelingen, i nyhedsbreve eller lignende)

Eksempel på handling på personaleområdet
Beskriv venligst et godt eksempel på et initiativ, som I har taget, til at fremme ligestilling på personaleområdet,
dvs. et initiativ til at fremme en ligelig kønsfordeling blandt ledere og personale i øvrigt og/eller fremme reelt
lige vilkår og muligheder for medarbejdere generelt, fx ift. orlov eller ligeløn mv.:

Navn på initiativet:
Formål og baggrund for initiativet:
Beskrivelse af initiativet:
-

Kontaktperson ift. initiativet:
Fakta på personaleområdet
I det følgende præsenteres tabeller med fakta for kommunen på en række udvalgte nøgletal inden for
personaleområdet.
Opgørelserne har til formål at tydeliggøre eventuelle forskelle mellem mænd og kvinder på personaleområdet i
kommunen samt sammenligne denne forskel i forhold til gennemsnittet af landets kommuner. Ved at
tydeliggøre eventuelle forskelle er hensigten at skabe refleksion hos kommunen om forskellene og eventuelle
behov for at arbejde med at fremme ligestilling.
Kilden bag fakta fremgår under den respektive tabel.
Efter præsentationen af fakta for jeres kommune vil der fremgå spørgsmål til tabellerne.

Kønsfordeling i ledelse
Nedenstående tabeller viser kønsfordeling på relevante ledelsesniveauer. Tabellerne viser både den procentvise
fordeling mellem kønnene samt antallet af kvinder og mænd.

Køn

Niveau 1
Topchefer (Lønramme 39-42)

Gennemsnittet på tværs af alle kommuner

Kvinder

40 % (2)

31,7 %

Mænd

60 % (3)

68,3 %

Køn

Niveau 2
Chefer (Lønramme 37-38)

Gennemsnittet på tværs af alle kommuner

Kvinder

54,55 % (6)

49,52 %

Mænd

45,45 % (5)

50,48 %

Køn

Niveau 3
Ledere og specialister (Lønramme 35-36)

Gennemsnittet på tværs af alle kommuner

Kvinder

75,92 % (254,67)

70,41 %

Mænd

24,08 % (80,8)

29,59 %

Kilde: KRL Sirka (Tallene er et særudtræk fra KRL), november 2019.
Note: Tallene i parentes angiver antal årsværk.

Kønsfordeling i personalet som helhed
Nedenstående tabel viser kønsfordelingen i kommunens personale som helhed. Tabellen viser både den
procentvise fordeling mellem kønnene samt antallet af kvinder og mænd.

Køn

Personale

Gennemsnittet på tværs af alle kommuner

Kvinder

79,02 % (5273,25)

76,55 %

Mænd

20,98 % (1400,23)

23,45 %

Kilde: KRL Sirka (Tallene er et særudtræk fra KRL), november 2019.
Note: Tallene i parentes angiver antal årsværk.

Ja, blandt ledelsen

Forventer I på baggrund af tallene at igangsætte nye initiativer til at fremme ligestilling på
personaleområdet?

Ja, blandt personalet
Nej, det giver ikke anledning til at igangsætte nye
initiativer

Fordeling mellem kvinder og mænd på deltid i alt, og fordeling mellem
deltidsansatte kvinder og mænd efter antal arbejdstimer
Nedenstående tabeller viser kønsfordelingen i kommunens personale ansat på deltid og derefter
kønsfordelingen hos de deltidsansatte i forskellige tidsintervaller af arbejdstid. Tabellerne viser både den
procentvise fordeling mellem kønnene samt antallet af kvinder og mænd.

Køn

Deltid i alt

Gennemsnittet på tværs af alle kommuner

Kvinder

48,64 % (2456,96)

44,93 %

Mænd

19,45 % (259,8)

19,78 %

Kilde: KRL Sirka (Tallene er et særudtræk fra KRL), november 2019.
Note: Deltidsansatte er defineret som medarbejdere, som arbejder mindre end 37 timer om ugen (1.919 timer om året). Tallene i parentes angiver antal årsværk.

Køn

29,5 - 37 timer

Gennemsnittet på tværs af alle kommuner

Kvinder

78,91 % (1938,79)

78 %

Mænd

66,4 % (172,5)

62,12 %

Køn

18,5 - 29,5 timer

Gennemsnittet på tværs af alle kommuner

Kvinder

17,03 % (418,34)

17,09 %

Mænd

21,27 % (55,26)

22,9 %

Køn

0 - 18,5 timer

Gennemsnittet på tværs af alle kommuner

Kvinder

4,06 % (99,82)

4,91 %

Mænd

12,33 % (32,04)

14,98 %

Kilde: KRL Sirka (Tallene er et særudtræk fra KRL), november 2019.
Note: Tallene over i parentes angiver antal årsværk.

Ja

Forventer I på baggrund af tallene at igangsætte nye initiativer til at fremme ligestilling på personaleområdet?

Nej

KERNEYDELSER
De følgende spørgsmål vil omhandle ligestilling i kommunale kerneydelser.
Med ligestilling i kerneydelser menes, om de borgerrettede ydelser imødekommer mænd og kvinders adfærd og
præferencer i lige høj grad, så ydelsen tilgodeser begge køns behov.
For kommuner vil kerneydelser fx være pasning af børn i dagtilbud eller indsatser i jobcenteret. Konkrete
ligestillingsinitiativer i kerneydelser kan fx være fokus på piger trivsel i dagtilbud og skole, opmærksomhed på
mænds adfærd og behov i sundheds- og rehabiliteringstilbud, eller kommunikation til begge forældre om et
barns forhold.
Ligestilling mellem kvinder og mænd i borgerrettede kerneydelser kan bidrage til mere målrettede og
borgernære indsatser, større tilfredshed blandt borgere, øget innovation, effektivitet og lige muligheder for
borgere.
Som noget nyt indeholder ligestillingsredegørelserne derudover et specifikt tema inden for ligestilling i
kerneydelser, som vil skifte fra gang til gang. I 2020 er der særligt fokus på kommuners beskæftigelsesindsats
over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande. Der er erfaringsmæssigt særlige barrierer for
indvandrerkvinders arbejdsmarkedsdeltagelse, hvilket der kan være behov for at tage højde for i
beskæftigelsesindsatsen.
I de følgende spørgsmål om ligestilling i kommunale kerneydelser fremgår først en række spørgsmål om
kerneydelser generelt. Derefter er der en række specifikke spørgsmål, der vedrører beskæftigelsesindsatsen
over for ikke-vestlige indvandrerkvinder og -mænd.
Målsætninger for ligestilling i kerneydelser generelt
Har I en målsætning for ligestilling af kvinder og mænd for jeres kerneydelser?
(Fx at øge andelen af mænd i rehabiliteringstilbud).

Ja
Nej

Handlinger for ligestilling i kerneydelser generelt
Ja

Har I taget initiativer til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd på kommunens kerneydelser generelt?

Nej

Medtænker I kønsaspektet og kønsopdelte data, når der udarbejdes analyser, evalueringer, brugerundersøgelser,
målgruppeanalyser og lignende?
(fx for at afdække kønnenes forskellige brug af bestemte offentlige tilbud og ydelser).
Medtager I overvejelser om køn i jeres vurdering af kommunikations-materialer (fx kampagner, nye hjemmesider og
oplysningsmaterialer), så indhold og form så vidt muligt er målrettet den ønskede målgruppe?

Eksempel på handling i kerneydelser
Beskriv venligst et godt eksempel på et initiativ, som I har taget, til at fremme ligestilling på kerneydelser i
kommunen generelt (Det er muligt senere at beskrive et godt eksempel på et initiativ vedrørende
beskæftigelsesindsatsen for ikke-vestlige indvandrere).

Navn på initiativet:
FAR-ambassadør
Formål og baggrund for initiativet:
Sundhedsplejen har været optaget af, hvordan vi bedre kan tilgodese FAR og hans betydning og rolle i
familien. Hans behov for rådgivning og vejledning, og hvordan vi bevidst kan arbejde med at tilgodese begge
køn ligeværdigt i rollen som forælder. Derfor har vi valgt at have det med som et fokusområde fremover.
Beskrivelse af initiativet:
Har valgt en FAR-ambassadør – en sundhedsplejerske som skal indgå i det nationale netværk omkring dette,
og som får rollen som videns formidler til resten af kollegaerne.
http://sundmand.dk/Projekt_Bedre_dialog_med_f_i_sundhedsplejen.pdf
Kontaktperson ift. initiativet:
Sundhedsplejerske Bodil Van Rijn, Silkeborg Kommune
Beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og –mænd fra ikke-vestlige lande
I dette års ligestillingsredegørelser er temaet inden for kerneydelser kommunernes beskæftigelsesindsats for
indvandrere fra ikke-vestlige lande. De følgende spørgsmål vil således omhandle ligestilling i
beskæftigelsesindsatsen for ikke-vestlige indvandrerkvinder og -mænd i kommunen.
Temaet inddrager relevante nøgletal fra kommunerne inden for beskæftigelse og beskæftigelsesrettede tilbud til
ikke-vestlige indvandrerkvinder og –mænd.
Beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og –mænd fra ikke-vestlige lande
Har I etableret initiativer på beskæftigelsesområdet målrettet indvandrerkvinder eller -mænd fra ikke-vestlige lande?
(Fx etablering af særlige mentorindsatser til kvinder for at understøtte og sparre om, hvordan de navigerer i kultur, kønsroller
og deltagelse på arbejdsmarkedet eller fx særlige tilbud om snusepraktikker på lagerhaller til mænd under 30 år).

Ja
Nej

Eksempel på handling ift. beskæftigelsesindsatsen for ikke-vestlige
indvandrerkvinder og -mænd
Beskriv venligst et godt eksempel på et initiativ, som I har taget, til at fremme beskæftigelsen for ikke-vestlige
indvandrerkvinder og -mænd:

Navn på initiativet:
Fastholdelses indsats
Formål og baggrund for initiativet:
Som supplement til den beskæftigelsesrettede indsats. Baggrunden er at vi oplever at
virksomhederne/arbejdsgiverne efterspørger støtte ift. kulturforståelse og sproglige udfordringer. Vi har derfor
valgt at anvende ressourcer på at tilbyde en særlig støtte til de virksomheder, som ansætter borgere med ikke
vestlig baggrund
Beskrivelse af initiativet:
Indenfor rammen af fastholdelsesindsats har vi en vifte af muligheder: Tolkebistand ved et introduktionsmøde
med henblik på at bidrage til at medarbejderen forstår sikkerhedsregler og arbejdsinstrukser Sprogmentor
Individuelt tilrettelagt sprogundervisning på arbejdspladsen, med fokus på branchesprog. Sprogmentor
vejleder medarbejder og arbejdsgiver ift. hvordan dansk sprogindlæring fremmes. Fast kontaktperson på
Jobcenteret, som kan bidrage til øget kulturforståelse, herunder medarbejderens forståelse for den
arbejdspladskultur der er gældende på den givne arbejdsplads. Kontaktpersonen er tænkt som en støtte til

såvel arbejdsgiver som medarbejder. Initiativet/støtten betyder, at flere arbejdsgivere er parate til at ansætte
medarbejdere med ikke vestlig baggrund.
Kontaktperson ift. initiativet:
Grethe Ahlmann Olsen, Funktionsleder, Beskæftigelsesafdelingen, Silkeborg Kommune
Fakta om beskæftigelse for indvandrere fra ikke-vestlige lande
I det følgende præsenteres tabeller med fakta for beskæftigelsen og kommunens beskæftigelsesindsats overfor
ikke-vestlige kvinder og mænd.
Opgørelserne har til formål at vise eventuelle forskelle mellem ikke-vestlige indvandrerkvinder og -mænd inden
for beskæftigelsesområdet i kommunen samt sammenligne med gennemsnittet af landets kommuner. Ved at
tydeliggøre eventuelle forskelle, er hensigten at skabe refleksion hos kommunen om forskellene og eventuelle
behov for at arbejde med at fremme ligestilling.
Kilden bag fakta fremgår under den respektive tabel.
Efter præsentationen af fakta for jeres kommune vil der fremgå spørgsmål til tabellerne.

Ikke-vestlige indvandrere, der er i beskæftigelse, arbejdsløse og uden for
arbejdsstyrken
Nedenstående tabeller viser kønsfordelingen af ikke-vestlige indvandrere i kommunen, der er beskæftigede,
uden for arbejdsstyrken og arbejdsløse. Tabellerne viser både den procentvise fordeling mellem kønnene samt
antallet af kvinder og mænd.

Køn

Personer i beskæftigelse

Gennemsnittet på tværs af alle kommuner

Kvinder

49,84 % (761)

49,13 %

Mænd

57,86 % (806)

61,17 %

Køn

Personer, der er arbejdsløse

Gennemsnittet på tværs af alle kommuner

Kvinder

6,75 % (103)

5,5 %

Mænd

7,97 % (111)

5,45 %

Køn

Personer uden for arbejdsstyrken

Gennemsnittet på tværs af alle kommuner

Kvinder

43,42 % (663)

45,37 %

Mænd

34,17 % (476)

33,38 %

Kilde: Danmarks Statistik, RAS01, ultimo 2018.
Note: Opgjort for personer, der er 16-66 år. Uden for arbejdsstyrken dækker over de personer, der ikke er arbejdsløse eller beskæftigede. Personer uden for
arbejdsstyrken består af flere delgrupper. En stor gruppe er personer, som er offentligt forsørgede. Her er de største undergrupper: personer, der modtager
førtidspension, personer der modtager passiv kontanthjælp (passiv vil sige, at de ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet) eller personer på efterløn.
Arbejdsløse omfatter personer, som ikke er i arbejde, er til rådighed for arbejdsmarkedet, og søger arbejde. Tal i parentes angiver antal af personer i gruppen.

Ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse i alt
Nedenstående tabel viser den samlede kønsfordeling mellem ikke-vestlige indvandrere, der er på offentlig
forsørgelse i kommunen. Tabellen viser både den procentvise fordeling mellem kønnene samt antallet af kvinder
og mænd.

Køn

Personer på offentlig forsøgelse i alt

Gennemsnittet på tværs af alle kommuner

Kvinder

27,69 % (522)

25,68 %

Mænd

25,71 % (442)

23,54 %

Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik, 3. kvartal 2019.
Note: Opgjort på fuldtidspersoner. Offentlig forsørgelse i alt inkluderer: dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, integrationsydelse,
sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og efterløn.Tal i parentes angiver antal af personer i gruppen.

Ikke-vestlige indvandrere fordelt mellem forskellige former af offentlig forsørgelse
Nedenstående tabel viser kønsfordelingen af ikke-vestlige indvandrere i kommunen, der er på forskellige former
for offentlig forsørgelse. Tabellen viser både andelen og antallet af kvinder og mænd fordelt på de forskellige
former for offentlig forsørgelse.

Former af offentlig
forsørgelse

Gennemsnittet på tværs af alle
kommuner - Kvinder

Kvinder

Mænd

Gennemsnittet på tværs af alle
kommuner - Mænd

Kontanthjælp

14,94 %
(78)

20,97 %

14,71 %
(65)

17,57 %

Førtidspension

24,14 %
(126)

34,64 %

31,45 %
(139)

40,97 %

Dagpenge

5,56 %
(29)

7,71 %

6,56 %
(29)

8,95 %

Ressourceforløb

4,21 %
(22)

5,61 %

0 % ()

3,43 %

Sygedagpenge

3,45 %
(18)

4,25 %

4,07 %
(18)

4,8 %

Integrationsydelse

31,03 %
(162)

14,4 %

28,28 %
(125)

12,77 %

Uddannelseshjælp

1,34 % (7) 1,09 %

1,36 % (6) 1,65 %

Fleksjob

8,43 %
(44)

7,92 %
(35)

4,99 %

Efterløn

0,57 % (3) 0,79 %

0 % ()

1,04 %

Jobafklaringsforløb

3,45 %
(18)

3,33 %

3,39 %
(15)

2,37 %

Ledighedsydelse

2,87 %
(15)

1,91 %

1,58 % (7) 1,3 %

Revalidering

0 % ()

0,2 %

0 % ()

0,13 %

Forrevalidering

0 % ()

0,03 %

0 % ()

0,03 %

5,07 %

Kilde: Jobindsats.dk, 3. kvartal 2019.
Note: Andelen af de forskellige former for offentlig forsørgelse er opgjort som andele af alle former for offentlig forsørgelse under ét. Offentlig forsørgelse i alt
inkluderer: dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, integrationsydelse, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb,
ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og efterløn. Tal i parentes angiver antal af personer i gruppen. For offentlig forsørgelse med mindre end 3 personer er det ikke
muligt at trække tal fra jobindsats.dk. Fordelingen af alle former for offentlig forsørgelse summerer af denne årsag nødvendigvis ikke til 100 %.

Offentligt forsørgede ikke-vestlige indvandrere i virksomhedsrettede tilbud eller
ordinær uddannelse
Nedenstående tabel viser kønsfordelingen af ikke-vestlige indvandrere i kommunen, der er offentligt forsørgede
og deltager i virksomhedsrettede tilbud eller ordinære uddannelse. Virksomhedsrettede tilbud inkluderer
løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats (se definitioner på disse i boksen under tabellen). Tabellen viser
andelen af kvinder og mænd.

Type af virksomhedsrettet
tilbud/ordinær uddannelse

Kvinder

Gennemsnittet på tværs af alle
kommuner - Kvinder

Mænd

Gennemsnittet på tværs af alle
kommuner - Mænd

Ordinær uddannelse

18,27
%

12,6 %

11,18
%

8,86 %

Løntilskud

0%

0,94 %

2,42
%

2,48 %

Virksomhedspraktik

10,82
%

8,63 %

8,16
%

6,61 %

Nytteindsats

0%

0,4 %

0%

0,47 %

Kilde: Jobindsats.dk, 3. kvartal 2019.
Note: Der måles på andel af personer i de respektive virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse. Andelen af offentligt forsørgede i virksomhedsrettede tilbud er
beregnet ud fra de former for offentlig forsørgelse, som har virksomhedsrettede tilbud. Offentlig forsørgelse inkluderer: dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,
revalidering, forrevalidering, integrationsydelse, sygedagpenge, jobafklaringsforløb og ledighedsydelse. For ressourceforløb er data ikke delt op på køn, hvilket er
årsagen til fravalget. Aktiverede er defineret som antal aktiverede ultimo perioden. Målingen er opgjort som antal aktiveringsforløb ultimo ved den valgte periode. Et
forløb tæller med ultimo perioden, såfremt forløbet er i gang den sidste dag i perioden og den første dag perioden efter. For virksomhedsrettede tilbud eller ordinær
uddannelse med mindre end 3 personer er det ikke muligt at trække tal fra jobindsats.dk.

Definition af løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats
Løntilskud
Formålet med løntilskud er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre
udgangspunkt for at søge job. Generelt skal man have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er
mulighed for, at det sker tidligere, hvis man er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller
erhvervsrettet uddannelse. Man kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder. Der er
forskellige regler for private og offentlige virksomheder.
Virksomhedspraktik
Formålet med virksomhedspraktik er at afklare den lediges beskæftigelsesmål samt at opkvalificere den ledige, så han

eller hun nemmere kan få job. Virksomhedspraktik kan foregå på både offentlige og private virksomheder. Borgere kan
få tilbud om virksomhedspraktik, hvis de er ledig eller er godkendt til et fleksjob, og de har behov for at få afklaret sine
beskæftigelsesmål. Hvis borgeren mangler faglige, sociale eller sproglige færdigheder for at kunne få et job, så kan de
også få tilbuddet.
Nytteindsats
Formålet med nytteindsats er, at man skal arbejde for sin offentlige forsørgelse ved at udføre en samfundsnyttig
opgave. Nytteindsats gives ud fra devisen om, at alle, der kan arbejde, skal arbejde for deres offentlige forsørgelse. Og
omvendt, at personer, der ikke ønsker at arbejde, ikke kan få offentlig forsørgelse.
Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Fakta om beskæftigelse for indvandrere fra ikke-vestlige lande
Forventer I på baggrund af tallene at igangsætte indsatser til at fremme ligestilling mellem ikke-vestlige indvandrerkvinder og
ikke-vestlige indvandrermænd inden for den beskæftigelsesorienterede indsats i kommunen?

Ja
Nej

Fakta om beskæftigelse for indvandrere fra ikke-vestlige lande
Uddyb de indsatser, I forventer at igangsætte til at fremme ligestilling mellem ikke-vestlige indvandrerkvinder
og -mænd:
Vi er på Jobcentrene målstyrede og forholder os løbende til måltal og resultater. Det betyder bl.a. at vi på
integrationsområdet igennem længere tid har været opmærksomme på, at der er store forskelle mellem
mænd og kvinders arbejdsmarkedstilknytning. Og vi har gennem det sidste år haft et særligt fokus på at få
flere kvinder med ikke vestlig baggrund i beskæftigelse. Dette fokus har vi bl.a resulteret i, at vi har ansøgt
SIRI (Styrelsen for International rekruttering og integration) og fået bevilget penge til finansiering af et treårigt
projekt målrettet indvandrerkvinder med ikke vestlig baggrund. Projektet, som startede i marts 2020 er et
arbejdsmarkedsrettet forløb, med sigte på at få flere kvinder med ikke vestlig baggrund i job. I erkendelse af
at ligestillingsproblematikken blandt ikke vestlige indvandrere er en kompleks størrelse, har vi valgt at
iværksætte et helhedsorienteret tilbud. Et tilbud hvor der ud over arbejdsmarkedstilknytning er et samtidigt og
individuelt tilpasset fokus på kvindernes helbred, familieliv og dansksproglige kompetencer. Vi har med støtte
fra sociallæge fokus på kvindernes helbred, eks. gennem undervisning i mestringsstrategier og vi iværksætter
fysisk aktivitet, så kvindernes fysiske funktion fremmes. Vi underviser i ligestillingens historie i Danmark og
inddrager rollemodeller med anden etniskbaggrund. Vi inddrager kvindernes netværk, deres børn, mænd,
naboer veninder, samt deres professionelle netværk. Vi iværksætter målrettede og individuelt tilpassede
sprogforløb Vi forventer at kunne anvende de erfaringer, vi får fra dette projekt som inspiration for kommende
ligestillingsinitiativer for målgruppen af ikke vestlige indvandrerkvinder.
Afslutning
Det er her muligt at tilføje en afsluttende fritekst på op til fem sider af 1500 tegn.

Afslutning
Er indberetning af ligestillingsredegørelse 2020 færdig, tryk da ”Ja” til at spørgeskemaet er færdigudfyldt. Er
indberetning af ligestillingsredegørelse 2020 godkendt af Kommunalbestyrelsen tryk da ”Ja” til, at
spørgeskemaet godkendes og låses

Ja

Spørgeskemaet er færdigudfyldt
Spørgeskemaet godkendes og låses

Afslutning
Så er der ikke flere spørgsmål
Indberetning af ligestillingsredegørelse 2020 er gemt og modtaget, og der vil nu blive fremsendt en
kvitteringsmail. Du kan nu lukke internet-browseren. Hvis du ønsker at gemme indberetningen som PDF, kan du
klikke her:
Du har desuden mulighed for at hente din institutions indberetning ved at logge ind på Rambøll Results. Du kan
se, hvordan du gør det her.
Ligestillingsredegørelsen er indberettet af Silkeborg
Offentliggørelse af resultater
Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden
www.ligestillingidanmark.dk i omkring årsskiftet 2020/2021. Når resultaterne foreligger, vil de enkelte
kommuner få fremsendt et link til en hovedrapport over samtlige ligestillingsredegørelser. Kommunen vil
endvidere få mulighed for selv at foretage udtræk fra en database, som indeholder samtlige kommuners
indtastede informationer i forbindelse med deres ligestillingsredegørelse for 2020. Alle kommuner vil modtage
en mail om offentliggørelsen, og om hvornår der kan trækkes data fra databasen.
Kontaktoplysninger Ligestillingsafdelingen: Telefon 38 14 21 42 eller lige@mfvm.dk
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REALISERINGEN AF SØFRONTEN
Sådan ser processen ud
August 2020

BAGGRUND
Fra trafikbarriere til
rekreativt byrum

• Fra i dag at være et areal, der stort set kun benyttes
til veje og parkering, skal Søfronten i fremtiden være
et rekreativt byrum med plads til leg, bevægelse,
kultur og møder mellem mennesker.

• Derfor har vi sammen med tegnestuen EFFEKT
udarbejdet en udviklingsplan for Søfronten, som er
vedtaget af byrådet december 2019.
• Udviklingsplanen sætter retning og definerer nogle
tydelige principper for, hvordan Søfronten skal udvikle
sig, og hvordan det skal ske via syv delprojekter.
• Den proces tager vi nu hul på vel vidende, at både de
skitserede aktiviteter langs Søfronten og omfanget af
nyt byggeri kan ændre sig i takt med en mere
detaljeret planlægning.

FORMÅL MED
PROJEKTET
At kvalificere de syv delprojekter, så
omdannelsen af Søfronten kommer
nærmere realisering

DET SKAL SKE VED AT:

•

Sikre politisk og folkelig opbakning til projektet

•

Sikre fælles ejerskab på tværs af Silkeborg
Kommunes afdelinger og fastlægge en klar
rollefordeling

•

Sikre den bedst mulige afbalancering af alle
faghensyn, herunder særlig hensyntagen til
søbeskyttelseslinjen, støjpåvirkninger og ønsket om
en rekreativ anvendelse

•

Inddrage grundejere og øvrige interessenter

•

Sikre den fysiske planlægning og anlæg af
infrastruktur mv.

•

Rejse penge til projektet

PROJEKTET RUMMER 7 DELPROJEKTER
1. Rammelokalplan
7. Silkeruten
4. Sportshub og Søfronten øst

3. Rådhuset

2. Flytning af Søvej og
ny parkering

6. Kulturdynamo/Museum Jorn
5. Søfronten vest

VI FOKUSERER PÅ DELPROJEKTERNE 1-4
1. Rammelokalplan
7. Silkeruten
4. Sportshub og Søfronten øst

3. Rådhuset

2. Flytning af Søvej og
Ny parkering

6. Kulturdynamo/Museum Jorn
Øvrige delprojekter
• Delprojekt 5 om Søfronten Vest ligger længere
ude i fremtiden og beskrives ikke nærmere.
• Delprojekt 6 om ny kulturdynamo med
udgangspunkt i Museum Jorn forløber som et
særskilt projekt med tæt koordinering til
Søfronten.
• Delprojekt 7 om Silkeruten kører som sit eget
projekt med tæt koordinering til Søfronten.
• Alle delprojekter indgår i lokalplanen.

5. Søfronten vest

SAMT EN RÆKKE
TVÆRGÅENDE AKTIVITETER,
DER SKAL BIDRAGE TIL
REALISERINGEN

• Finansieringsstrategi
• Udbudsstrategi
• Interessentanalyse
• Kommunikationsplan

SÅDAN ER PROJEKTET ORGANISERET

Politisk forankring
Omdannelse af Søfronten forankres i byrådet. Processen går på tværs af en række
fagudvalg, og der forventes løbende politisk behandling i særligt PVU, KFIU og ØKE.

STYREGRUPPE
Projektet organiseres i en
administrativ styregruppe

PROJEKTLEDER
Den overordnede
projektledelse placeres
i Teknik og Miljø, Plan

PROJEKTGRUPPER

FØLGEGRUPPER

For hvert delprojekt og aktivitet
udpeges en tværfaglig
projektgruppe og en
delprojektleder.

Der nedsættes en intern og
ekstern følgegruppe, som
løbende orienteres om
projektets fremdrift og indhold.

SÅDAN ER PROJEKTET ORGANISERET
Administrativ styregruppe
Projektejer: Teknik og Miljø

Intern følgegruppe

Projektledelse

Ekstern følgegruppe

Direktion og koncernledelse

Teknik og Miljø, Plan

Lodsejere, foreninger m.fl.

Koordineringsgruppe
Projektledelse og delprojektledere

Delprojekt 1:
Lokalplan
Teknik og Miljø

Delprojekt 2:
Søvej og
parkering
Teknik og Miljø

Finansieringsstrategi
Analyse og Udvikling

Delprojekt 3:
Rådhuset

Delprojekt 4:
Sportshubben

Delprojekt 5:
Kulturdynamo

Delprojekt 6:
Søfronten Vest

Delprojekt 7:
Silkeruten

Ejendomme

Kultur og Borgerservice

Særskilt projekt

Følger senere

Særskilt projekt

Udbudsstrategi

Kommunikationsplan

Midlertidige
aktiviteter

Interessentanalyse

Kommunikation

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø

Ejendomme

LEVERANCER
Det skal projektet
resultere i

•

Kortlægning af interessenter

•

Rammelokalplan for Søfronten med byggeret til Søvejs
forlægning, herunder forventet miljøvurdering og nødvendige
supplerende undersøgelser samt dialog med Miljøstyrelsen om
en mulig reduktion af søbeskyttelseslinjen.

•

VVM-screening og formentlig også miljøkonsekvensvurdering
(VVM-redegørelse) af Søvejs forlægning.

•

Forundersøgelse af rådhuset, herunder mulig offentlig passage,
omdannelse af forplads og støjreduktion samt muligt p-hus syd
for rådhuset.

•

”Skitseprojekt” for Sportshubben, parkeringskælder og det
rekreative areal som grundlag for dialog med potentielle fonde
og øvrige finansieringskilder.

•

Tæt koordinering med Museum Jorn om ny kulturdynamo/nyt
museum.

•

Finansierings- og udbudsstrategi

•

Kommunikationsstrategi, herunder konkrete
kommunikationsplaner for de enkelte delprojekter, oplæg til
borger- og interessentinddragelse samt midlertidige aktiviteter

PROJEKTET FORLØBER OVER 3 FASER
Fase 1 - Forberedelse

Fase 2 – Tekniske undersøgelser

Marts – september 2020

Maj – september 2020

Fase 3 – Projektudvikling,
planlægning og VVM
Maj 2020 – efterår 2021

• Udarbejdelse af projektforklæde og
godkendelse af organisering
• Nedsættelse af arbejdsgrupper
• Udarbejdelse af procesplan, herunder
kortlægning af behov for supplerende
undersøgelser
• Udarbejdelse af budget
• Frigivelse af midler på Budget 2020
• Igangsætning af finansieringsstrategi
• Udarbejdelse af interessentanalyse

• Tekniske undersøgelser skal bidrage til at
kvalificere projektet frem mod realiseringen i
henhold til rammelokalplan og miljøvurdering
og flytning af Søvej
• Der skal udarbejdes et skitseprojekt i
forbindelse med flytning af Søvej.
• Det skal bl.a. indeholde afklaring af parkering,
kapacitetsberegninger for lyskryds,
vejafvanding, mulighed for at reducere
trafikken på Søvej mm.

• Udarbejdelse af rammelokalplan
• Forslag til evt. kommuneplantillæg og lokalplan
screenes efter miljøvurderingsloven
• Vejprojektet screenes for miljøpåvirkninger
• Forundersøgelse af rådhuset
• Skitseprojekt for Sportshubben udarbejdes

SUCCESKRITERIER
FOR PROJEKTET

•

Udarbejdelse af de beskrevne leverancer i en sådan kvalitet, at de i
praksis anvendes i organisationen, herunder troværdigt materiale til brug
for dialog med evt. samarbejdspartnere (finansiering)

•

Stort politisk ejerskab på tværs af partier

•

Overordnet opbakning til projektet blandt borgerne i Silkeborg

•

Positiv omtale i lokale og nationale medier

•

Vedtaget rammelokalplan med byggeret til Søvejs forlægning

•

Godkendt skitseprojekt for Søvejs forlægning

•

Gennemført min. 2 offentlige arrangementer med henblik på at skabe
ejerskab og forankring lokalt

14 Endelig vedtagelse af tillæg 41 til Kommuneplan
2017-2028 og lokalplan 24-003 Vindmøller og solceller
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5. maj 2020
Fra Planenergi
Hermed PlanEnergis kommentarer til de fremsendte emner samt oplysning om at ansøger
ønsker at reducere lokalplanområdet da den østlige del af solcelleanlægget ønskes udtaget.
Synlighed og visualiseringer.
Beskrivelse af visualiseringsmetoden, hvilke usikkerheder der er forbundet med metoden,
herunder om der ved fremstillingen af disse visualiseringer kan være sket fejl?:
Alle visualiseringer er fremstillet ved brug af softwaren WindPro på baggrund af følgende
forudsætninger for hhv. fotooptagelse, modellering og rendering: Billeder er optaget ved brug
af Digital-full frame 35mm, kamerastativ og kamera er udstyret med libeller, og fotopunkter
registreres med GPS. Der anvendes 3D model med korrekte proportioner, dvs. navhøjde og
rotordiameter for vindmøller og hældning og panelhøjde over terræn for solceller.
Kontrolpunkter indhentes/aflæses fra DHM/Højdekurver (2,5 m og 0,5 m) samt DHM/overflade
(cellestørrelse 0,4 m) og GeoDanmark Ortofoto.
Der er i forbindelse med fremstilling af visualiseringer i WindPro normalt kun en lille/ubetydelig
usikkerhed. Ofte af man afhængig af flere kontrolpunkter for at sikre at panorering, tiltning
samt højdekoter bliver korrekt kalibreret og indstillet på den enkelte visualisering. Særligt for
visualiseringer med lang afstand mellem fotostandpunktet og vindmøller/solceller er
usikkerheden mindst da der vil være flere aflæselige kontrolpunkter til at sikre den korrekte
panorering og tiltning.
I forbindelse med de konkrete visualiseringer har vi konrolleret de anvendte kontrolpunkter og
højdekoter og det er vurderet, at der ikke forekommer væsentlige
uregelmæssigheder/afvigelser/fejl. Der kan dog være steder, hvor foranliggende
bevoksning/bebyggelse, der på en visualisering afskærmer vindmøllerne, på et senere
tidspunkt vil virke mere eller mindre afskærmende alt afhængig af om bevoksning/bebyggelse
fjernes/øges - eller om der er blade på træerne.
De af Kurt Thomsen til kommunen fremsendte bemærkninger om visualiseringerne bedes
kommenteret:
Overordnet set er Kurt Thomsens anvendelse af Danmarks Højdemodel til fastlæggelse af
terrænkoter og afstande, i overensstemmelse med det data vi anvender til optegning af
landskabsprofilen samt til kalibrering af visualiseringer. Men i den fremsendte snittegning, hvor
relevante højdekoter er indskrevet, vurderer vi at der muligvis ikke er taget hensyn til den
afskærmende effekt som skov/bevoksning vil have. Snittet er derfor ikke direkte
sammenligneligt med det princip-snit/landskabsprofil der fremgår på side 51 i
miljøvurderingen. Se vores kommentar om dette nedenfor.
Til vurdering af profilen på side 51 i miljøvurderingen ønskes beskrivelse af, hvordan profilet er
lavet og hvor snittet er lagt geografisk: Profilen er fremstillet som et princip-snit der skal
beskrive og illustrerer betydningen af de terrænbevægelser/bevoksninger der findes på en ca.
6 km lang strækning mellem Hald Sø og Marsvinslund. Illustrationen komprimerer/overdriver
derfor højder i forhold til længder, for dermed at undgå at tegningen skal vises over flere sider
i rapporten.
Tegningen er baseret på udtræk fra Danmarks Højdemodel, og den konkrete landskabsprofil er
fastlagt ved at indsætte en snitlinje i softwaren WindPro. Snitlinjen går fra den østligste
vindmølle til rute 12 nord for Hald Hovedgård. Profiltegningen der fremkommer i WindPro kan
derefter efterbehandles, hvilket vi har gjort for at vise/fremhæve bevoksning, vindmøller, mv.
Se den vedhæftede illustration der viser hvor snitlinjen geografisk er indsat i WindPro.

Er der visualiseringer der er genbrugte fra det tidligere projekt i 2014/2015?:
I forbindelse med miljøvurderingen af det nye projekt er der udført nye visualiseringer. Dels er
møllepositionerne ændret, dels er vindmøllernes højde/geometri blevet ændret. Desuden
omfatter det nye projekt et solcelleanlæg.
Ingen visualiseringer er altså blevet genbrugt – men der er genbrugt fotostandpunkter og
fotooptagelser fra det tidligere projekt. Der kan derfor være mindre afvigelser fra
virkelighedens verden. Eksempelvis kan træer være blevet fældet, bygninger kan være blevet
malet/ombygget/fjernet - på samme vis som at de enkelte fotografier i udgangspunktet er et
øjebliksbillede i forhold til vejrlig og årstid.
Men samlet set er det vurderet at de overordnede landskabelige/visuelle forhold i de anvendte
fotooptagelser danner et tilstrækkeligt grundlag for at kunne illustrere projektets fremtoning
og placering i landskabet, uafhængigt af at tiden går, vejret skifter og om det er sommer eller
vinter.
Alle visualiseringer er udført efter samme metode og er vist i samme forstørrelsesgrad således
at de er sammenlignelige. Desuden er der beskrivelser til hvert foto/visualisering der i tekst
understøtter læsningen af det emne/tema som begrunder det enkelte fotostandpunkt.
Er solcelleanlægget medtaget på alle de visualiseringer, hvor de vil kunne ses?:
Ja, solcelleanlægget er fuldt modelleret og indgår på de visualiseringer, hvor det er vurderet at
anlægget vil kunne ses.
Påvirkning af grundvand/drikkevand ved etablering af fundamenter til vindmøllerne.
Vil etablering af vindmøllefundamenter kunne medføre forurening af grundvandet og hermed
drikkevandet, herunder i områder med særlige drikkevandsinteresser?:
I Miljøvurderingen af projektet er det vurderet at anlægsarbejdet ikke vil påvirke
grundvand/drikkevand.
I forbindelse med vores kommentarer til de indkomne høringssvar har vi bedt GEO om at
udarbejde en supplerende vurdering/redegørelse af hvilken virkningen vindmøllerne har på
grundvand/drikkevand. GEO konkluderer også at etablering af vindmøllerne ikke udgør nogen
risiko for grundvandsressourcen. Se vedhæftet notat fra GEO.
Reduktion af lokalplanområde i da den østlige del af solcelleanlægget ikke ønskes
udtaget
På baggrund af høringssvarene, ønsker ansøger at reducere solcelleanlægget, og udtage den
østlige del af anlægget for dermed at skabe større afstand til skoven. Se vedhæftede kortbilag.
Venlig hilsen
Mio Schrøder
+45 2282 4376

Fra: Torsten Christensen
Dato: onsdag den 22. april 2020 kl. 14.29
Til: Mio Schrøder

Emne: Vindmølle- og solcelleprojekt ved Marsvinslund - anmodning om
yderligere belysning
Til Planenergi
I forbindelse med behandling af indkomne bemærkninger i høringsperioden ønsker Silkeborg
Kommune nenstående emner belyses yderligere.
Synlighed og visualiseringer
Der ønskes en beskrivelse af visualiseringsmetoden og hvilke usikkerheder der er forbundet
med metoden, herunder om der ved fremstillingen af disse visualiseringer kan være sket fejl,
som kan have givet et forkert resultat.
De af Kurt Thomsen til kommunen fremsendte bemærkninger om visualiseringerne bedes
kommenteret.
Til vurdering af profilen på side 51 i miljøvurderingen ønskes beskrivelse af, hvordan profilet er
lavet og hvor snittet er lagt geografisk.
Er der visualiseringer der er genbrugte fra det tidligere projekt i 2014/2015?
Er solcelleanlægget medtaget på alle de visualiseringer, hvor de vil kunne ses?
Påvirkning af grundvand/drikkevand ved etablering af fundamenter til vindmøllerne.
Vil etablering af vindmøllefundamenter kunne medføre forurening af grundvandet og hermed
drikkevandet, herunder i områder med særlige drikkevandsinteresser?

Oversigtkort
Reduktion af byggefelt til solcelleanlægget

Skovbyggelinje

Byggefelt til solceller der
ønskes udtaget

PLANENERGI // 05.05.2020

Etablering af vindmøller
Vurdering af nedsivningen omkring møllerne

Geo projektnr. 204520
Rapport 1, 2020-05-05

Udarbejdet af
Mogens Vium, mov@geo.dk, +45 31 74 04 60

Udarbejdet for
PlanEnergi
Att.: Mio Schrøder
Vestergade 48, 4
8000 Aarhus C

Kontrolleret af
Morten Kjærgaard
mok@geo.dk
+45 31 74 04 55

1

Baggrund og formål

Det planlægges at etablere 3 vindmøller nær Marsvinslund, som er beliggende mellem Kjellerup og Hald
Ege. Den planlagte placering af møllerne er angivet med rødt på bilagte situationsplan.
PlanEnergi har bedt Geo vurdere, om opførelse af møllerne vil kunne medføre forurening af drikkevandet i
området.

2

Geologi og grundvand i området

2.1 Geologi
Området hvor vindmøllerne tænkes placeret ligger i et morænelandskab fra sidste istid. Området, som er
temmeligt kuperet, er afgrænset af dalstrøg, mod øst og syd afgrænset af Grundel Bæk, mod vest af
Mostgård Bæk og mod nord af Hald SØ og Vedsø.
Geologien i området er præget af dannelser fra den seneste istid. Generelt findes smeltevandssand, men
der findes også morænesand og ler. Generelt er lerlagene ikke sammenhængende og hindrer dermed ikke
nedsivning til drikkevandet. Lokalt kan lerlag dog medføre tilstedeværelse af vådområder som bække, søer
og moser.
2.2 Grundvand
Området, hvor vindmøllerne tænkes placeret ligger i et område med drikkevandsinteresser (et OD-område)
og uden for ”Områder med Særlige Drikkevandsinteresser” (de såkaldte OSD-områder).
Grundvandet i det primære grundvandsmagasin (det magasin hvorfra der kan indvindes drikkevand) løber
mod nord/nordvest, potentialekurverne er angivet med rødt på situationsplanen. Syd for Marsvinslund ligger
Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand
Tlf.: +45 8627 3111
geo@geo.dk - www.geo.dk
CVR-nr: 59781812

overfladen af det primære grundvand i kote ca. 43, men falder mod nord, således at grundvandsstanden
nord for Almind Hede Vandværk ligger omkring kote 34. Da terrænet er temmelig kuperet, ligger
vandoverfladen i det primære grundvandsmagasin mellem ca. 3 og 25 m under terræn.
Der findes ikke sammenhængende grundvandsmagasiner (sekundære magasiner) over det primære
grundvandsmagasin.
2.3 Drikkevandsindvinding
Der findes to almene vandindvindinger i området.
Almind Hede Vandværk (indvindingsboring DGU nr. 66.1572) som har en årlig indvinding på omkring 1.000
m3 og tilladelse til indvinding af 7.000 m3 pr. år. Vandværket indvinder fra et filter, som er ca. 3 m langt og
placeret i kote 22,8 til 19,8. Bunden af filtret står ca. 45 m under terræn.
Almind Kirkeby Vandværk (indvindingsboring DGU nr. 66.1742) har en årlig indvinding på omkring 22.000
m3, og en tilladelse til årlig indvinding af 30.000 m3. Vandværket indvinder fra et filter i kote 6 til -6 og som
står ca. 60 m under terræn.
De to vandværkers indvindingsoplande strækker sig mod syd mod Marsvinslund, se bilagte situationsplan.
Den vestlige mølle ønskes placeret uden for indvindingsoplandene, Den midterste mølle ligger inden for
indvindingsoplandet til Almind Hede Vandværk, og den østlige mølle ligger lige netop udenfor
indvindingsoplandene, men ganske tæt på randen af indvindingsoplandet til Almind Kirkeby Vandværk.

3

Vindmøller og fundamenter

De planlagte vindmøller får en højde på 142,5 m. Med denne størrelse vindmøller planlægges fundamenter,
som er støbt i beton. Diameteren bliver ca. 24 m og tykkelsen ca. 4 m.

4

Risikovurdering over for drikkevandet

4.1 Forurening fra møllerne selv
Drift og opførelse af møllerne medfører ikke nogen forureningsrisiko for grundvandet. Der anvendes ingen
eller kun ganske ubetydelige mængder af stoffer/materialer, som kan udgøre en risiko for
grundvandsressourcen.
4.2 Risiko ved forøget nedsivning
Spørgsmålet er, om etablering af vindmøllerne (eller rettere fundamenterne hertil) kan medføre en forøget
nedsivning til grundvandet af forurening som findes på eller spredes på jordoverfladen (fx pesticider eller
andre sprøjtemidler).
Problemet er så, om der langs fundamentet kan ske forøget nedsivning af forureningskomponenter, som
stammer fra andre forurenere.

204520, Etablering af vindmøller, 2020-05-05, Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Side 2/3

Som beskrevet i afsnit 2.1, består jordlagene i området i det væsentlige af sand, stedvist findes dog lerlag –
også terrænnært.
Vi kender p.t. ikke den lokale geologi, hvor de enkelte fundamenter skal placeres.
Hvor der findes sand i de øverste 4 m (som fx ved Almind Kirkeby Vandværk), vil etablering af
fundamenterne ikke medføre nogen ændring i nedsivningsforholdende i forhold til nu.
Hvis der i de øverste 4 m findes sammenhængende lerlag som dækker fundamentsfladen, kan etablering af
fundamenterne medføre en gennemgravning af lerlagene. I denne sammenhæng kan en eventuel sprække
mellem betonfundament og ler give mulighed for en, om end ganske begrænset, forøget nedsivning omkring
møllefundamentet. Da der ikke anvendes potentielt forurenende stoffer i forbindelse med drift af vindmøllen,
er det fladeforureninger fra driften af jorden i området, som kan udgøre en eventuel risiko. En eventuel
sprækkes størrelse vurderes at være ganske ubetydelig i forhold til fladespredning af eventuelle
forureningskomponenter. Specielt set i lyset af, at der i området ikke findes noget sammenhængende lerlag,
som hindrer nedsivning til grundvandet.
Samlet er det således Geo’s vurdering, at etablering af vindmøllerne ikke udgør nogen risiko for
grundvandsressourcen.

204520, Etablering af vindmøller, 2020-05-05, Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
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Snit

Landskabsprofil fra WindPro på baggrund af terrænkoter fra DHM
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Anmodning fra Vejle kommune af 12. juli 2019

Content
Hej Poul

I det tidligere fremlagte forslag til vedtægtsændring var punkt 11.1 formuleret som følger:

”11.1: Bestyrelsen består af 16 medlemmer, der udgøres af Interessenternes repræsentanter i
repræsentantskabet, jf. punkt 10.1. For hvert bestyrelsesmedlem er der en personlig suppleant, som er identisk
med suppleanten for bestyrelsesmedlemmet i egenskab af repræsentantskabsmedlem.”

Dette mener vi er en udmærket formulering, som ikke behøver ændring, men vi vil anmode om, at der laves en
tilføjelse (fremhævet med fed skrift nedenfor), således at punkt 11.1 kommer til at lyde som følger (forudsat at
ændringsforslaget godkendes):

”11.1: Bestyrelsen består af 16 medlemmer, der udgøres af Interessenternes repræsentanter i
repræsentantskabet, jf. punkt 10.1. For hvert bestyrelsesmedlem er der en personlig suppleant, som er identisk
med suppleanten for bestyrelsesmedlemmet i egenskab af repræsentantskabsmedlem.”

Suppleanten kan indtræde ad hoc ved enkelte møder, hvor det ordinære bestyrelsesmedlem har forfald,
hvorefter det ordinære bestyrelsesmedlem genindtræder. Såfremt det ordinære bestyrelsesmedlem
udtræder permanent af bestyrelsen, indtræder suppleanten indtil næste ordinære udpegning af
repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer i henhold til punkt 10.1.”

Venlig hilsen
Lars Bracht Andersen
Jurist
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1.

Interessentskabets navn og hjemsted

1.1

Interessentskabets navn er Energnist I/S.

1.2

Interessentskabets hjemsted er Herning.

2.
2.1

Interessenterne
Interessenterne er følgende kommuner:
Billund
Esbjerg
Fanø
Fredericia
Hedensted
Herning

Holstebro
Ikast-Brande
Kolding
Lemvig
Middelfart
Ringkøbing-Skjern

Silkeborg
Varde
Vejle
Viborg

(Herefter samlet kaldet ”Interessenterne” og hver for sig ”Interessent”).
2.2

Kommunerne angivet i punkt 2.1 var tidligere ejere af de kommunale fællesskaber TAS og L90.
Kommunerne har valgt at fusionere L90 og TAS, og nærværende vedtægter gælder for det
efter fusionen fortsættende interessentskab.

2.3

Interessenternes ejerandele er opgjort i forhold til indbyggertal hos Interessenterne indenfor
de oplande, der er defineret i bilag 6.1, pr. 1. januar 2014. Herefter reguleres ejerandelene
hvert 4. år i henhold til indbyggertallene i interessentkommunerne opgjort pr. 1. januar i de
oplande, der er defineret i bilag 6.1.

2.4

Andre kommuner kan optages som interessenter efter bestemmelsen i punkt 15.

3.
3.1

Interessentskabets formål og aktiviteter
Interessentskabets overordnede formål er at sikre Interessenterne en tilstrækkelig forbrændingskapacitet, som til stadighed skal tilpasses i forhold til de nuværende og forventede fremtidige affaldsmængder fra borgere og erhvervsvirksomheder i Interessenternes geografiske
områder. Interessentskabet skal til enhver tid tilpasse sig og dermed være robust overfor ændringer i rammebetingelserne for affaldsforbrændingsaktiviteter, herunder også en hel eller
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delvis liberalisering af området. Interessentskabet skal fastholde lave takster for forbrænding,
sikre miljømæssige gode og forsvarlige løsninger med fokus på anvendelse af bedst tilgængelige teknologi, samt udnytte energien og øvrige ressourcer i affaldet optimalt. Interessentskabet skal herunder som et led i den daglige drift varetage følgende opgaver:
3.1.1

Eje og drive affaldsforbrændingsanlæg, samt tilpasse kapaciteten i takt med evt. optagelse af
nye interessenter og øvrige ændringer i forudsætningerne bag forventningerne til fremtidige
affaldsmængder,

3.1.2

håndtere det indsamlede affald, herunder transportere og forbrænde Interessenternes forbrændingsegnede affald,

3.1.3

lagre forbrændingsegnet affald, som ikke umiddelbart kan forbrændes,

3.1.4

udøve aktiviteter med nær tilknytning til de i punkt 3.1.1-3.1.3 nævnte aktiviteter på kommercielle vilkår, herunder at indgå aftaler om behandling af affald, der ikke hidrører fra Interessenterne.

3.2

Interessentskabet kan, hvis der er manglende kapacitet på Interessentskabets egne anlæg, levere overskydende forbrændingsegnet affald til andre forbrændingsanlæg.

3.3

Interessentskabet kan på en Interessents anmodning forestå andre kommunale affaldshåndteringsopgaver i den pågældende interessentkommune. Udgifterne forbundet med etablering
af en ordning i henhold til dette punkt finansieres som udgangspunkt ved kontantindskud og
bæres alene af den eller de interessentkommuner, der er tilsluttet den pågældende ordning.
Der skal føres særskilt regnskab herfor, jf. punkt 9.3. De nærmere rammer for etablering og
drift af ordninger i henhold til nærværende bestemmelse fastlægges nærmere i særskilt aftale
mellem Interessentskabet og den/pågældende interessentkommune(r), hvilket også gælder
vilkårene for opsigelse og udtræden af ordningen. Særskilte aftaler efter dette punkt indebærer kompetenceoverførsel fra den pågældende Interessent og skal derfor godkendes i kommunalbestyrelsesmøde hos Interessenten og af StatsforvaltningenAnkestyrelsen, jf. også
punkt 13.1. Indgåede og godkendte aftaler efter dette punkt vedlægges som bilag til de gældende vedtægter.

3.4

Interessentskabet kan på en Interessents anmodning på ad hoc basis løse andre kommunale
affaldshåndteringsopgaver i den pågældende interessentkommune, som ikke indebærer kompetenceoverførsel fra den pågældende Interessent i det omfang, der er hjemmel hertil i kommunalfuldmagtsreglerne. Enkeltstående opgaver, som Interessentskabet udfører for Interessenten efter konkret aftale, skal vederlægges på kostægte vilkår, og der skal føres særskilt
regnskab for udførelsen af sådanne opgaver for den enkelte Interessent, jf. punkt 9.3.
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3.5

4.

Interessentskabet kan helt eller delvist varetage de i pkt. 3.1.1-3.3 nævnte aktiviteter via helt
eller delvist ejede kapitalselskaber. Interessentskabet kan endvidere eje andele i kapitalselskaber, hvis formål i overvejende grad består i at udføre serviceaktiviteter for de kommunalt
ejede affaldsselskaber, som er medejere heraf. Der skal til enhver tid være en rimelig sammenhæng mellem ejerandel, investeret kapital og den mængde serviceopgaver, som sådanne
selskaber udfører for interessentskabet, eller med interessentskabet koncernforbundne selskaber.

Hæftelse

4.1

Over for tredjemand hæfter Interessenterne direkte, ubegrænset og solidarisk for Interessentskabets forpligtelser.

4.2

For forpligtelser stiftet efter fusionen, hæfter Interessenterne indbyrdes forholdsmæssigt i
forhold til ejerandele, jf. punkt 2.3.

4.3

For forpligtelser stiftet forud for fusionen, hæfter Interessenterne indbyrdes for forpligtelser i
henhold til tidligere aftaler og vedtægter for henholdsvis L90 og TAS, således at alene de tidligere interessenter i TAS i det indbyrdes forhold hæfter for forpligtelserne fra TAS, og de tidligere interessenter fra L90 i det indbyrdes forhold hæfter for forpligtelserne fra L90. I det omfang Interessentskabet efter fusionen måtte foretage ekstraordinær indfrielse – helt eller delvist – af lån optaget forud for fusionen af henholdsvis L90 og TAS, nedskrives den i foranstående punktum nævnte indbyrdes hæftelse for hver enkelt Interessent dog forholdsmæssigt
med indfrielsesbeløbet opgjort i forhold til ejerandele, jf. punkt. 2.3.

4.4

Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning for
Interessentskabet uvedkommende forpligtelser, som måtte påhvile den enkelte Interessent.

5.

Interessentskabets pligter og rettigheder

5.1

Interessentskabet er forpligtet og berettiget til at modtage det fra de enkelte Interessenter
anviste forbrændingsegnede affald, der i henhold til de til enhver tid gældende affaldsplaner
og kommunale regulativer skal forbrændes, forudsat at affaldet stammer fra interessentkommunernes områder, som defineret i bilag 6.1.

5.2

Hvis det forbrændingsegnede affald ikke umiddelbart kan forbrændes, er Interessentskabet
forpligtet til midlertidigt at lade dette oplagre under iagttagelse af gældende regler herfor,
forudsat at dette opfylder de af Interessentskabet fastsatte kvalitetskrav.
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5.3

5.4

6.

Interessentskabet skal på forskriftsmæssig vis bortskaffe restprodukter fra affaldsforbrændingen.
Interessentskabet har eneret og -pligt til at varetage de opgaver, der er kompetenceoverført
til Interessentskabet. Denne eneret og -pligt skal til enhver tid fremgå af Interessenternes affaldsplaner og affaldsregulativer.

Interessenternes pligter og rettigheder

6.1

Interessenterne er ansvarlige for at levere al forbrændingsegnet affald, der i henhold til de til
enhver tid gældende affaldsplaner og kommunale regulativer, jf. punkt 6.2, skal forbrændes,
og som er genereret i det opland, som fremgår af bilag 6.1, til Interessentskabet.

6.2

Inden for den til enhver tid gældende lovgivnings rammer er Interessenterne forpligtede til i
affaldsplaner og regulativer at anvise alt forbrændingsegnet affald, som genereres i det i bilag
6.1 definerede område, til Interessentskabet. Interessenterne er over for Interessentskabet
ansvarlige for, at det leverede affald opfylder Interessentskabets krav til kvalitet.

6.3

Interessentskabet fakturerer både direkte til Interessenterne (eller en af dem udpeget samarbejdspartner), og Interessentskabet forestår opkrævning ved fakturering til brugerne på vegne
af andre Interessenter.

6.4

Interessenternes forbrændingsegnede affald kan overlades til Interessentskabet på dertil indrettede og af Interessentskabet godkendte omlastestationer hos Interessenten eller dennes
samarbejdspartner. Alternativt kan Interessenten aflevere det forbrændingsegnede affald direkte på et af Interessentskabet anvist forbrændingsanlæg. Interessenterne må tåle, at der i
forbindelse med udfald på det generelt anviste forbrændingsanlæg kan ske anvisning til andet
forbrændingsanlæg.

6.4.1

Ved levering på omlastestationen lader Interessenten det forbrændingsegnede affald læsse i
egne containere, der af Interessentskabet transporteres til forbrænding. Det påhviler Interessenterne at sørge for, at affaldet er kontrolleret, og at det opfylder de af Interessentskabet
fastsatte leveringsbetingelser og kvalitetskrav.

6.4.2

Affald, der afleveres direkte på forbrændingsanlæg, skal tilsvarende overholde leveringsbetingelser for og kvalitetskrav til leverancer af forbrændingsegnet affald.

6.5

Efter Interessentskabets udkald, i forbindelse med manglende forbrændingskapacitet, skal Interessenterne adskille dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra det øvrige affald.
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6.6

6.7

7.

Det påhviler Interessenterne at sikre, at der er tilstrækkeligt antal containere til rådighed, som
er i forskriftsmæssig stand, og at der ved afhentning kan medtages 2 containere, som ikke
overskrider lastereglerne for vejtransport. Det samlede læs skal opfylde en af Interessentskabet fastsat minimum nettovægt.
Forbrændingsegnet affald, der ikke umiddelbart kan transporteres til forbrænding, skal på Interessentskabets foranledning mellemlagres efter gældende lovgivning om oplagring af affald.

Finansiering af Interessentskabets virksomhed

7.1

Anlægsudgifter vedrørende affaldsforbrændingen finansieres i videst muligt omfang ved, at
Interessentskabet optager lån.

7.2

Den del af anlægsudgifterne, som måtte blive finansieret ved kontant indskud fra Interessenterne, indskydes forholdsmæssigt i forhold til ejerandele, jf. punkt 2.3.

7.3

I forbindelse med fusionen mellem L90 og TAS til Energnist I/S er der sket debitorskifte på
anlægslån, således at Energnist I/S hæfter for samtlige de hos Kommunekredit optagne lån til
finansiering af affaldsforbrændingsanlæggene. Ved Interessentskabets afdrag på disse lån skal
nedbringelsen ske i overensstemmelse med Interessenternes indbyrdes hæftelsesforhold for
tiden forud for fusionen, jf. punkt 4.3. Dette princip gælder også i forbindelse med eventuelle
låneomlægninger af de på fusionstidspunktet eksisterende lån.

8.

Interessentskabets takster for affaldsbehandling

8.1

Interessenterne betaler for hver ton brændbart affald, de leverer til Interessentskabets forbrændingsanlæg, en takst, der fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen.

8.2

De i punkt 8.1 nævnte takster fastsættes i overensstemmelse med ”hvile i sig selv”-princippet.

8.3

Interessenterne betaler dog i en overgangsperiode differentierede takster bl.a. med baggrund
i de tidligere over- underdækninger i TAS og L90, jf. bilag 8.3. Parterne er enige om, at der
efter denne periode på 5 år skal anvendes samme takst overfor samtlige Interessenter. I det
omfang der uanset ovenstående efter den 5-årige periode måtte henstå beløb til udligning i
takstdifferentieringsordningen, fortsætter denne i den yderligere, begrænsede periode, der
er nødvendig for en fuld udligning.
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8.4

9.

Interessentskabets udgifter relateret til transport af affald fra omlastestationer til det af Interessentskabet anviste forbrændingsanlæg fordeles solidarisk mellem Interessenterne.

Regnskab og økonomi

9.1

Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret.

9.2

Regnskaber udarbejdes efter årsregnskabslovens regler.

9.3

Der føres særskilt regnskab over indtægter og udgifter vedrørende aktiviteter, som Interessentskabet ikke varetager for alle Interessenter.

9.4

Interessentskabets regnskaber revideres af en af repræsentantskabet valgt statsautoriseret
revisor.

9.5

Revisor har under revisionen adgang til alt revisionsmateriale, alle beholdninger og har krav
på at få meddelt enhver oplysning, der måtte forlanges til bekræftelse af regnskabets rigtighed. Revisor er pligtig at føre en revisionsprotokol, hvori der efter hver revision indføres bemærkninger om revisionen.

9.6

Regnskabet forelægges repræsentantskabet til godkendelse på det årlige møde. Regnskabet
skal være afsluttet, revideret og godkendt indenfor de til enhver tid gældende frister herfor i
lovgivningen.

9.7

Efter repræsentantskabets godkendelse af det årlige regnskab sendes dette sammen med revisionspåtegningen til Statsforvaltningen Ankestyrelsen og til samtlige Interessenter til orientering.

10.
10.1

Repræsentantskab
Repræsentantskabet består af 16 repræsentanter. Hver Interessent vælger én repræsentant
til det nye repræsentantskabet blandt den respektive Interessents kommunalbestyrelsesmedlemmer. Interessenterne vælger ligeledes 1 suppleant for deres respektive repræsentant. Hvis et medlem af repræsentantskabet har meldt forfald, skal Interessenten selv foranledige suppleanten indkaldt. I kommunale valgår meddeler hver Interessent inden udgangen
af december måned ved særskilt skriftlig meddelelse til Interessentskabet, hvilken repræsentant (og suppleant) den pågældende Interessent har valgt til indtræden i repræsentantskabet
med virkning fra den kommende 1. januar for de 4 efterfølgende kalenderår. De 16 valgte
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repræsentanter udgør samtidig med virkning fra den kommende 1. januar Interessentskabets bestyrelse, og de 16 suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne er tilsvarende
personlige suppleanter for det respektive bestyrelsesmedlem, jf. punkt 11.1. Uanset det i
foranstående punktum anførte, konstitueres bestyrelsen i en overgangsperiode dog i henhold til punkt 11.3.
10.2

Repræsentantskabet er Interessentskabets øverste myndighed. På repræsentantskabsmødet
træffes beslutning om vedtægtsændringer, godkendelse af regnskab (herunder over- og underskudsdisponering), godkendelse af budgetter og takster for affaldsforbrænding, valg af
bestyrelsens formand, næstformand og forretningsudvalg, de i punkt 10.7 opregnede forhold,
samt valg af revisor. Repræsentantskabet kan behandle andre specifikke emner efter særskilt
anmodning, jf. punkt 11.4. Visse repræsentantskabsbeslutninger kræver endvidere særskilt
godkendelse hos Interessenterne, jf. nærmere punkt 10.8. Repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højest 8 ugers varsel.

10.3

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde én gang årligt inden udgangen af maj måned
med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning.
Godkendelse af budget, herunder kontingent og behandlingspris.
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

Herudover afholdes hvert 4. år efter kommunalvalgene et ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden udgangen af januar måned med henblik valg af bestyrelsens formand, næstformand og forretningsudvalg. Dagsorden for dette møde er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.4

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Valg af bestyrelsens formand
Valg af næstformand
Valg af forretningsudvalg
Eventuelt

Valg af de i punkt 10.3 angivne bestyrelsesmedlemmer sker efter selskabslovgivningens principper om relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning.
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10.5

Interessenternes repræsentanter har på repræsentantskabsmødet stemmeret ud fra den respektive Interessents ejerandel, jf. punkt 2.3.

10.6

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af Interessenternes stemmer
er repræsenteret. Alle afgørelser på repræsentantskabsmødet træffes ved simpelt flertal af de
afgivne stemmer, medmindre andet følger af vedtægterne, herunder punkt 10.7.

10.7

Følgende beslutninger kræver dels 2/3 flertal af de afgivne stemmer på et repræsentantskabsmøde, dels godkendelse på kommunalbestyrelsesmøde hos interessentkommuner, der tilsammen ejer mindst 85 % af Interessentskabet:
1. Investeringsbeslutning(er) og herunder låneoptagelse(r) ( undtagen låneomlægninger) som medfører en forøgelse af den samlede hæftelse for Interessenterne
på mere end kr. 100 mio. set i forhold til den samlede hæftelse på fusionstidspunktet.
2. Fusion eller anden form for sammenlægning eller længerevarende strategisk
samarbejde med andre selskaber.
3. Vedtægtsændringer.
4. Interessentskabets opløsning.
5. Optagelse af nye interessenter.

10.8

Enhver vedtægtsændring kræver – udover kvalificeret majoritet på repræsentantskabet i henhold til punkt 10.7 – godkendelse på kommunalbestyrelsesmøde hos samtlige interessentkommuner. Godkendelse af vedtægtsændringer på kommunalbestyrelsesmøder kan enten ske
forud for eller efter behandlingen af vedtægtsændringen på repræsentantskabsmøde. Beslutning om Interessentskabets opløsning kræver – udover kvalificeret majoritet på repræsentantskabsmøde i henhold til punkt 10.7 – ligeledes godkendelse på kommunalbestyrelsesmøde
hos samtlige Interessenter.

10.9

I det omfang repræsentantskabets beslutninger de facto i øvrigt måtte indebære ændringer i
de beføjelser, som Interessenterne har afgivet til Interessentskabet, eller ændre indholdet af
vilkårene for afgivelse af beføjelserne, er sådanne beslutningers retskraft betinget af godkendelse på et kommunalbestyrelsesmøde hos den eller de pågældende Interessenter. Enhver
beslutning, som kræver en vedtægtsændring, skal vedtages og godkendes efter proceduren i
punkt 10.7 og 10.8.

11.
11.1

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 16 medlemmer, der udgøres af Interessenternes repræsentanter i repræsentantskabet, jf. punkt 10.1. For hvert bestyrelsesmedlem er der en personlig suppleant,
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som er identisk med suppleanten for bestyrelsesmedlemmet i egenskab af repræsentantskabsmedlem. I en overgangsperiode gælder dog punkt 11.3.
Suppleanten kan indtræde ad hoc ved enkelte møder, hvor det ordinære bestyrelsesmedlem
har forfald, hvorefter det ordinære bestyrelsesmedlem genindtræder. Såfremt det ordinære
bestyrelsesmedlem udtræder permanent af bestyrelsen, indtræder suppleanten indtil næste
ordinære udpegning af repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer i henhold til punkt
10.1.
11.2

Bortset fra de forhold, der henhører under repræsentantskabets kompetence i henhold til
disse vedtægter, varetages Interessentskabets overordnede ledelse af en bestyrelse.

11.3

Med virkning indtil 31. december 2017 ledes Interessentskabet af en overgangsbestyrelse bestående af de den 1. januar 2015 siddende bestyrelsesmedlemmerne i henholdsvis TAS og L90,
samt af 6 yderligere medlemmer udpeget af henholdsvis Billund, Fanø, Hedensted, Herning,
Holstebro og Lemvig kommuner. Overgangsbestyrelsen består dermed i alt af 22 medlemmer.
I bilag 11.3 er fastsat nærmere regler for overgangsbestyrelsens virke og afstemninger.

11.411.3 Bestyrelsens formand og næstformand vælges af repræsentantskabet. Formand og næstformand udgør sammen med 3 øvrige af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer et
forretningsudvalg.
11.511.4 4 bestyrelsesmedlemmer i forening har ret til at anmode om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Anmodning om afholdelse af repræsentantskabsmøde skal afgives
skriftligt til bestyrelsen via e-mail eller brev og skal angive den eller de emner, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal indkaldes senest 2 uger efter, at anmodning herom er forelagt bestyrelsen.
11.611.5 Bestyrelsen holder møde, så ofte som formanden skønner det påkrævet. Ethvert medlem af
bestyrelsen, en direktør eller Interessentskabets revisor kan forlange afholdelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde.
11.711.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er tilstede.
11.811.7 Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Det vil sige, at et fremsat forslag kun er
vedtaget, dersom der er flere stemmer for end imod forslaget.
11.911.8 Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelser vedrørende udførelsen
af bestyrelsens og herunder formandsskabets og forretningsudvalgets hverv.
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11.1011.9
Bestyrelsesmedlemmernes mødediæter og/eller faste vederlag behandles af repræsentantskabet og fremsendes til godkendelse hos StatsforvaltningenAnkestyrelsen.
11.1111.10
Formanden for bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol
over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Det bestyrelsesmedlem eller en direktør, der
ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

12.

Direktion

12.1

Bestyrelsen ansætter en direktion til at varetage den daglige ledelse af Interessentskabet.

12.2

Den daglige ledelse af Interessentskabet omfatter ikke dispositioner, der efter Interessentskabets forhold konkret vurderet er af usædvanlig art eller af større betydning for Interessentskabet. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Interessentskabet. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

12.3

Direktionens nærmere opgaver og pligter såvel som aflønning fastsættes i kontraktgrundlag
forhandlet af bestyrelsen. Direktionen skal i sin daglige ledelse følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

12.4

Direktionen deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

13.
13.1

14.
14.1

Forhold til de kommunale tilsynsmyndigheder
Interessentskabet er etableret som et kommunalt fælleskab efter kommunestyrelseslovens §
60. De nødvendige godkendelser af vedtægtsændringer mv. skal indhentes hos tilsynet i det
omfang, dette følger af den til enhver tid gældende lovgivning og vilkår udstedt med hjemmel
heri.

Tegningsregel
Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand og en direktør i forening eller hver for sig i
forening med to medlemmer af bestyrelsen.
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15.
15.1

16.

Optagelse af nye interessenter
Ved optagelse af nye interessenter kræves repræsentantskabets beslutning, jf. punkt 10.7,
samt godkendelse af beslutningen hos StatsforvaltningenAnkestyrelsen.

Udtræden

16.1

Udtræden kan tidligst ske med virkning fra 1. januar 2024 med 12 måneders varsel. Herefter
kan udtræden ske til en 1. januar under forudsætning af skriftlig opsigelse med mindst 12 måneders varsel.

16.2

Ved udtræden er den udtrædende Interessent berettiget til at oppebære sin andel af en eventuel positiv egenkapital i Interessentskabet, og tilsvarende forpligtet til at betale sin andel af
en eventuel negativ egenkapital i Interessentskabet. Egenkapitalen opgøres uden hensyntagen til Interessentens betaling af godtgørelse i henhold til punkt 16.3.

16.3

Såfremt en Interessents udtræden medfører tab for Interessentskabet som følge af utilstrækkelig udnyttelse af anlægskapaciteten eller på anden måde, kan udtrædelse kun ske mod fuld
godtgørelse til Interessentskabet fra den udtrædende Interessent. Bestyrelsen forhandler de
nærmere udtrædelsesvilkår på vegne af Interessentskabet.

16.4

I øvrigt gælder Kommunestyrelseslovens § 60, stk. 2, og stk. 3, ved eventuel udtræden af Interessentskabet. Vilkårene for en udtrædelse skal derfor godkendes af Statsforvaltningen Ankestyrelsen og fastlægges af denne i tilfælde af uenighed med den udtrædende Interessent.

17.

Opløsning

17.1

Interessentskabet kan opløses, når dette besluttes af repræsentantskabet i henhold til punkt
10.7 og med tiltrædelse af samtlige Interessenter i henhold til punkt 10.8.

17.2

Interessentskabet kan endvidere opløses på begæring af en eller flere af Interessenterne, når
tilsynsmyndigheden finder rimelig grund hertil, jf. kommunestyrelseslovens § 60, stk. 2.

17.3

I tilfælde af Interessentskabets opløsning realiseres anlæggene og Interessentskabets gæld
indfries. En eventuel negativ egenkapital dækkes ind ved indbetalinger fra Interessenterne i
overensstemmelse med de indbyrdes ejerandele, jf. punkt 2.3. Viser likvidationsregnskabet en
positiv nettoformue, fordeles denne mellem Interessenterne ligeledes efter ejerandele, jf.
punkt 2.3.
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18.
18.1

19.

Overdragelse af rettigheder og pligter
Ingen Interessent kan – helt eller delvist - overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge
disse vedtægter uden alle Interessenters samtykke.

Kompetenceoverførsel

19.1

Underskrevne Interessenter bekræfter herved, at Interessentskabet har fået overdraget selvstændig kompetence til at træffe bindende beslutninger om udførelsen af alle de opgaver i
relation til bortskaffelse af forbrændingsegnet affald, herunder organisering af transport fra
omlastestationerne, håndtering, forbrænding og bortskaffelse, som er defineret i nærværende vedtægt. Interessentskabet er etableret som et kommunalt fællesskab i medfør af reglerne i Kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1.

19.2

Interessentskabet er herefter det direkte ansvarlige, offentligretlige organ i relation til de kompetenceoverførte opgaver. De enkelte Interessenters beslutning om overførsel af de beskrevne opgaver har fundet sted ved Interessenternes tiltrædelse af nærværende vedtægt,
med efterfølgende godkendelse fra StatsforvaltningenAnkestyrelsen.

20.

Udskillelse af driftsaktiviteterne i datterselskab(er)

20.1

Ved den enkelte Interessents tiltrædelse af nærværende vedtægt bemyndiger Interessenten
samtidig repræsentantskabet til at træffe beslutning om at indskyde Interessentskabets affaldsforbrændingsvirksomhed - og al anden affaldsbehandlingsvirksomhed samt tilknyttet
virksomhed - med tilhørende aktiver og passiver i et eller flere 100 % ejede datterselskab(er).

20.2

Ved etableringen af et eller flere datterselskab(er), udøver bestyrelsen Interessentskabets
ejerbeføjelser på generalforsamlingen i selskabet.

20.3

Indskuddet af Interessentskabets aktiver og aktiviteter mv. i datterselskab(er) skal forelægges
Statsforvaltningen Ankestyrelsen til godkendelse.

21.

Tvister
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21.1

21.2

Uoverensstemmelser vedrørende kommunalretlige spørgsmål, som måtte opstå mellem Interessentskabet og én eller flere Interessenter, om fortolkning af nærværende vedtægt eller Interessentskabets drift eller opløsning, afgøres af StatsforvaltningenAnkestyrelsen, hvis afgørelse kan indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Øvrige tvister afgøres ved voldgift nedsat af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse
med instituttets regler.
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KUNSTSTRATEGI FOR KUNST
I DET OFFENTLIGE RUM I SILKEBORG KOMMUNE
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Kunsten må gerne forstyrre!
Kunsten skal engagere!
Kunsten skal appellere
til børn og unge!
Kunsten skal være med
til at løfte sociale indsatser!

VENDEPUNKTET
PETER CALLESEN / 2019
SILKEBORG HØJSKOLE
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”Kunsten evner at overraske
og sætte nye perspektiver
på kendte steder, samt sætte
vaner og hverdagsliv på spil.
Borgeren møder kunsten
og kulturen i det offentlige
rum – i byen, i naturen og
ude i alle hverdagens små
sprækker.”
Kunststrategi 2020-2028
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I SAMARBEJDE MED BANG & OLUFSEN / STRUER
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FORORD
”I Silkeborg Kommune har
vi en lang og stolt tradition
for at prioritere kunsten højt,
og skabe gode betingelser
for at alle borgere kan møde
kunsten og kulturen i deres
hverdag.”
Johan Brødsgaard

Silkeborg er kendt som en aktiv kunstkommune. Det kan vi takke en række
ambitiøse institutioner, borgere, foreninger og private ildsjæle for. Men det
er mere end et renommé – for kunsten er gennem mange år blevet en del af
byens helt unikke sjæl og DNA.
Med afsæt i de stolte traditioner ønskes det med strategien ”TÆNK KUNSTEN IND – Kunststrategi for kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kommune”, at bringe kunsten endnu tættere på borgernes hverdag, samt sikre at
kunsten kommer til at spille en væsentlig rolle indenfor kommunens udvikling
af byrum, lokalområder, byggeri og naturområder.
Derfor har Silkeborg Kommune for perioden 2020-2028 afsat 12 millioner
kroner til kunst i det offentlige rum. Med afsæt i anlægsbudgettet er nærværende kunststrategi blevet udarbejdet i et samarbejde mellem Silkeborg
Kommune og Statens Kunstfond. Den skal være med til at sikre en helhedstænkning mellem kunsten, byen og borgernes liv i Silkeborg Kommune.
Strategien er ikke en færdig handlingsplan, som foreskriver, hvad der skal gøres hvor og hvordan. Målet er i stedet en strategi der understøtter god dialog
og koordinerede indsatser imellem borgere, kunstnere, bygherrer, arkitekter,
kommune og øvrige aktører omkring tilblivelse af kunsten i Silkeborg Kommune. Kunststrategien bidrager til, at beslutningerne angående tilblivelsen
af offentlige kunstværker i Silkeborg Kommune følger en helhedstankegang.
Kunststrategien indeholder en række anbefalinger for arbejdet med kunsten
i det offentlige rum, samt en beskrivelse af ideen om det stedsspecifikke
kunstværk som overordnet vision for strategien. Vi skal kigge fremad og have
store ambitioner med kunsten i vores by – men vi skal også tage højde for
historien og byens identitet og DNA.
Silkeborg Kommune håber og tror på at nærværende strategi vil være et godt
og vigtigt værktøj i arbejdet med kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kommune i årene fremover.
Tak til Statens Kunstfond for samarbejdet hidtil.

AARHUSPIGEN
KAI NIELSEN / 1921
SKULPTURPARKEN VED
KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD
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Johan Brødsgaard
Formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
i Silkeborg Kommune
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INDLEDNING
Silkeborg Kommune ekspanderer
og udvikler sig. Mange områder
i kommunen vokser og ændrer
løbende karakter. For at understøtte en mangfoldig, bæredygtig
og nyskabende udvikling inviteres
kunsten til at spille en rolle.

DEN STORE MOSAIK
LEONARD FORSLUND / 2006-07
MOSAIKKEN, KJELLERUP
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Kunst kan blandt andet bidrage til byudvikling, give oplevelser og anspore
til refleksion, fællesskab og dialog. Kunstværker i det offentlige rum kan relatere sig til det givne områdes historie, funktioner og brugere, og dermed
bidrage til at nuancere oplevelsen og forståelsen af området. Kunsten kan
medvirke til at skabe bykvalitet og byliv.
Kunststrategien tager udgangspunkt i de retninger, der er angivet i den overordnede strategi og vision for kulturlivet i Silkeborg Kommune – ”Kultursporet 2017-2024”. Heri udfoldes 7 strategiske spor for udviklingen af
Silkeborg Kommune som kulturkommune.
Udgangspunktet i Kultursporet er, at kunsten evner at overraske og sætte
nye perspektiver på kendte steder samt sætte vaner og hverdagsliv på spil.
Borgeren møder kunsten og kulturen i det offentlige rum – i byen, i naturen
og ude i alle hverdagens små sprækker. Kunsten igangsætter eksperimenter og bryder med vanetænkningen for at skabe dialog og sætte nye dagsordener.
Ifølge Kultursporet skal kunsten og kulturen spille sammen med andre fagområder. Kunsten og kulturen kan både inspirere og udfordre tænkningen
på andre områder som eksempelvis sundhed, byudvikling og skole. Denne
ambition skal kunstrategien være med til at indfri.
I Kultursporet understreges det at kunsten medvirker til at styrke den lokale
identitet, skabe dialog og refleksion samt øge borgenes livskvalitet. Kunsten
kan med andre ord synliggøre fælles historier og samle borgere og erhvervsliv
om udviklingen af det offentlige rum. Netop derfor beskrives der i samme
afsnit, at der er et stort ønske om en mere strategisk tilgang til arbejdet med
kunst og kultur i byrum, hvilket er en af grundene til påbegyndelsen af arbejdet med nærværende strategi for kunst i det offentlige rum.
Ud over Kultursporet spiller nærværende kunststrategi sammen med andre
centrale politikker og strategier i Silkeborg Kommune. Bl.a. Silkeborg Kommunes Arkitekturpolitik og Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040. Derfor
lægges der i forhold til realisering af kunststrategien op til et tæt samarbejde
med andre afdelinger i kommunen, ligesom der også lægges op til samarbejde med erhvervsliv, kulturinstitutioner, foreninger og andre fællesskaber.
AT SÆTTE SIT MÆRKE I VERDEN
WENDY PLOVMAND / 2018
SKOLEN PÅ DUEVEJ / FREDERIKSBERG
FOTO / JOHAN ROSENMUNTHE
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ARKITEKTUR TIL FÆLLESSKABER
Byliv for alle, Oplevelser og Kunst, Bydiversitet
OUTDOOR OG NATUR
Outdooraktiviteter, Adgang til naturen, Det grønne i centrum
BÆREDYGTIG UDVIKLING
Eksperimenter, Ressourceoptimering, Klimaløsninger
BYGNINGSARV- OG FORTÆLLING
Stedet, Bevaringsværdier, Kulturmiljøer
Temaer og undertemaer fra Arkitekturpolitikken / 2020

I Silkeborg Kommunes Arkitekturpolitik beskrives fire overordnede temaer og undertemaer. Temaerne kredser om nogle af de samme fokuspunkter som beskrives i Kultursporet 2017-2024, hvilket med tydelighed viser, at
der findes et potentiale for synergier og samtænkning af indsatser.
I Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040 fokuseres der bl.a. på hvordan kunsten også kan spille en rolle, når der udvikles byrum og gadeforløb.
Videreudvikling af bylivet og udviklingen af Søfronten og Havnen, rummer
bl.a. interessante pointer og muligheder for udvikling af samarbejder og
synergier. Det anbefales at den herunder beskrevne ide om det stedsspecifikke som den overordnede vision for kunststrategien, tages med i de tværfaglige arbejdsprocesser omkring kunsten i det offentlige rum. Sker det, vil
det blive tydeligt at netop stedets unikke karakter, historien og identiteten er
de fællestræk som kan vise sig at løfte samarbejdet, og sikre at relevans og
kvalitet går op i en højere enhed.

”Mødesteder, torve og pladser
skal være interessante, spændende og gerne forskellige. De
skal sikre, at vi mødes, ser hinanden og bliver set på tværs af
generationer og sociale lag.”
Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040

EVENTYRLIG LEGEPLADS / HILLERØD
HESSELHOLDT OG MEJLVANG / 2018
FOTO / TORBEN PETERSEN
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Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalgets visioner, holdninger og input, samt de
kunstfaglige kompetencer hos Statens Kunstfond og i forvaltningen, ligger
til grund for arbejdet med kunststrategien. Strategien er skrevet med afsæt
i anlægsbudgettet 2020-2028 ”Kunst i byrummet, Bindslevs Plads mv.”, og
Silkeborg Kommune har med assistance og involvering fra Statens Kunstfond udarbejdet ”TÆNK KUNSTEN IND – Kunststrategi for kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kommune”.
13

”Kulturen skal i endnu højere
grad ind i byens rum og gadeforløb for at skabe undren, opmærksomhed og oplevelser.
Silkeborg by skal have mere af
det, der kan overraske, og som
samtidig er unikt. Vi skal sikre,
at kulturlivet får mulighed for
at blomstre, eksempelvis igennem fælles udstillingsmiljøer og
værksteder, hvor børn og unge
kan være med.”
Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040

HVIS DU IKKE VED, HVOR DU SKAL HEN,
VIL ALLE VEJE FØRE DIG DERTIL
ANDERS BONNESEN / 2017 / FORTOV I VEJLE
FOTO / TORBEN PETERSEN
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DEN OVERORDEDE
VISION FOR
KUNSTSTRATEGIEN:
DET STEDSSPECIFIKKE
Begrebet om det stedsspecifikke
kunstværk fungerer som en overordnet vision for kunststrategien,
og for den måde der arbejdes
med kunst i det offentlige rum i
Silkeborg Kommune.

THE INTERIOR OF INÉS
FOS / 2017
VESTRE FJORDPARK / AALBORG
FOTO / CLAUS RENE PEDERSEN
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Hver anbefaling i kunststrategien skal læses og forstås på den præmis,
at ideen om det stedsspecifikke altid ligger til grund for formålet med den
givne anbefaling.

DRØMMEGAVL
MORTEN SØNDERGAARD / 2015
BOLIGSELSKABET DOMEA / VALBY
FOTO / MORTEN SØNDERGAARD

Det grundlæggende udgangspunkt for nutidskunst, der er skabt til det offentlige rum, er det stedsspecifikke. Det stedsspecifikke kunstprojekt udspringer til dels af stedet, fordi kunstneren arbejder med forskellige aspekter af stedet under tilblivelsen af værket. Samtidig er kunstværket også
medskaber af stedet, gennem den betydning, som brugen og tilstedeværelsen af kunstværket har for oplevelsen af lokaliteten.
Det centrale ved den stedsspecifikke tilgang er det samspil og den dybe
relation, der opstår mellem kunstværk og sted, hvis vigtigste konsekvens
er en stærk relation til stedets omgivelser og brugere. Dette skaber større
ejerskab til kunstprojektet. Det stedspecifikke kunstprojekt er derfor kvalitativt at foretrække fremfor kunst valgt alene for sine egne æstetiske kvaliteter
og derefter placeret i det offentlige rum. Det stedsspecifikke kunstprojekt
forholder sig til et eller flere aspekter af stedets oplevelsesmæssige, sociale og kontekstuelle forhold.
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OPLEVELSESMÆSSIGE
FORHOLD

SOCIALE
FORHOLD

KONTEKSTUELLE
FORHOLD

• Sanseindtryk, fx lyd, lys,
vind, lugt og skalaforhold
• Materialer, fx belægning,
beplantning, farver,
strukturer
• Funktioner, fx funktionelle elementer som trapper,
døre, hegn, bænke,
trafiklys
• Tidslighed, fx hektisk,
langsom, rytmisk

• Aktiviteter og adfærd, fx
indkøbsaktiviteter, rekreative aktiviteter, adfærd i
trafikken
• Organiserede grupper, fx
foreninger, institutioner,
virksomheder og organisationer
• Sociale grupper, fx. etniske, aldersmæssige eller
kulturelt betingede

• Politiske og juridiske
aspekter
• Historiske forhold
• Sprog, fx stednavne
og måder at omtale
lokaliteter
• Mentalitet, opfattelser
og myter
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FOKUSOMRÅDER,
PROCES OG
METODE SAMT
PEJLEMÆRKER

FEM PORTE OG TO STÅENDE VÆGGE
PETER BONNÉN / 1997
SKULPTURPARKEN VED
KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD
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Kunststrategien anbefaler, at fremtidige kunstværker i det offentlige rum i
Silkeborg Kommune tager udgangspunkt i en række fokusområder og forholder sig til en række succeskriterier for arbejdsprocesser- og metoder.
Derudover foreslår strategien nogle pejlemærker for hvad kunsten i det offentlige rum i Silkeborg Kommune skal kunne. Disse pejlemærker er med
til at sætte en retning for de overordnede ambitioner med strategien. Fokusområderne, succeskriterierne og pejlemærkerne er defineret og udvalgt
efter drøftelser i Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget og efter anbefaling fra
Statens Kunstfond.

FOKUSOMRÅDER
Kunststrategien anbefaler tre fokusområder for kunst i det offentlige rum i
Silkeborg Kommune. Fokusområde er udtryk for det fysisk eller tematisk afgrænsede område, hvori et givent kunstværk spiller sin primære rolle. Kunstværket kan være af æstetisk og oplevelses- eller funktionsmæssig karakter i
bymiljø eller naturområder, eller værket kan have en identitetsskabende karakter eller en involverende og social dimension. Hvert af de tre fokusområder
kan have en større eller mindre vægtning i de enkelte kunstprojekter, men
fælles for dem alle tre er at de forholder sig til begrebet om det stedsspecifikke. Kunststrategien anbefaler at de tre fokusområder spiller en aktiv rolle
i overvejelserne og begrundelserne for at igangsætte et kunstprojekt i det
offentlige rum.

BYENS, NATURENS OG DET SOCIALE RUM
SOM DOMÆNER FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM
Kunststrategien forholder sig til både bymiljø og naturområder i Silkeborg
Kommune. Anbefalingerne til arbejdet med strategien kan kobles til udvikling
af både by- og naturområder, og kan spille ind i allerede eksisterende byrum/
områder samt i helt nyanlagte.
Silkeborg Kommune er blandt andet kendetegnet ved en helt enestående
natur! Naturen er en attraktion og et aktiv for både borgere og turister. Kunststrategien anbefaler at kunstværker i det offentlige rum understøtter Silkeborg Kommunes ambition om at være Danmarks Outdoor Hovedstad.
Mange byrum og bymiljøer i Silkeborg Kommune er under udvikling og forandring. Nye by- og boligområder er på vej og nye støre bynære transformationer er på vej – f.eks. ved Søfronten og Havnen i Silkeborg. Kunststrategien anbefaler at kunstværker i det offentlige rum tager afsæt i nye byrum og
bymiljøer og ligeledes taler ind i eksisterende bymiljøer eller bymiljøer under
transformation.
Kunststrategien anbefaler også, at det sociale rum tænkes som fokusområde
for fremtidige kunstværker i det offentlige rum. Det kan være i form af relationelle kunstprojekter som arbejder med udvikling af nye fællesskaber, møder
mellem borgere og tværfaglige indsatsområder, hvor kunsten kan fungere
som løftestang for projekter af eksempelvis boligsocial karakter.

IDENTITET
Kunststrategien anbefaler at kunstværker i det offentlige
rum i Silkeborg Kommune arbejder med ét eller flere af
følgende tre fokusområder:
• BYENS, NATURENS OG DET SOCIALE RUM
• IDENTITET
• BORGERINDDRAGELSE

Kunststrategien anbefaler at kunstværker og kunstprojekter i Silkeborg Kommune arbejder med en dobbelt tilgang til identitet. Det betyder, at kunsten
både skal være med til at skabe en visuel identitet for Silkeborg Kommune OG være med til at styrke den sociale identitet hos den enkelte borger.
Kunststrategien anbefaler dermed projekter, som har potentiale til at stimulere ophold, interaktion og fællesskab.
Kunst i det offentlige rum, samt de dialoger og processer der leder op til tilblivelsen af det enkelte værk, giver anledning til at være i demokratisk dialog
om hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvad vi gerne vil være.
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De kunstnere der inviteres til at udvikle nye kunstværker opfordres til aktivt
at forholde sig til områdets karakter og den daglige brug. Kunstnerne skal
skabe stedsspecifikke værker, som er med til at formidle og iscenesætte området eller som aktiverer byens og naturens rum for borgere.
Kunsten har potentiale for at blive en del af hverdagslivet. Måske kan kunsten
bruges til at klatre og sidde på. Måske er kunsten et element i løsningen på
sociale udfordringer. Måske er kunsten ikke kun identitetsskabende for området, men også for den daglige bruger. Måske kan kunsten tilbyde et rum, hvor
daglige aktiviteter kan folde sig ud og hvor der i fællesskab kan skabes nye
traditioner og opbygges nye relationer.

BORGERINDDRAGELSE
Kunststrategien anbefaler, at der i så mange situationer som muligt arbejdes
med borgerinddragelse. Det gælder både i forhold til de permanente og de
midlertidige kunstprojekter.
I forbindelse med både små og store kunstprojekter er det anbefalingen at
arbejde med borgerinddragende processer. På den måde kan kunsten bruges til at skabe åbenhed og medejerskab i forhold til områdets udvikling,
hvilket på længere sigt kan være med til at sikre det daglige liv og engagement i området.

METODER TIL BORGERINDDRAGELSE I FORBINDELSE
MED DE STØRRE PROJEKTER KUNNE VÆRE:
• Workshopbaserede forløb med en kunstner, som bruges
som uformel afprøvning af idéer.
• Kunstnerstyrede events igennem udviklingsforløbet, som
styrker og udvikler fortællingen om området.
• At kunstnere opfordres aktivt til at gøre brug af borgerinddragelse i research- og realiseringsfase i forbindelse
med større projekter.

ROTATION AF
MENNESKER OG LANDSKAB
KARIN LIND / 2015
ARRESKOV SØ
FOTO / TORBEN PETERSEN
DAG OG NAT
ANJA FRANKE / 2013
SKOVLUNDE BYPARK
FOTO / TORBEN PETERSEN
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PROCES OG METODE

DJEAN DUBUFFET / 1961
SILKEBORG

Kunststrategien anbefaler tre succeskriterier for det stykke procesarbejde som
foregår, når et kunstværk skal etableres i det offentlige rum. De to øverste succeskriterier i boksen er også udtryk for et fokus på forskellige arbejdsmetoder,
som er væsentlige at have med i overvejelserne når et projekt påbegyndes.

Kunststrategien arbejder med tre overordnede
succeskriterier:
• Kunsten skal tænkes ind – og gerne i skitsefasen
• Kunsten skal fungere som motor for tværfaglige
arbejdsprocesser
• Kunsten skal have en social dimension

KUNSTEN SKAL TÆNKES IND – OG GERNE I SKITSEFASEN
Et centralt element i kunststrategien er at tænke kunstprojekter ind allerede
i skitsefasen, da et kunstværk ofte med stor fordel kan integreres i arbejdet
med konkrete anlægsopgaver. Et kunstværk kan være et fortov, en legeplads, et springvand, en boldbane, et cykelskur, beplantning, belysning, et
redskabsrum osv. Kunstværker skal ikke blot være et add-on når anlægsarbejdet er færdigt. Kunstværkerne skal gerne udfylde en funktion og kunne
bruges til noget. Erfaringer viser, at der ofte kommer gode resultater ud af at
involvere kunstneren i byggeprocessen, så kunstprojekt, arkitektur, design
og funktioner sammentænkes, og kunstprojektet på den måde integreres
bedre i bebyggelsen end hvis det først kom til efter byggeriet.
Kunsten kan bidrage med stedsspecifikke tilføjelser og indgreb, der giver
det byggede miljø en differentieret og specifik karakter. Bygningernes æstetiske dimension styrkes, fordi de unikke, kunstneriske tilføjelser skaber steder med stemninger, betydning og sanselige oplevelser. På den måde bliver
bygningen et sted med en mere human karakter, der ikke blot appellerer til
gøremål og funktionalitet, men også til sanser, refleksion, inspiration og kreativitet. Kunsten og det byggede miljø kan integreres i form af udsmykning,
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funktioner og detaljering i byggeri og i forbindelse med større anlæg kan de
kunstneriske tiltag bidrage til landskabsdesign eller indgå som et strukturerende element i projekteringen af et område.

Der er flere fordele ved at tænke kunst ind i skitsefasen:
• Kunstværkerne kan bidrage med anlægsløsninger som
ikke findes i andre byer.
• Kunstværkerne kan være med til at skabe en visuel identitet
for området.
• Kunstværkerne kan motivere til ny brug og gentænkning
af et givent område.
Der er også økonomiske fordele ved at integrere kunst
i skitsefasen:
• Når en kunstner involveres tidligt i processen med en
bunden opgave, kan de traditionelle udgifter til anlæg
(fx fliser, asfaltering, beplantning osv.) blive transformeret
til et kunstværk.
• At tænke kunst ind i skitsefasen åbner nye muligheder i
forhold til fundraising.

KUNSTEN SKAL FUNGERE SOM MOTOR FOR
TVÆRFAGLIGE ARBEJDSPROCESSER
Når en proces omkring tilblivelse af et kunstværk i det offentlige rum skal
igangsættes, kan der være brug for specifik viden og erfaringer, som ligger indenfor en række forskellige fagområder. Der kan også være forskellige ønsker
til (og syn på) hvad kunstværket skal kunne. Derfor er det vigtigt at der etableres en arbejdskultur tidligt i projektet, som er præget af åbenhed og dialog.
Med kunststrategien er det netop hensigten at udarbejde en praksis, hvor
kunsten tænkes ind som en motor i tværfaglige sammenhænge. Der kan som
beskrevet være i form af nytænkende koblinger mellem kunst og eksempelvis
områdeudvikling, sundhed, uddannelse og sociale indsatser.
Erfaringer fra andre projekter vedrørende kunst i det offentlige rum viser, at
en god tværfaglig arbejdsproces ofte kommer projektet til gode. Søren Taaning, Formand for Statens Kunstfonds legatudvalg, fortæller i Real Danias
rapport ”Kunst i byudvikling”, at en samskabelsesproces mellem byggefolk,
arkitekter og kunstnere er vejen frem.

”Når det lykkes, er det mere
vellykket, end hvis kunstnere
kom bagefter uden dialog, og
placerede et kunstværk”
Søren Taaning / Formand for
Statens Kunstfonds Legatudvalg

I Silkeborg Kommune er det oplagt at kombinere kunst og anlægsopgaver,
da der i den otte-årige periode som kunststrategien dækker, er flere store
anlægsprojekter undervejs. Det giver en unik mulighed for at Silkeborg Kommune kan gøre den anlægsintegrerede kunst til en arbejdsmetode. Når den
anlægsintegrerede kunst bliver en arbejdsmetode, vil det være muligt tidligt
at udpege de områder, hvor kunsten kan implementeres. Det forøger både
mulighederne for at skaffe eksterne midler til realisering, og gør det muligt
at arbejde målrettet med borgerinddragende processer omkring værkerne.
Som en første afprøvning af metoderne til implementering af den anlægsintegrerede kunst, anbefaler kunststrategien at der kigges på mulighederne for at
bruge anlægsprojekterne omkring Havnen og Søfronten som case.
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PREBEN SKÅRUP LANDSKAB
SLA / 2016
SILKEBORG MOTORVEJEN
FOTO / BO NØRGÅRD
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”I Silkeborg engagerer mange
sig i de større begivenheder,
som er afhængige af ildsjælenes bidrag og deltagelse.
Fællesskabet skal også stå
stærkt, når vi udvikler vores
byer, fx igennem forskellige
boligtyper, boligområdernes
indretning, placering af hverdagsfunktioner, mødesteder
og rum for aktiviteter.”

KUNSTEN SKAL HAVE EN SOCIAL DIMENSION
Kunststrategien arbejder dynamisk med både at styrke de store samlende
fortællinger og de mere nære relationer.
Kunsten i det offentlige rum kan blandt andet understøtte visionen om at
Silkeborg Kommune vægter fællesskabet højt, ved på kunstens præmisser
at etablere mødesteder og dialoger. Generelt er denne form for kunst ofte
kendetegnet ved at gøre publikum til deltagere eller brugere af værket og har
en inkluderende karakter.
Kunstværket som et redskab til at etablere kommunikation og dialog er i dag
et vigtig træk ved meget kunst i det offentlige rum. Kunstprojektet kan f.eks.
have form som samtalerum, arkiv eller medieplatform. Denne type af kunst
har ofte som mål først og fremmest at blive brugt frem for at blive betragtet.
Gennem brugernes deltagelse i kunstprojektet udvikles et offentligt rum, hvor
meninger kan strømme frit og idéer afprøves.
Andre projekter kan være et samarbejde mellem en kunstner og en lokal
organisation, forening eller gruppe af borgere. På den måde skabes en ramme om en kreativ udveksling mellem kunstneriske kompetencer og lokal eller specialiseret viden. Det kan udmønte sig i kunstneriske tiltag i byrum og
byggeri. Processen og de relationer og oplevelser, den skaber, kan dog være
vigtigere end et fysisk resultat. Man kan for eksempel arbejde med borgernes
selvorganisering og deltagelse, hvor kunstneren sætter et forløb i gang eller
kobles på et eksisterende projektforløb. Mange samtidskunstnere ynder at
arbejde på denne måde.

Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040
TERMINI
POUL INGEMANN / 2015
RINGE SØ
FOTO / TORBEN PETERSEN

Kunsten kan også skabe et rum, hvor nye fortællinger i bysamfundet kan
opstå og de eksisterende kan udfolde sig. Sådanne projekter kan skabe
rammer om fælles oplevelser eller skabe et reflektionsrum for den måde, vi
oplever fællesskab på. Her kan det være oplagt at indgå samarbejde med
aktører, der kender byens historie og samtid godt, f.eks. Silkeborg Arkiv eller
de lokale medier.
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PEJLEMÆRKER
De fire pejlemærker er blevet konkretiseret ud fra drøftelser i Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalget, og har deres udspring i udvalgets visioner for kunststrategien. De skal være med til at stå ved siden af, og underbygge, de
netop beskrevne fokusområder og succeskriterier for proces og metode,
og de sætter i høj grad en retning for de overordnede ambitioner med
kunststrategien.
Pejlemærkerne siger på hver sin måde noget om hvordan den enkelte interessent, kunstner eller et konkret kunstværk kan forholde sig til anbefalingerne
for fokusområder, proces og metode, når arbejdet omkring værket skal konkretiseres og påbegyndes.
Et kunstværk skal ikke nødvendigvis forholde sig til alle fire pejlemærker, men
de skal ses som et vigtigt og væsentligt grundlag for diskussionen om (og
arbejdet med) hvilken rolle kunstværket skal indtage.

KUNSTSTRATEGIEN TAGER UDGANGSPUNKT
I FIRE PEJLEMÆRKER:
•
•
•
•

Kunsten må gerne forstyrre!
Kunsten skal engagere!
Kunsten skal appellere til børn og unge!
Kunsten skal være med til at løfte sociale indsatser!

HYPERSEA
STINE DEJA / 2019
HOLBÆK SPORTSBY
FOTO / TORBEN PETERSEN
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MILEPÆLE OG
UDGANGSPUNKTER
TIL AT KOMME
GODT FRA START

KUGLETRÆER OG KEGLETRÆER
PETER HOLM / 2015
ODENSE
FOTO / TORBEN PEDERSEN
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Herunder ses en række anbefalinger for, hvilke kunsttyper der vil være væsentlige at arbejde med i løbet af den otte-årige periode 2020-2028. En stor
del af de beskrevne kunsttyper skal agere milepæle, og at de hver især gerne
skal afprøves mindst én gang i løbet af den otte-årige periode.

KUNSTTYPER TIL AFPRØVNING

Der lægges op til, at strategien efter otte år justeres endeligt i forhold
til de erfaringer der er opnået med de forskellige projekttyper. Det giver
mulighed for, at der i en fremtidig kunststrategi kan lægges mere vægt på
bestemte projekttyper, som har vist sig at fungere særligt godt i forhold
til det overordnede mål med Silkeborg Kommunes kunststrategi: Med udgangspunkt i byens historie og DNA, at bringe kunst af høj kvalitet i spil
som et samlende og udviklende element indenfor udvikling af naturens,
byens og det sociale rum.

•
•
•
•
•

Et større anlægsintegreret kunstprojekt
Et stedsspecifikt kunstværk skabt til et naturområde
Et stedsspecifikt kunstværk skabt til et byrum
Udvikling og afvikling af en større kunstevent
Udvikling og afvikling af et kunstprojekt med høj grad af
borgerinddragelse (fx i form af workshopbaserede formater
eller med et huskunstnerprojekt som omdrejningspunkt)
• Udvikling og afvikling af et mindre midlertidigt kunstprojekt
• Udvikling og afvikling af et kunstprojekt med en tydelig
social dimension

Kunststrategien er med denne blanding af kunstgreb tænkt som et dynamisk
redskab, som gør det muligt at forskellige typer af projekter kan lappe ind
over hinanden. På den måde kan kunststrategien gøres til et synligt element
i borgere og interessenters bevidsthed.
Hvis en stor del af milepælene forfølges, og kunsttyperne afprøves, vil en
stor del af anbefalingerne for arbejdet med fokusområder, proces og metode
samt dogmer blive afprøvet, og vil danne et solidt grundlag for evaluering og
det videre arbejde med kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kommune. Det
anbefales at der hvert år i forbindelse med tilblivelsen af handleplanen på kulturområdet evalueres, og lægges en plan for hvilke milepæle der skal danne
grundlag for følgende års arbejde med kunststrategien.

A LIVING FLOOR
MILENA BONIFACINI / 2017
PLANT SCIENCE CENTRE
FOTO / ERLING LYKKE JEPPESEN
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TÆNK KUNSTEN IND
KUNSTSTRATEGI FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM
I SILKEBORG KOMMUNE
Kunststrategien for Silkeborg Kommune er udarbejdet i et samarbejde mellem
Statens Kunstfond, Kunstkonsulent Marie Dufresne og Silkeborg Kommene.
Kunststrategien ”TÆNK KUNSTEN IND” er udgivet i august 2020. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og videredistribuering af Kunststrategien for
Silkeborg Kommune i dens helhed kan ske uden samtykke.
Kunststrategien for Silkeborg Kommune kan hentes på www.silkeborg.dk.
Kontaktperson: Projektleder Nina Knappe / Tlf. 2054 4018 / nmk@silkeborg.dk
Forsidefoto: Vendepunktet / Silkeborg Højskole / Peter Callesen / 2019
Bagsidefoto: Silkeborg Torv / Schönherr landskabsarkitekter, inspireret af
Asger Jorns formsprog / 2017
Layout: Berit Stubkjær / beritgrafiskdesign.dk
Tryk: Skabertrang
Papir: Omslag Intensiv gul 230 g / Indhold Offset 150 g
Oplag: 100
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SILKEBORG TORV
SCHÖNHERR / 2017
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”Silkeborg er en dynamisk kulturkommune,
hvor kunst og kultur
skaber livskvalitet og
sammenhængskraft i
hverdagen.”
Kultursporet 2017-2024
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Notat om casemanager-projektets første projektår

Baggrund
Byrådet godkendte i december 2018 et fireårigt Casemanager-projektet (2019-2022). I den
forbindelse blev det besluttet, at Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Økonomi- og
Erhvervsudvalget skal præsenteres for en årlig statusskrivelse. Dette er den første
statusskrivelse.
Projektets forudsætninger
Det overordnede formål med projektet er at tilbyde udsatte borgere med komplekse
problemstillinger en mere håndholdt, sammenhængende og koordineret indsats. Forventningen
er, at det medfører at:




Flere udsatte borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, udvikler sig til at komme i
ordinær beskæftigelse, uddannelse eller fleksjob
Borgerne oplever en bedre sundhed, trivsel og livsmestring.
Borgernes behov for sociale tilbud som f.eks. bostøtte og misbrugsbehandling kan
reduceres.

Samtidig er det hensigten, at projektet skal udvikle, afprøve og levere nye organisatoriske bud
på, hvordan kommunen skaber bedre rammer og muligheder for en koordineret og
tværgående indsats for de borgere, der har brug for støtte fra flere fagområder. Projektet er
derfor også en langsigtet investering, hvor der løbende skal samles op, læres og justeres i
måderne der samarbejdes på tværs af fagområderne til gavn for borgerne.
Teamet
Casemanager-projektet samler myndighedsopgaven på beskæftigelses- og socialområdet samt
opgaver ift. mentor, virksomhedskonsulent og i nogle tilfælde bostøtte efter §85. Projektet
omfatter i alt 7 stillinger i form af 6 casemanagere og én teamleder. Som samlet team, skal de
dække viften af nødvendige faglige kompetenceområder, hvorfor deres gennemsnitlige sagstal
er lavere end i den normale indsats. Dette skal skabe en passende ramme for et tæt samspil
med borgere og de forskellige fagområder om en helhedsorienteret indsats på tværs af
lovområder.
Teamet startede 1. april 2019 og er sammensat af 1 teamleder, 4 socialrådgivere, 1
fysioterapeut (med myndighedserfaring fra beskæftigelsesområdet) og 1 socialpædagog, som
har bred erfaring fra bostøtte på både psykiatri og autismeområdet.
Målgruppen
Udgangspunktet for projektet er, at der kontinuerligt er 120 borgere tilknyttet, som har det til
fælles, at de modtager §85 bostøtte og enten er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere eller
uddannelseshjælpsmodtagere. Målgruppen har komplekse problemstillinger i form af nedsat
fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, hvilket har stor indflydelse på hverdagslivet og
medvirker til, at de lever social udsat med ingen eller begrænset tilknytning til
arbejdsmarkedet.
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I projektets opstart viste det sig, at der ikke var 120 borgere som opfyldte kriterierne i
projektet. Særligt i gruppen af kontanthjælpsmodtagere kunne pladserne ikke fyldes op og det
blev derfor besluttet, at åbne for borgere som modtager ydelse efter servicelovens §82 (tidlig
forebyggende indsats), §101 (døgnbehandling stofmisbrugsbehandling), §107 (midlertidig
botilbud) og §110 (forsorgshjem) i opstartsperioden. Nedenfor ses udviklingen fra borgerens
visitationstidspunkt, til der senest er gjort status:
Juridisk grundlag i Serviceloven for Social indsats:
§82 Korterevarende støtte
Casemanager har udarbejdet VUM på 9 fra denne gruppe, som
er overgået til § 85 bostøtte.
§101 Døgnbehandling

På visitationstidspunktet

Status pr. 15.
juli 2020

11

2

3

2

§107 Botilbud

3

5

§110 Forsorgshjem

5

2

96

104
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6

140

120

§85 Bostøtte
Ingen social indsats
Borgeren er i Voksen Rådgivning screenet at have behov, som
rækker udover §82. Casemanager skal udarbejde VUM.
I alt
*Voksenudredningsmetoden

I maj 2020 er det dog besluttet at vende tilbage den oprindelige målgruppe, hvilket vil sige
borgere som modtager bostøtte, og ikke borgere som er visiteret til botilbud. Baggrunden for
denne beslutning er, at der nu er tilstrækkeligt med borgere, som opfylder de oprindelige
kriterier, samtidig med at det for denne målgruppe er mere realistisk at opnå projektets
målsætninger om, at borgere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.
Trivselsmåling
Et af projektets succeskriterier er at forbedre borgerens trivsel, mens de er tilknyttet
casemanager-teamet. Derfor blev det i forbindelse med opstart af projektperioden besluttet at
benytte WHO-5 til at måle borgernes trivsel. Værktøjet blev valgt, både fordi det er
videnskabeligt gennemtestet, og at Socialstyrelsen benytter det i et lignende projekt, som er
målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
WHO-5 består af fem forskellige spørgsmål, som borgerne skal svare på, og som herefter
omregnes til en værdi indenfor intervallet 0-100. Bagefter udregnes der et gennemsnit for den
samlede målgruppe, hvorefter målgruppens risiko for depression og stressbelastning kan
udledes. Det udregnede gennemsnittet indplaceres herefter i en af de tre nedenstående
kategorier:




0-35. Der kan være stor risiko for depression og stressbelastning.
36-50. Der kan være risiko for depression og stressbelastning.
50-100. Der er ikke umiddelbar risiko for depression og stressbelastning.

Sundhedsstyrelsen har tidligere lavet en landsdækkende undersøgelse, hvor de kom frem til,
at den gennemsnitlige trivsel i den danske befolkning er 68. I casemanager-projektet er der
foreløbigt foretaget én trivselsmåling, hvor i alt 83 borgere har besvaret spørgeskemaet, og
denne måling vil fremadrettet blive brugt som baseline for projektet. Den første måling viser,
at blandt de 84 borgere er den gennemsnitlige trivsel 47,13. Dermed er målgruppen samlet
set i risiko for depression og stressbelastning. Hvis man kigger nærmere på de enkelte
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besvarelser, vil der være borgere, som ikke er risiko, mens andre er i stor risiko for depression
og stressbelastning. Dette harmonerer i høj grad med de forventninger, der var forinden
projektets opstart, at det er en udsat målgruppe, som har en tilknytning til både
Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen. I relation til projektets succeskriterier, så
forventes det, at de kommende målinger vil vise en forøget trivsel. Det vurderes, at
casemanager-projektet vil kunne medvirke til at skabe en udvikling, hvor borgerne på sigt ikke
længere vil være i risiko for depression og stressbelastning.
Sundhedsstyrelsen anvender WHO-5 trivselsmålingen i et lignende projekt, hvor målgruppen
er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Her viste baselinemålingen, at der var en
gennemsnitlige trivsel på 56,41. I denne måling er første måling dog foretaget ved tidspunktet
for henvisning til virksomhedspraktik og dermed på et senere tidspunkt, end det er tilfældet
med casemanager-projektet. Det kan derfor have indflydelse på, at borgerne i dette projekt
har højere trivsel end borgerne i casemanager-projektet har ved opstart. Det kan dog også
være udtryk for, at casemanager-projektets målgruppe er mere udsatte end målgruppen for
Sundhedsstyrelsens projekt.
Næste trivselsmåling vil blive foretaget i august 2020 for borgere indskrevet i 2019. For nyvisiterede borgere vil der blive foretaget en måling ved indskrivning, efter 3 måneder, 6
måneder og herefter hver 6. måned samt ved udskrivning af projektet. I den resterende
projektperiode følges udviklingen i borgernes trivsel.
Forankringen i de to afdelinger
Teamet er fysisk placeret på Drewsensvej, organisatorisk forankret i Jobcenter
Jobrehabilitering og Integration og derfor integreret i aktiviteterne i Beskæftigelsesafdelingen.
Dette har haft en positiv betydning for projektets opstart, da teamet således har haft en daglig
organisatorisk og fysisk base at arbejde ud fra. Til gengæld har det været nødvendigt at
arbejde målrettet med at sikre den faglige, kulturelle og sociale forankring i Socialafdelingen.
Myndighedssektionen i Socialafdelingen har været meget imødekommende overfor at stille
pladser til rådighed, men der er desværre ikke plads til hele teamet. Teamet har derfor
arbejdet med at finde den rette balance ift. mødedeltagelse for at kunne følge med på alle
relevante fagområder. Casemanagerne har blandt andet arbejdet målrettet med opkvalificering
mhp. at udarbejde VUM, lave faglige vurderinger og indstillinger. Dernæst har de i på skift
deltaget på teammøder i myndighedsteams; Voksen Handicap samt Socialpsykiatri og
rusmidler. Der er på nuværende tidspunkt fundet en god struktur, men det er et løbende
opmærksomhedspunkt, at casemanagerne på den ene side har den tilstrækkelige viden fra alle
relevante områder, og på den anden side har den nødvendige tid til at understøtte borgerne.
Erfaringer fra Helhedsorienteret indsats (Casemanager-indsats i samarbejde mellem
Beskæftigelsesafdelingen og Børne- og Familieafdelingen) peger på, at det et tilbagevendende
fokuspunkt at sikre, at der er ledelsesmæssig opbakning i begge afdelinger, hvis projektet skal
blive en succes, og teamet skal lykkes med opgaven. Det er der taget hånd om i styregruppen,
hvor både sektionslederniveauet, funktionslederniveauet og teamkoordinatorer er
repræsenteret, hvilket gør det muligt at bringe evt. problemstillinger op og hurtigt tage
beslutning om hensigtsmæssige justeringer.
1

Link til rapport på Socialstyrelsens hjemmeside
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Foreløbige erfaringer i projektet
-

Casemanager-teamet er blevet tilknyttet en del borgere, som først skulle udredes i VUM
samt visiteres og opstarte i bostøtte. Antallet af afsluttede sager har derfor været
lavere end forventet. De foreløbige resultater fremgår nedenfor og viser blandt andet,
at 40 % af de afsluttede sager skyldes fraflytning fra kommunen. Derfor er det også for
tidligt at konkludere noget på baggrund af de resterende 12 sager.
Afslutningsårsag

Antal

Flexjob ansættelse – afsluttet i SOC

1

Flexjob visiteret – fortsat § 85 (SOC)

2

Ressourceforløb visiteret – fortsat § 85 (SOC)

2

Pensionstilkendelse – fortsat § 85 (SOC)

3

Indsat til afsoning

1

Tilbagevisning til BEA – Afslag på bostøtte

1

Fraflyttet kommunen

8

Ophold på forsorgshjem i anden kommune –
fortsat (SOC)
Udskrevet af projektet pga. målgruppe til STU.

1

I alt

1
20

-

Den tværgående myndighed skaber øget koordinering og enkelthed for borgerne: I
langt de flest tilfælde oplever både borger og medarbejdere en stor fordel ved, at
myndighedsrollen i borgerens sag er samlet, og at der kan udarbejdes en integreret
indsats. Borgerne giver udtryk for, at det er rart med færre kontaktpersoner.
Oplevelsen er, at det skaber en bedre kontinuitet i sagerne.

-

Borgere kan blive forvirret over, at casemanageren har flere roller: Da borgerne
tidligere har været tilknyttet traditionelle sagsbehandlere, kan deres forventninger til
casemanageren blive urealistiske. I nogle tilfælde tror borgeren, at casemanageren kan
hjælpe med alle typer problemstillinger.

-

Mulighed for ekstra forebyggende indsats for unge: Casemanagerne oplever, at
indsatsen indeholder et ekstra potentiale for de unge sammenlignet med
kontanthjælpsmodtagerne over 30 år. Der er mulighed for at forebygge sociale
problematikker, som ellers kunne resultere i mere omfattende sociale indsatser og/eller
forlænge ledighedsperioden.

-

Organisatorisk forberedelse til kommende hovedlov: Set i lyset af den kommende nye
hovedlov er casemanager-projektet med til at afprøve helhedstilgangen og kan derfor
bringes i direkte anvendelse ved en vedtagelse af hovedloven.

-

En bedre grundlæggende forståelse af de to områder: Gennem en øget forståelse for,
hvad der lovgivningsmæssigt er kerneopgaven, kompleksiteten og udgiftstyngden af
indsatserne, samt målsætningerne på de to områder, bidrager projektet til den fortsatte
udvikling af samarbejdet mellem Socialafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen.
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23 Drøftelse af muligheder for at fremme
praktikpladser
23.1 - 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

Side 3

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
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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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