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

Beslutning
Med henvisning til bestemmelsen i Styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune, § 6, stk. 2,
deltager byrådsmedlem Mads Frandsen (V) i stedet for Flemming Heiberg (V), der har
meddelt, at han er forhindret i at deltage på grund af ferie.
Godkendt, at Mads Frandsen (V) deltager i stedet for Flemming Heiberg (V).
Dagsorden godkendt.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Dialog med HandelSilkeborg
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-06230

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledes med en dialog med repræsentanter fra
HandelSilkeborg.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at dialogen afholdes

Beslutning
Økonomi- og erhvervsudvalget gennemførte dialog med HandelSilkeborg.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Repræsentanter fra HandelSilkeborg orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om den aktuelle
status og de fremtidige perspektiver for HandelSilkeborg. Efterfølgende er der mulighed for
gensidig drøftelse.
Fra HandelSilkeborg deltager bestyrelsesformand Frank Borch-Olsen og city manager Pernille
Varde Perigaard.
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3 (Offentlig) Godkendelse af bevillingsflytninger på
baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020
Sagsbehandler: Dr14302
SagsID: EMN-2020-03209

Resume
Ifølge styringsmodellen for Silkeborg Kommune skal der pr. 30. juni 2020 foretages
budgetopfølgning, og i den forbindelse godkender Økonomi- og Erhvervsudvalget
bevillingsflytninger inden for budgettets rammer.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at bevillingsflytninger godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ifølge bevillingsreglerne i Budget 2020 er Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiget til at
meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- og/eller anlægsbevilling ønskes
overført til en anden drifts- og anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter alene
omdisponeringer mellem meddelte drifts- og anlægsbevillinger, det vil sige hovedkonto 0-6.
Det fremgår af nedenstående oversigt, hvilke bevillingsflytninger, der er tale om.
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Beløb,
Drift 2020

1.000 kr.

Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn for 2020

-2921

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsreguleringer

-37

Bevilling 14 Centralfunktioner
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 15 Fælles
formål vedrørende: Teknisk korrektion af lønmidler

-200

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 15 Fælles
formål vedrørende: Lønmidler reduktion i direktion

-469

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Medarbejdere til erhvervsservice aflønnes på
bevilling 14

1000

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn for 2020

-123

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Indkøbsreguleringer
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler til bevilling
14 Centralfunktioner vedrørende: Vedr. ændret kontering af kommunale
mentorer

63

5548

Bevilling 15 Fælles formål
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 15 Fælles
formål vedrørende: Lønmidler reduktion i direktion

469

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 15 Fælles
formål vedrørende: Teknisk korrektion af lønmidler

200

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Medarbejdere til erhvervsservice aflønnes på
bevilling 14

-1000

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 16 Tværgående
aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn for 2020

-165

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 41 Skoler
vedrørende: Ungebyråd

-252
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Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Flytning af budgetbeløb fra andre bevillinger til bevilling 16 Tværgående
aktiviteter vedrørende: Indkøbsreguleringer

284

Flytning af budgetbeløb fra andre bevillinger til bevilling 16 Tværgående
aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn for 2020

7160

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn 2020

-258

Bevilling 24 Kollektiv trafik
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 24 Kollektiv trafik til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn for 2020

-1384

Bevilling 25 Veje
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 25
Veje vedrørende: Ændret pris- og lønskøn for 2020

314

Bevilling 28 Entreprenøropgaver
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 28
Entreprenøropgaver vedrørende: Ændret pris- og lønskøn for 2020

350

Bevilling 34 Kultur og Fritid
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsreguleringer

-13

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn for 2020

-544

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 41 Skoler
vedrørende: Tilskud til skoleorkestre Skægkærskolen

-100

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 41 Skoler
vedrørende: Tilskud til skoleorkestre Sejs Skole.

-100

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 34 Kultur og Fritid
vedrørende: Betaling til haller, Egnscenter Sjørslev

72

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 34 Kultur og Fritid
vedrørende: Betaling til haller, Themhallen

145

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 34 Kultur og Fritid
vedrørende: Betaling til haller, Thorninghallen

132
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Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 34 Kultur og Fritid
vedrørende: Betaling til haller, STIF hallen

16

Bevilling 41 Skoler
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 41 Skoler
vedrørende: Ungebyråd

252

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 16 Tværgående
aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn for 2020

-451

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 34 Kultur og Fritid
vedrørende: Betaling til haller, Egnscenter Sjørslev

-72

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 34 Kultur og Fritid
vedrørende: Betaling til haller, Themhallen

-145

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 34 Kultur og Fritid
vedrørende: Betaling til haller, Thorninghallen

-132

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 34 Kultur og Fritid
vedrørende: Betaling til haller, STIF hallen

-16

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 41 Skoler
vedrørende: Tilskud til skoleorkestre Skægkærskolen

100

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 41 Skoler
vedrørende: Tilskud til skoleorkestre Sejs Skole.

100

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 67 Sociale overførsler til bevilling 41 Skoler
vedrørende: IGU løn Sølystskolen februar til juni 2020.

48

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til bevilling
16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsreguleringer
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 43
Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: Ændret pris- og lønskøn for 2020

-7
4

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 45 Børn og unge med særlige behov til
bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn for
2020

-249

Bevilling 53 Socialområdet
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 53 Socialområdet til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn for 2020

Side 9

-860

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 61 Arbejdsmarked - service til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn for 2020

-23

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler til bevilling
14 Centralfunktioner vedrørende: Ændret kontering af kommunale mentorer

-5548

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler til bevilling
73 Sundhed og Ældre vedrørende: Projekt Nærmiljø
Århusbakken/Langsøskoledistriktet

-200

Bevilling 67 Sociale overførsler
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 67 Sociale overførsler til bevilling 41 Skoler
vedrørende: IGU løn Sølystskolen februar til juni 2020.

-48

Bevilling 73 Sundhed og Ældre
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Sundhed og Ældre til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsreguleringer

-290

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Sundhed og Ældre til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn for 2020

-860

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler til bevilling
73 Sundhed og Ældre vedrørende: Projekt Nærmiljø
Århusbakken/Langsøskoledistriktet
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 78 Fritvalgsområdet til bevilling 73 Sundhed
og Ældre vedrørende: Indefrysning af særlig feriegodtgørelse

200
-376

Bevilling 78 Fritvalgsområdet
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 78 Fritvalgsområdet til bevilling 73 Sundhed
og Ældre vedrørende: Indefrysning af særlig feriegodtgørelse

376

Bevilling 81 Natur og Miljø
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 81
Natur og Miljø vedrørende: Ændret pris- og lønskøn for 2020
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4 (Offentlig) Godkendelse af bevillingsændringer på
baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020
Sagsbehandler: Dr12438
SagsID: EMN-2020-03209

Resume
Ifølge styringsmodellen for Silkeborg Kommune skal der pr. 30. juni 2020 foretages
budgetopfølgning. I den forbindelse godkendes bevillingsændringer.
Socialudvalget søger om at ændring af takster på to institutioner godkendes.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til byrådet,




at følgende bevillingsændringer godkendes:
o Finansielle bevillinger (indtægt): -153,000 mio. kr.
o Skattefinansieret drift (udgift): 132,479 mio. kr.
o Netto forhøjes kassen med: -20,521 mio. kr.
at forslag til ændring af takster for servicepakker på institutionerne Nylandsvej og
Sandvejen, som fremgår af takstoversigten (bilag), godkendes

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

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
De i sagen søgte bevillingsændringer er oplistet enkeltvis nedenfor. Bevillingsændringerne er
opdelt i drift og finansielle bevillinger. De enkelte bevillingsændringer på drift har været
behandlet i fagudvalg.

Finansiering 2020
Bevilling 5 Tilskud og udligning
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1000 kr.

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020
Midtvejsreguleringen for 2020 opgøres som forskellen mellem en fornyet
beregning af merudgiftsbehovet for 2020 og det oprindeligt beregnede
merudgiftsbehov for 2020. Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet
tilfører indtægtsbudgettet 72,096 mio. kr., idet beskæftigelsestilskuddet sættes
op. Beløbet fordeles til driftsudgiftsbudgettet i Arbejdsmarkedsudvalget.
Det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2020 udgør herefter 257,7 mio. kr. Det
endelige beskæftigelsestilskud foreligger medio 2021.
Særlig tilskudsordning (forsikringsordning) for 2020
Der ydes et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden for
dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (ledige
og aktiverede) i perioden fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 ligger mere end 5
procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed.

-72.096

420

Samtlige kommuner bidrager til den særlige tilskudsordning i forhold til den
enkelte kommunes andel af det samlede befolkningstal. Silkeborg Kommune
bidrager med 0,420 mio. kr.
Endelig efterregulering af beskæftigelsestilskud 2019 Efterreguleringen
udgør forskellen mellem en fornyet beregning af beskæftigelsestilskuddet for
2019 og det oprindeligt beregnede beskæftigelsestilskud for 2019 korrigeret for
midtvejsreguleringen 2019.
Den endelige efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 er en indtægt
på 18,228 mio. kr. Det samlede beskæftigelsestilskud for 2019 udgør herefter
200,0 mio. kr. Der er afholdt udgifter i regnskab 2019 på 149,3 mio. kr., og
dermed er der afholdt 50,8 mio. kr. mindre udgifter end det endelige
beskæftigelsestilskud.
Der midtvejsreguleres for modregning vedrørende parkeringsindtægter. Silkeborg
Kommunes statstilskud reduceres for indtægter fra betalingsparkering, der
overstiger følgende: Indtægter fra betalingsparkering i 2007, tillagt kommunens
udgifter til husleje, afskrivninger og forrentning vedrørende parkeringsanlæg
efter 2007.

-18.228

-2.300

Som følge af to timers gratis parkering i 2019 og deraf lavere indtægter samt
afskrivninger og forrentning af parkeringsanlægget på Bindslevs plads bliver
statstilskuddet ikke reduceret.
Der er i budget 2020 afsat 2,3 mio. kr. til modregningen. Disse tilføres kassen.
Midtvejsregulering
Midtvejsreguleringen for hele landet beløber sig til 577,596 mio. kr. Heraf udgør
Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) 550,1 mio. kr. i indtægt, mens der under
’andre reguleringer’ på aktstykket 2020 reguleres for en indtægt på 27,5 mio. kr.
For at gøre tilskuds- og udligningssystemet så enkelt som muligt, fordeles
midtvejsreguleringen i henhold til befolkningsandel, hvilket betyder, at der ses
bort fra udligningseffekten i systemet.
Silkeborg Kommune midtvejsreguleres for en nettoindtægt på 9,324 mio. kr., og
beløbet fordeler sig med indtægter på 8,880 mio. kr. på Lov- og
cirkulæreprogrammet (DUT) og med indtægter på 0,444 mio. kr. på ’andre
reguleringer’. Ved fordeling internt i kommunen af DUT-midler mv. anvendes
bloktilskudsfordelingsnøglen (hvor der tages højde for udligningseffekten) på
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-9.324

1,557 %, ligesom det er sket ved tildeling af DUT kompensation på de enkelte
bevillinger ved budgetlægningen af 2021.
Fra Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) udmøntes 9,846 mio. kr. beskrevet
nedenfor på de enkelte driftsbevillinger.
Fra ’andre reguleringer’ udmøntes 0,500 mio. kr. beskrevet nedenfor på de
enkelte driftsbevillinger.
På Lov- og cirkulæreprogrammet indgår to sager som ikke giver eller fratager
serviceudgiftsramme, men alene er finansielle reguleringer. Dette forklarer
afvigelsen mellem midtvejsreguleringen og de beløb der udmøntes på
bevillingerne.
Ekstraordinær midtvejsregulering af overførselsudgifterne og pris- og
lønudviklingen
Overførselsudgifter:
Midtvejsvurderingen er 3.437 mio. kr. over overførselsskønnet i økonomiaftalen
for 2020. Fra de 3.437 mio. kr. er der fratrukket økonomiske konsekvenser af
lovændringer, herunder hastelovgivning/hjælpepakker med øvrige overførsler for
i alt 544 mio. kr., da disse er optaget på Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT
som gives på driftsudgifterne nedenfor). Herefter bliver midtvejsreguleringen
2.893 mio. kr.
Silkeborg Kommune midtvejsreguleres for en indtægt på overførselsudgifterne på
46,693 mio. kr. Beløbet tilføres overførselsudgifterne nedenfor.
Pris- og lønudvikling:
Der er fratrukket 1.022 mio. kr., som vedrører ændret pris- og lønudvikling i
2020, hvor forventningen til pris- og lønfremskrivningen er nedjusteret fra 2,7 til
2,3 pct. Det betyder at der midtvejsreguleres/ fratrækkes bloktilskud for 1.022
mio. kr.
Silkeborg Kommune midtvejsreguleres for en udgift som følge af pris- og
lønudviklingen på 16,501 mio. kr.
KL vurderede i efteråret 2019, at pris- og lønskønnet var for højt. På baggrund
heraf blev driftsbudgetterne ændret til en stigning på 2,6 % (fra 2,7 %), og der
blev afsat 4 mio. kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter til forventet
midtvejsregulering.
For pris- og lønudviklingen (fra en udvikling på 2,6% til 2,3%) reguleres
driftsbudgetterne ned med 7,160 mio. kr. Beløbet er samlet op på bevilling 16
Tværgående aktiviteter i bevillingsflytningssagen.
Det samlede beløb, der tilføres kassen bliver således 11,160 mio. kr. fra bevilling
16 Tværgående aktiviteter.
I forhold til sag 5 Orientering om ændret pris-og lønskøn for budget 2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. juni 2020 er det for art 5,9* valgt at benytte
den generelle pris- og lønudvikling, som ændrer sig med minus 0,4 % og ikke
som det fremgik af et minus på 3,3 %. Det er kun bevilling 24 Kollektiv trafik
som reguleres med minus 3,3%. Dette fordi ændringen på minus 3,3% alene
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-30.192

vedrører kollektiv trafik. Derved reguleres budgetterne med 1,8 mio. kr. mindre
end i orienteringssagen 16. juni.
*Art 5.9 vedrører primært budgetter til kollektiv trafik, tilskud til
kulturinstitutioner, haller, folkeoplysning, private dagtilbud samt
erhvervsudvikling.
COVID kompensation
Kommunerne kompenseres for 1.350 mio. kr. for CIVID-19 merudgifter frem til
10. maj 2020.
Silkeborg Kommune midtvejsreguleres for en indtægt på 21,792 mio. kr. På
bevillingsniveau på denne budgetopfølgning er opgjort nettomerudgifter til
COVID. Bevillingerne kompenseres for netto merudgifterne til COVID-19 indtil 10.
maj 2020. Efter kompensation for driftsområdernes COVID-19 udgifter reserveres
resten (4,7 mio. kr.) på bevilling 16 Tværgående aktiviteter til eventuel senere
udmøntning. F.eks. er størrelsen på forældretilbagebetaling for SFO og klubtilbud
i perioden 15. april til 15. maj endnu ikke opgjort. Lige som at der i den samlede
kompensation indgår et beløb til rengøring efter 10. maj på ca. 130 mio. kr. på
landsplan.
Særtilskud vedrørende initiativer i forbindelse med COVID-19
Der indgår i alt særtilskud for 160 mio. kr., der vedrører initiativer i forbindelse
med COVID -19.
Tilskud til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt for svækkede
ældre. Silkeborg Kommune modtager 1,572 mio. kr. Beløbet tilføres bevilling 73
Sundhed og ældre.
Tilskud til tilbud om gratis dagsture til beboere på plejehjem mv. Silkeborg
Kommune modtager 0,636 mio. kr. Beløbet tilføres bevilling 73 Sundhed og
ældre.
Tilskud til tilbud om dagsture og andre udendørs sociale aktiviteter til beboere på
socialpsykologiske botilbud andre tilbud. Silkeborg Kommune modtager 0,324
mio. kr. Beløbet tilføres bevilling 53 Socialområdet.
Modregning for skattestigninger
Der sker regulering fordi kommunerne i 2020 samlet set har sat skatten op.
Modregningen svarer til en samlede skatteforhøjelse på 293,616 mio. kr.
Silkeborg kommunes andel af den kollektive sanktion udgør 3,888 mio. kr.

-21.792

-2.532

3.888

Bevilling 6 Skatter
Medfinansieringen af det skrå skatteloft er opgjort til 9,420 mio. kr. Der er
budgetlagt med en medfinansiering på 10,264 mio. kr. i 2020, derfor søges om
at differencen mellem budget og udgift på 0,844 mio. kr. tilføres kassen
Drift 2020

-844

1000 kr.

Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Dækning af COVID-19 udgifter opgjort pr. 10. maj
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Pavilloner ved Funder Børnehus, Regulering pga. for meget tilført
budget

-705

Bevilling 14 Centralfunktioner
DUT: Ændring af lov om vandforsyning
DUT: Pilotordning om multifunktionel jordfordeling
DUT: Genoptagelse af sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste
DUT: Efterregulering af lov vedrørende indgriben over for dårligt
præsterende skoler og styrket forældreansvar
DUT: Indførelse af seniorpension
DUT: Indførelse af obligatorisk pensionsopsparing for
overførselsmodtagere
DUT: Midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere
DUT: Ændring af lov om sygedagpenge
DUT: Midlertidig periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere,
der er i øget risiko ved smitte med COVID-19
Styrket beskæftigelsesindsats i boligområdet Resedavej/Lupinvej
jævnfør beslutning i Økonomiudvalget 16. juni 2020 sag 37
Dækning af COVID-19 udgifter per 10.maj 2020

192
156
153
366

301
201

-103
-595
104

247

527

Bevilling 15 Fælles formål
Mindreudgifter (netto) i forbindelse med COVID-19 opgjort pr. 10.
maj

-50

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Rest COVID-19 kompensation til eventuel senere fordeling
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4.678

Indkøbsbesparelser tilføres kassen
Pulje afsat til efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering
vedrørende sundhedsvæsenet og midtvejsregulering af
beskæftigelsestilskud tilføres kassen
Ændret pris- og lønskøn på 7,160 mio. kr. opsamlet fra
driftsbevillinger samt reserveret beløb på 4 mio. kr. på bevilling 16
Tværgående aktiviteter tilføres kassen

-284
-6.000

-11.160

Bevilling 25 Veje
Dækning af COVID-19 udgifter opgjort pr. 10. maj

817

Bevilling 28 Entreprenøropgaver
Dækning af COVID-19 udgifter opgjort pr. 10. maj

1.100

Bevilling 34 Kultur og Fritid
Dækning af COVID-19 udgifter opgjort pr. 10. maj 2020

1.273

Bevilling 41 Skoler
Dækning af COVID-19 udgifter opgjort pr. 10. maj 2020 (eksklusive
tilbagebetaling af forældrebetaling for SFO)
Dækning af COVID-19 udgifter opgjort pr. 10. maj 2020.
Kompensationen gives til tilbagebetaling af forældrebetaling for SFO
og klubtilbud i perioden 15. april til 15. maj. Det endelige beløb
beregnes fortsat og vil blive efterreguleret på budgetopfølgningen pr.
31. oktober 2020.
DUT: Efterregulering af lov vedrørende indgriben over for dårligt
præsterende skoler og styrket forældreansvar
DUT: Efterregulering vedr. lov om ændrede adgangsregler til de
gymnasiale uddannelser
Andre reguleringer: Omlægning af det statslige tilskud til
obligatoriske sprogprøver i 0. klasse
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2.085

2.700

70

-333

266

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
Dækning af COVID-19 udgifter opgjort pr. 10. maj.
Regulering i forhold til antal børn og pasningsbehov i henhold til
budgetaftalen

2.600
-1.870

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
Mindreudgifter (netto) i forbindelse med COVID-19 opgjort pr. 10.
maj

-700

Bevilling 53 Socialområdet
Dækning af COVID-19 udgifter opgjort pr. 10. maj
Tilskud til tilbud om dagsture og andre udendørs aktiviteter til
beboere på socialpsykologiske botilbud og andre tilbud
DUT: Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere

1.017
324

623

Socialudvalget søger om at ændring af takster for servicepakker på
institutionerne Nylandsvej og Sandvejen. Takstændringen får ikke
rammemæssige konsekvenser.
Bevilling 61 Arbejdsmarked - service
Justeret investering på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet
(reduktion af mestringsenheden) jævnfør beslutning i
Økonomiudvalget 16. juni 2020 sag 37

-988

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
Styrket beskæftigelsesindsats i boligområdet Resedav6ej/Lupinvej
jævnfør beslutning i Økonomiudvalget 16. juni 2020 sag 37

247

Bevilling 67 Sociale overførsler
DUT: Indførelse af seniorpension
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-1.884

DUT: Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for
seniorer
DUT: Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v
DUT: Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til
sygedagpenge som følge af COVID-19
DUT: Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge
DUT: Suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden og
midlertidig suspendering af G-dage
DUT: Midlertidig periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere,
der er i øget risiko ved smitte med covid-19
Midtvejsregulering af overførselsudgifter
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud

325

106
6.692

2.546
-324

783

46.693
72.096

Bevilling 73 Sundhed og Ældre
Tilskud til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt for
svækkede ældre
Tilskud til tilbud om gratis dagsture til beboere på plejehjem mv.
Andre reguleringer: Udbredelse af faste læger på plejecentre
Dækning af COVID-19 udgifter opgjort pr. 10. maj

1.572

636
234
4.706

Bevilling 81 Natur og Miljø
Dækning af COVID-19 udgifter opgjort pr. 10. maj
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Bilag
1 (Uddrag af takstskema bevilling 53 Socialområdet - 8595727)
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5 (Offentlig) Orientering om budgetopfølgningen pr. 30.
juni 2020
Sagsbehandler: Dr12438
SagsID: EMN-2020-03209

Resume
Ifølge styringsmodellen for Silkeborg Kommune skal der pr. 30. juni 2020 foretages
budgetopfølgning. Denne sag indeholder en samlet redegørelse for budgetopfølgningen.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til byrådet,


at orienteringen om budgetopfølgning/forventet regnskab tages til efterretning

Beslutning
Indstillingen anbefales til efterretning.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sagen er en orientering om forventet regnskab og indeholder ingen anmodning om
bevillingsændringer. Der er i bilaget ”forventet regnskab” indregnet bevillingsflytninger/
ændringer, der er medtaget til beslutning i forbindelse med denne budgetopfølgning.
I budgetopfølgningen indgår realiserede og forventede udgifter relateret til COVID-19.
Silkeborg Kommune er i forbindelse med midtvejsreguleringen kompenseret med udgifter indtil
til 10. maj med i alt 21,8 mio. kr. Udgifterne til COVID-19 er pr. 10. maj opgjort til i alt 17,1
mio. kr. på driftsområderne. Resten af midtvejsreguleringen på 4,7 mio. kr. er reserveret på
bevilling 16 Tværgående aktiviteter til eventuel senere fordeling. Frem mod
budgetopfølgningen 31. oktober 2020 vil både de opgjorte beløb frem til 10. maj samt resten
af året kvalificeres nærmere. I det forventede regnskab er der i alt indregnet COVID-19
relaterede udgifter på 34,5 mio. kr., hvoraf 12,7 mio. kr. ikke er dækket. Forventningen er at
KL og Regeringen genoptager forhandlinger om COVID-19 kompensation for udgifter resten af
året.
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Mio. kr. - netto

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget

Forventet
regnskab
2019

Afvigelse til
korrigeret
budget

Indtægter i alt

-5.829,9

-5.982,9

-5.982,9

0,0

Serviceudgifter

4.028,2

3.993,7

4.008,8

-15,1

Øvrige udgifter*

298,9

298,9

295,9

3,0

1.327,2
5.654,3
7,3
-168,4
428,5
260,1

1.448,6
5.741,2
7,3
-234,4
697,8
463,4

1.463,7
5.768,4
7,3
-207,2
517,9
310,7

-15,1
-27,2
0,0
-27,2
179,9
152,7

Overførselsudgifter og udgifter
til forsikrede ledige
Driftsudgifter i alt
Renter m.v.
Driftsresultat i alt
Anlægsudgifter i alt
Resultat af skattefin. område

* Ældreboliger, refusion på dyre enkeltsager og aktivitetsbestemtmedfinansiering af sundhedsudgifterne
- angiver indtægter og + angiver udgifter i de tre første kolonner. I sidste kolonne angiver - merforbrug og +
angiver mindreforbrug.

Afvigelse i forhold til korrigeret budget
På nuværende tidspunkt forventes driftsresultatet i forhold til korrigeret budget at udvise et
merforbrug på 27,2 mio. kr., heraf udgør 15,1 mio. kr. forventet merforbrug på
serviceudgifterne og 15,1 mio. kr. er forventet merforbrug på overførselsudgifterne og
udgifterne til forsikrede ledige.
Merforbruget på serviceudgifterne er sammensat af merforbrug på nogle bevillinger/fagudvalg,
som delvist modregnes af mindreforbrug på andre bevillinger/fagudvalg.
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets bevillinger forventes mindreforbrug på 15,4 mio. kr. Det er
primært på de tværgående aktiviteter, der forventes mindreforbrug. Mindreforbruget er f.eks.
ovennævnte 4,7 mio. kr. som er rest fra midtvejsreguleringen af COVID-19 udgifter. Beløbet
forventes fordelt til fagudvalgene på næste budgetopfølgning eller tilført kassen.
På Børne- og Ungeudvalget forventes mindreforbrug på 16,2 mio. kr. Dette skyldes primært et
mindreforbrug på 18,1 mio. kr. på bevilling 41 Skoler. Modsat på bevilling 45 Børn og unge
med særlige behov forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr.
På Socialudvalget forventes merforbrug på 21,1 mio. kr. og heraf er 0,5 mio. kr. COVID-19
relaterede udgifter efter 10. maj.
På Sundhed- og Ældreudvalgets bevillinger forventes merforbrug på 24,4 mio. kr. og heraf er
7,3 mio. kr. COVID-19 relaterede udgifter.
I bilaget fremgår afvigelserne på de enkelte bevillinger/fagudvalg.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet 16. juni 2020 besluttet at anmode borgmesteren
om at frembringe forslag til korrigerende handlinger for 2020 til vedtagelse i Byrådet. Af
protokollatet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde fremgår:
”Økonomi- og Erhvervsudvalget ser med alvor på de forventede overskridelser på
fagudvalgenes område i 2020.
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Borgmesteren har frembragt et forslag til korrektioner for 2020, som fremsendes til
drøftelse/kommentering i fagudvalgene og efterfølgende til byrådet i august 2020.
På anlæg forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 179,9 mio. kr. I
korrigeret budget indgår 40,2 mio. kr. anlægsprojekter, som er fremrykket og i forventet
regnskab indgår 37,8 mio. kr. på samme projekter.
Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Det forventede regnskab på serviceudgifterne ligger 19,4 mio. kr. under oprindeligt budget.
Der er beregnet et sigtepunkt vedrørende regnskabssanktion for kommunernes serviceudgifter
2020. Det oprindelige budget er korrigeret for DUT- og andre reguleringer, særtilskuddene til
genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt, flere dagture til plejehjemsbeboere og
dagsture til borgere på socialpsykiatriske botilbud, og korrigeret for de nye pris- og lønskøn for
2020. Sigtepunktet er beregnet til 4.017,2 mio. kr. COVID-19 kompensationen er ikke tillagt
sigtepunktet jævnfør økonomiaftalen. I stedet vil håndteringen af COVID-19 indgå i vurdering
af den samlede budgetoverholdelse.
Det forventede regnskab på serviceudgifterne på 4.008,8 mio. kr. fratrukket COVID-19
udgifterne på 34,5 mio. kr. bliver det forventede regnskab ex. COVID-19 på 3.974,3 mio. kr.
og ligger således 43 mio. kr. under sigtepunktet. Derved forventes Silkeborg Kommunes
regnskab på serviceudgifterne ikke at generere en individuel sanktion, hvis budgettet på
landsplan overskrides og udløser sanktion.
På anlæg forventes et forbrug på 89,4 mio. kr. over oprindeligt budget. Dette skyldes dels
forbrug på fremrykkede af anlægsprojekter på 37,8 mio. kr., anlægsprojekter bevilliget efter
budgetvedtagelse f.eks. ny institution i Linå samt forbrug af overførte midler fra 2019.
I bilag A Forventet regnskab 2020, er en mere detaljeret opgørelse over forventet regnskab
2020.

Bilag
1 (Bilag A forventet regnskab 2020 - 8599539)
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6 (Offentlig) Orientering om forventet anlægsforbrug pr.
30. juni 2020
Sagsbehandler: Dr1860
SagsID: EMN-2020-01767

Resume
Orientering om forventet anlægsforbrug i 2020 på projektniveau, herunder orientering om
planlagt anvendelse af midler til byggemodning.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orientering om forventet regnskab for anlæg på projektniveau tages til efterretning,
herunder orientering om forventet forbrug på byggemodning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med budgetopfølgningen er der til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering
udarbejdet oversigt over forventet forbrug af anlægsmidler i 2020 på projektniveau. Desuden
er der udarbejdet en særskilt oversigt over forventet forbrug til byggemodning.
Forventet forbrug på anlæg fordelt på udvalgsniveau:
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ANLÆGSARBEJDER
Udvalg/projekt - i 1.000 kr. i 2020-priser

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
PLAN- OG VEJUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
BØRNE- OG UNGEUDVALGET
SOCIALUDVALGET
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
KLIMA- OG MILJØUDVALGET
ANLÆG I ALT

Opr. budget 2020

60.300.000
177.634.000
66.450.000
93.916.000
0
26.800.000
3.400.000
428.500.000

Korr. budget 2020

61.773.916
228.865.017
171.396.461
153.369.956
13.561.903
48.603.877
20.232.231
697.803.361

Forventet regnskab
pr. 31.03.2020

60.224.791
161.990.817
132.263.300
116.489.508
13.377.390
25.945.940
14.395.464
524.687.210

Forventet regnskab
pr. 30.06.2020

69.736.715
158.479.318
112.729.749
128.096.562
13.383.146
26.541.144
8.903.430
517.870.064

Projekter med størst forventet mindreforbrug i 2020:
Plan- og Vejudvalget
Hårupvej, forventet mindreforbug på ca.
Renovering af gågaderne i Silkeborg, forventet mindreforbrug på ca
Center Nord, forventet mindreforbrug på ca.

10 mio. kr.
13 mio. kr.
14 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget
Trailcenter og Outdoorfaciliteter, forventet mindreforbrug på ca.
Hal 2 i Hvinningdal, forventet mindreforbrug på ca.
Ny hal i Sejs-Svejbæk, forventet mindreforbrug på ca.

7 mio. kr.
11 mio. kr.
13 mio. kr.

Børne- og Ungeudvalget
Daginstituionsbyggeri i Kjellerup, forventet mindreforbrug på ca.
Funder Børehus etape 2, forventet mindreforbrug på ca.

17 mio. kr.
10 mio. kr.

Sundheds- og Ældredvalget
Ringgårdsparken, forventet mindreforbrug på ca.
Fårvang Ældrecenter, forventet indreforbrug på ca.

7 mio. kr.
8 mio. kr.

Bilag
1 (Forventet anlægsforbrug pr. 30.06.2020 projektniveau - 8599937)
2 (Byggemodning forventet forbrug 2020 - 8599933)
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Afvigelse

-7.962.799
70.385.699
58.666.712
25.273.394
178.757
22.062.733
11.328.801
179.933.297

7 (Offentlig) Godkendelse af revisionsberetning
vedrørende årsregnskabet for 2019
Sagsbehandler: DR14437
SagsID: EMN-2019-01646

Resume
Byrådets godkendelse af revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2019, herunder godkendelse
af, at de handlinger, der ved fagudvalgsbehandlingen er besluttet, findes tilstrækkelige til
fremadrettet at sikre administrationens korrekthed i forhold til de afgivne
revisionsbemærkninger.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til byrådet,






at revisionsberetningen vedr. årsregnskabet for 2019 godkendes
at det tilkendegives, at de, ved fagudvalgsbehandlingen beskrevne handlinger i relation
til revisionens afgivne bemærkninger, findes tilstrækkelige til fremadrettet at sikre
administrationens korrekthed. Dette også i forhold til revisionsbemærkninger fra
tidligere år, der endnu ikke har kunnet afsluttes.
at decisionsskrivelser, og redegørelser i forbindelse hermed, tages til efterretning.
at regnskabet for 2019 godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget samt Socialudvalget
vedlagt protokollen.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Økonomi- og Erhvervsudvalgets har på møde 12. august 2020 mundtligt fået fremlagt
revisionsberetningen vedr. regnskab 2019 af kommunens revision, BDO.
Revisionen har orienteret særskilt om opfølgning på bemærkninger videreført fra tidligere år
og om revisionens bemærkninger til de iværksatte initiativer med henblik på at sikre
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sagsbehandlingens korrekthed. Herefter drøftede Økonomi- og Erhvervsudvalget indledende
revisionsberetningerne.
Økonomi- og Erhvervsudvalget skal på mødet 17. august, efter opsamling af resultaterne fra
fagudvalgenes behandlinger, igen drøfte revisionsberetningen for 2019.
Revisionsberetningen for Regnskab 2019 er tidligere sendt til byrådets orientering og er
ligeledes vedlagt sagen som bilag.
Desuden er der vedlagt decisionsskrivelser og handleplan udarbejdet af
Beskæftigelsesafdelingen i sammenhæng hermed samt opfølgning på revisionsberetningen i
Socialafdelingen og Børne- og Familieafdelingen.
Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2019
Det fremgår af revisionsberetning nr. 17, side 138, at revisionen af årsregnskabet for 2019
ikke har givet anledning til bemærkninger.
Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger
Ved den afsluttende revision har BDO foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger
samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger:
Personsager vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov
I tidligere revisionsberetninger har BDO afgivet revisionsbemærkninger vedrørende tilbud til
børn og unge med særlige behov. I beretning for 2018, hvor BDO foretog opfølgning på
området kunne BDO konstatere, at området fortsat ikke fuldt ud blev administreret i
overensstemmelse med gældende regler.
BDO 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.
BDO ser en klar forbedring i sagsadministrationen, og området administreres generelt i
overensstemmelse med gældende regler. BDO kan således lukke bemærkningen på området.
Personsager vedrørende merudgifter til børn
I revisionsberetning nr. 16 af 6. juni 2019 afgav BDO revisionsbemærkning, da området ikke
fuldt ud blev administreret i overensstemmelse med gældende regler.
BDO har foretaget opfølgning i april måned 2020. Det er BDO’s 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.
BDO ser dog en forbedring vedrørende dette og kan lukke bemærkningen på området.
Personsager vedrørende integrationsprogram
BDO 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 BDO
kan se, at der generelt er forbedringer vedrørende dette.
Kommunen har i sit eget ledelsestilsyn konstateret samme problemstillinger. BDO kan således
ikke afslutte sin revisionsbemærkning på området.
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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.
BDO vil foretage opfølgning herpå ved sin revision i 2020.
Personsager vedrørende merudgifter til voksne
BDO har i tidligere revisionsberetninger 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. BDO kan således
ikke afslutte sin 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.
BDO vil foretage opfølgning ved revision i 2020.
Fagudvalgsbehandling
Revisionsberetningerne er behandlet i Børne- og Ungeudvalget 10. august 2020 (sag 8),
Socialudvalget 11. august 2020 (sag 7) og Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2020 (sag 5),
hvor beretning/bemærkninger er drøftet, og hvor udvalgene har godkendt afdelingernes
forslag, der sikrer, at områderne fremover administreres korrekt. Beslutningsprotokoller fra
Børne- og Ungeudvalget og Socialudvalget er vedlagt som bilag. Beslutningsprotokollen fra
Arbejdsmarkedsudvalget forelå ikke ved udsendelse af denne dagsorden, men vil foreligge til
mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. august 2020.
Børne- og Ungeudvalget
Børne- og Familieafdelingen har som følge af de to tidligere bemærkninger fra årsregnskab
2018 om personsager vedr. tilbud til børn og unge med særlige behov (Servicelovens §11)
hhv. personsager vedr. merudgifter til børn (Servicelovens § 41) iværksat følgende tiltag:




Udvidelse af ledelsestilsynet
Effektivisering af arbejdskulturen
Ensartning i forhold til praksis vedrørende håndtering af underretninger

I forhold til personsager vedr. tilbud til børn og unge med særlige behov (Servicelovens
§11) har revisionen i april 2020 foretaget opfølgning og revision af 10 sager. Revisionen
ser en klar forbedring i sagsadministrationen, og området administreres generelt i
overensstemmelse med gældende regler. Revisionen har således lukket bemærkningen på
området.
I forhold til personsager vedr. merudgifter til børn (Servicelovens §41) har revisionen i
april 2020 foretaget opfølgning. 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 har lukket bemærkningen på området.
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
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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.
Socialudvalget
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.

Socialafdelingens svar vedr. besøgsnotat angående SEL §100 til revisionen er vedlagt som
bilag.
Arbejdsmarkedsudvalget
På beskæftigelsesområdet har revisionsberetningen 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.
Den udarbejdede handlingsplan adresserer følgende områder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stillingtagen til sanktioner ved udeblivelse
Korrekt beregning og udbetalt godtgørelse i henhold til integrationslovens § 23 f
Rettidighed på afgivelse af virksomhedsrettet tilbud
Opfølgning på jobsøgning og afmelding
Overskridelse i rettidig opfølgning
Stillingtagen til uddannelsespålæg.

Der er udviklet ledelses- og styringsrapporter i fagsystemet med henblik på at understøtte de
konkrete handlinger (handlingsplan vedlagt som bilag). Handlingerne vedrører bl.a. ændrede
arbejdsgange, hyppigere opfølgning, skærpede procedurer, undervisning mv.
Svar fra Jobcenter Silkeborg til Udlændinge- og Integrationsministeriet på decisionsskrivelsen
er vedlagt som bilag.
Decisionsskrivelser
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Der er som bilag vedlagt fire decisionsskrivelser modtaget ultimo 2019/ primo-medio 2020, fra
henholdsvis Udlændinge- og Integrationsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet (2 stk.)
samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
Regnskab
Byrådet har på møde i marts 2020 afgivet regnskabet for 2019 til revisionen og tager i
forbindelse med behandlingen af den afsluttende revision, i dette dagsordenspunkt, ligeledes
stilling til den endelige godkendelse af regnskabet for 2019.

Bilag
1 (Silkeborg Kommune - Revisionsberetning nr. 17 årsregnskab 2019 - 8530528)
2 (UIM Decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2018 på
områder med statsrefusion for SK - 8529654)
3 (STAR Decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2018 på
områder med statsrefusion for SK - 8529653)
4 (Decisionsskrivelse vedr. Silkeborg Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilskud på
Social- og Indenrigsministeriets område for R2018 - 8529652)
5 (Afgørelse om hjemtagelse af statsrefusion - Silkeborg Kommune - 8529655)
6 (Handlingsplan til opfølgning på sagsadministrationen på beskæftigelsesområdet 2020 8595756)
7 (Besvarelse af decisionsskrivelse fra UIM for 2018 af 18 12 19 - 8596929)
8 (Svar vedr. besøgsnotat angående SEL §100 - 8596921)
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8 (Offentlig) Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2020
for Silkeborg Kommune
Sagsbehandler: Dr13770
SagsID: EMN-2020-02685

Resume
Alle kommuner skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse til
Miljø- og Fødevareministeriet. I ligestillingsredegørelsen for 2020 skal der redegøres for
ligestillingen mellem kvinder og mænd, ligestilling i kommunens kerneydelser, samt
beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og –mænd fra ikke-vestlige lande.

Indstilling
Personalechefen indstiller til byrådet,


at Ligestillingsredegørelse 2020 for Silkeborg Kommune godkendes

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

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Efter ligestillingslovens §§ 5 og 5 a skal alle kommuner, regioner og staten indberette en
ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling. Der skal derfor indberettes
ligestillingsredegørelser i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1.
november 2017 til 31. maj 2020.
Folketinget har 25. april 2019 vedtaget forenklinger af ligestillingslovens regler om
indberetning af ligestillingsredegørelser, som er trådt i kraft 1. maj 2019. Formålet med
lovændringerne er at forenkle indberetningen af ligestillingsredegørelserne, så de opleves
relevante, og så ligestillingsredegørelserne i højere grad medvirker til at fremme arbejdet med
ligestilling i kommuner, regioner og staten.
Formålet med ligestillingsredegørelserne er:
 at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
 at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
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at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med
ligestilling.

Indberetningen indeholder i alt 20 spørgsmål fordelt på tre hovedgrupper:
1. Ligestilling på personaleområdet
2. Ligestilling i kommunale kerneydelser
3. Beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.
Derudover indeholder indberetningsskemaet et afsnit med tabeller med fakta om
kønsfordelingen i kommunen blandt henholdsvis ledere, opdelt på lønramme, og ansatte,
fordelt på stillingskategorier. Tabeller med fakta om beskæftigelse for indvandrere fra ikkevestlige lande indgår ligeledes i redegørelsen.
Der er indhentet bidrag til redegørelsen fra relevante afdelinger i Silkeborg Kommune. Disse
bidrag er ”klippet ind” i indberetningsskemaet.
Endelig skal der gøres opmærksom på, at der i ligestillingsredegørelsen, under afsnittet ”Fakta
om personaleområdet” fremgår tal fra november 2019 med Kommunernes og Regionernes
Løndatakontor som kilde. Afvigelserne skal findes i, at disse tal afspejler
overenskomstbestemte lønrammer og ikke en organisatorisk placering. Tallene er fortrykte i
ligestillingsredegørelsen og er ens opgjort for alle kommuner.

Bilag
1 (Ligestillingsredegørelse 2020 - 8538198)
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9 (Offentlig) Godkendelse af anskaffelsessum før
byggestart (skema B) for DSI Voel friplejehjem
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2020-01708

Resume
Godkendelse af anskaffelsessummen før byggestart (skema B) for DSI Voel Friplejehjems
etablering af 24 almene friplejeboliger samt serviceareal beliggende Thorupgårdsvej 22E, Voel.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,




at skema B med en anskaffelsessum før byggestart på 51,956 mio. kr. for 24
friplejeboliger og 2 mio. kr. for 105 m2 serviceareal godkendes
at fristen for byggeriets påbegyndelse fastsættes til 1. september 2020
at Ejendomschefen bemyndiges til at godkende den endelige anskaffelsessum efter
byggeriets afslutning (skema C).

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

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Den Selvejende Institution Voel Friplejehjem søger om godkendelse af anskaffelsessummen før
byggestart (skema B).
Ifølge lovgivningen godkender ministeriet skema A, hvorefter beliggenhedskommune skal
godkende skema B og C. Lever ansøgningen op til lovgivningens krav, så kan kommunen ikke
afvise at godkende projektet.
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har 22. april 2020 givet kvote og endeligt tilsagn om offentlig
støtte til etablering af 24 friplejeboliger med tilhørende serviceareal, beliggende
Thorupgårdsvej 22E, Voel, 8600 Silkeborg.
Arealet er omfattet af lokalplan 32-010.
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Alle 24 boliger opføres som 2-rums boliger på gennemsnitligt 84 m2, hvilket giver et samlet
etageareal for de 24 boliger på 2.023 m2.
Anskaffelsessummen for boligerne er i skema B opgjort til:
Grundudgift i alt
Entrepriseudgifter
Omkostninger
Gebyrer til offentlige myndigheder
Samlet anskaffelsessum

5,852 mio. kr.
40,472 mio. kr.
4,923 mio. kr.
0,709 mio. kr.
51,956 mio. kr.

Anskaffelsessummen for servicearealet på 105 m2 er på 2 mio. kr.
Byggeriet finansieres med statsligt tilskud og statsgaranti samt et indskud fra
friplejeboligleverandøren.
Der er ingen økonomiske forpligtelser forbundet med godkendelsen for Silkeborg Kommune,
hverken i form af grundkapitallån, kommunegaranti eller lignende.
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud (2 %)
Friplejeboligleverandørens indskud (10 %)
Statens tilskud (88 %)
Samlet anskaffelsessum
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1,039
5,196
45,721
51,956

mio.
mio.
mio.
mio.

kr.
kr.
kr.
kr.

Efter lovgivningen skal kommunen fastsætte en frist for byggeriets påbegyndelse. Ifølge
skema B forventes byggeriet påbegyndt 1. september 2020, hvorfor det anbefales at fristen
sættes hertil.
Da der for kommunen ikke er nogle økonomiske forpligtelser forbundet med projektet
anbefales det, at Ejendomschefen bemyndiges til at godkende skema C (det endelige
byggeregnskab).
Kommunen skal ikke godkende den kommende husleje.
Byggeriet forventes afleveret 1. september 2021.
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10 (Offentlig) Godkendelse af igangsætning af lokalplan
10-036 Rammelokalplan for Søfronten i Silkeborg
Sagsbehandler: DR17208
SagsID: EMN-2020-00811

Resume
Byrådet skal godkende, at lokalplan 10-036 Rammelokalplan for Søfronten i Silkeborg bliver
igangsat på baggrund af Udviklingsplan for Søfronten i Silkeborg. Lokalplanen har til formål at
sikre det planlægningsmæssige grundlag til en forlægning af Søvej, samt at redegøre for en
overordnet ramme for byggevolumener på Søfronten og en parkeringsstrategi for området.
Lokalplanen skal desuden danne grundlag for dialog med Miljøstyrelsen om ophævelse af
søbeskyttelseslinjen.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at igangsætning af lokalplan 10-036 godkendes med udgangspunkt i udviklingsplanen
for Søfronten.



at orientering om kommissorium tages til efterretning.

Beslutning
Indstillingen inkl. supplerende beskrivelse anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 10-08-2020

Indstillingen anbefalet.
Ej til stede

Sagen
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Supplerende beskrivelse af sagen
Efter ønske fra Plan- og Vejudvalget er figur 3 tilrettet. Betegnelsen ”p-hus” og ”p-kælder” er
ændret til p-anlæg.

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har i samarbejde med tegnestuen EFFEKT udarbejdet en udviklingsplan
for Søfronten, som er vedtaget af byrådet december 2019. Udviklingsplanen er udarbejdet
med afsæt i den arkitektkonkurrence om en masterplan for Søfronten og Havnen, som blev
afholdt i 2018.
Søfronten fremstår i dag som en trafikbarriere mellem den centrale midtby og Silkeborg
Langsø, og området er præget af store parkeringsarealer. I udviklingsplanen er beskrevet,
hvordan Søfronten i fremtiden skal danne ramme om et rekreativt byrum, der emmer af liv, og
hvor der er gode muligheder for leg, bevægelse, kultur og fællesskaber.
Omdannelsen af Søfronten skal understøtte ønsket om at sikre en levende bymidte, også
udenfor butikkernes åbningstider.
Rammelokalplan 10-036 for Søfronten i Silkeborg tager afsæt i udviklingsplanen for Søfronten.
Udviklingsplanen indeholder 6 bærende principper for en udvikling af Søfronten:
1. Frilæg arealer til rekreative formål
2. Forlægning af Søvej og Christian 8s Vej
3. Kulturdynamo med udgangspunkt i Museum Jorn vest for rådhuset
4. Sportshubben som østligt bylivsanker
5. Boliger for mere byliv
6. Parkering samles på få lokationer

Figur 1: Udviklingsplanen for Søfronten beskriver omdannelse af Søfronten til rekreativt byrum.

Rammelokalplanen afgrænses mod vest af parkeringspladsen nord for Jyske Bank og mod øst
af Christian 8.s Vej. Mod sydvest afgrænses rammelokalplanen af Søvej. Centralt i området
afgrænses lokalplanområdet mod syd af Lille Søgade og ejendommen Torvet 5-11 med facade
mod Torvet. Ejendommene Østergade 1-9 er ligeledes en del af lokalplanområdet. Mod øst
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medtager planen parkeringspladsen øst for Rådhuset samt arealer langs Christian 8.s Vej. Mod
nord danner Silkeborg Langsø den naturlige afgrænsning af området.
Den endelige afgrænsning af lokalplanområdet kvalificeres i takt med afklaring med bl.a.
fremtidig vejadgang til Hotel Dania, udviklingsperspektiver for TDCs bygning mv.

Figur 2: Foreløbig afgrænsning af rammelokalplan 10-036.

Rammelokalplanens formål
Rammelokalplanen har følgende formål:





Sikre det planlægningsmæssige grundlag til en forlægning af Søvej til en placering
mellem Søvej 1 og Søvej 3
Fastsætte de overordnede rammer for kommende byggevolumener på Søfronten
Redegøre for en parkeringsstrategi for området.
Danne grundlag for dialog med Miljøstyrelsen omkring ophævelse af
Søbeskyttelseslinjen indenfor lokalplanområdet.
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Figur 3: Forslag til hvordan området kan disponeres
Tekniske undersøgelser
Som grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen, er der igangsat en række tekniske
undersøgelser, herunder forureningsundersøgelser af p-arealer, undersøgelse af
badevandskvaliteten i Silkeborg Langsø og støjundersøgelser i forbindelse med forlægningen af
Søvej.
Gældende planlægning
Kommuneplan
Lokalplanområdet er i dag omfattet af kommuneplanramme 10-O-03 og 10-O-04, som
udlægger området til offentlige formål, samt ramme 10-C-14, 10-C-15, 10-C-16, 10-C-17 (og
evt. 10-C-01), som udlægger området til centerformål.
I forbindelse med det videre arbejde med rammelokalplanen, vil der blive vurderet, om der
skal udarbejdes nyt kommuneplantillæg i forbindelse med rammelokalplanen, eller om
rammelokalplanen kan indeholdes indenfor gældende kommuneplanrammer. Eventuel
igangsætning af kommuneplantillæg vil blive forelagt byrådet.
Lokalplan
Rammelokalplanen er omfattet af følgende lokalplaner:
 Lokalplan 10-007 Centerområde mellem Østergade, Torvet og Søvej
 Lokalplan 10-013 Centerområde mellem Østergade og Godthåbsvej
 Del af Lokalplan 10-024 Centerområde på Søtorvet samt tillæg 1 til lokalplan 10-024
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Lokalplanerne vil blive aflyst indenfor arealer omfattet af rammelokalplan 10-036, i forbindelse
med den endelige vedtagelse af planen.
Miljøvurdering
Forslag til evt. kommuneplantillæg samt lokalplan skal screenes efter miljøvurderingsloven
med henblik på en afgørelse af, hvorvidt der skal udarbejdes en miljørapport – og i givet fald –
hvilke emner, den skal indeholde.
Arbejdet med rammelokalplanen vurderes på nuværende tidspunkt at være på så overordnet
et niveau, at det ikke er muligt at tage endelig stilling til, hvilke emner der eventuelt skal
miljøvurderes på.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler på den baggrund, at spørgsmål om emner til evt.
miljøvurdering først forelægges Miljø- og Klimaudvalget, når indholdet af rammelokalplanen er
yderligere afklaret, og der er foretaget ny screening af lokalplanens indhold, inden
lokalplanforslaget politisk behandles.
Miljøkonsekvensrapport
Forlægningen af Søvej skal screenes med henblik på beslutning om, hvorvidt projektet og
herunder de forbundne miljøpåvirkninger ved anlægsarbejdet forudsætter en
miljøkonsekvensrapport (VVM). Screeningen kan først gennemføres, når der foreligger et
konkret projekt.
I miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 10 b er medtaget ”Anlægsarbejder i byzone, herunder
opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg”. Et nyt museum, Sportshubben samt etablering
af et større p-anlæg kan derfor også være screeningspligtige.
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at udviklingsplanen beskriver de bærende principper for
en omdannelse af Søfronten, som rummer store potentialer for byen. Lokalplanen skal tage
afsæt i udviklingsplanen, og dermed fastholdes ambitionerne og den grundlæggende struktur
for Søfronten.
I takt med det videre arbejde med Søfronten, skal rammelokalplanen efterfølgende suppleres
af mere detaljerede lokalplaner for enkelte delprojekter, f.eks. Ny kulturdynamo med
udgangspunkt i Museum Jorn.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler således, at rammelokalplan 10-036 igangsættes nu, som
grundlag for det videre arbejde med en realiseringen af omdannelsen af Søfronten på
baggrund af principperne i udviklingsplanen.
Kommisorium
Afdelingen har udarbejdet et kommisorium der beskriver de overordnede linjer for den videre
projektudvikling. Byrådet og fagudvalgene inddrages løbende i projektet. Kommisoriet er
vedlagt som bilag.

Borgerinddragelse
Der er planlagt borgermøde om Søfronten, Eriksborg og Arkitekturpolitikken 2. september
2020 i forbindelse høringsperioden for forslag til Kommuneplan 2020-2032.
I forbindelse med den overordnede planlægning for Søfronten, vil der blive udarbejdet
interessentanalyse og kommunikationsstrategi for den samlede projekt. I den forbindelse vil
der blandt andet blive arbejdet med strategi for afholdelse af events og midlertidige
aktiviteter, hvor borgere, investorere og øvrige interesserede forventes at deltage.
Forslag til lokalplan 10-036 og evt. kommuneplantillæg vil blive fremlagt i offentlig høring i
minimum 8 uger.
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Økonomi
Byrådet har 22. juni 2020 bevilliget 3 mio. til den videre projektudvikling, svarende til 1,6 mio.
i 2020 og 1,4 mio. i 2021. Dele af bevillingen anvendes til udarbejdelse af rammelokalplan
samt nødvendige tekniske undersøgelser i forbindelse hermed.

Bilag
1 (Søfronten kommissorium_august 2020 - 8594322)
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11 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 13-017
for et boligområde syd for Bakkeborg i Gødvad
Sagsbehandler: Dr13514
SagsID: EMN-2020-02686

Resume
Byrådet skal godkende, at forslag til lokalplan 13-017 godkendes med henblik på offentlig
fremlæggelse i 4 uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for 23 åben-lav boliger i maks 2 etager. Lokalplanforslaget
giver samtidig mulighed for etablering af supercykelsti i lokalplanens østlige del.

Oversigtskort over lokalplanområdet. Lokalplanområdet er vist med hvidprikket afgrænsning.

Forslag til lokalplan 13-017 for et boligområde syd for Bakkeborg i Gødvad kan ses her

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til lokalplan 13-017 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 10-08-2020

Indstillingen anbefalet.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 6. august 2018 at igangsætte lokalplan 13-017.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 4,9 ha og ligger i bydelen Gødvad på kanten til den nye
bydel Eriksborg. Udviklingen af arealet til åben-lav bebyggelse er i overensstemmelse med
strukturplanen for Eriksborg og ligger inden for delområdet ’Bakkeborg’.
Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra bygherre, Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling,
om at udvikle området til boligformål. Området mod syd og nord er over de seneste år udviklet
med boliger af forskellige typer.
Lokalplanområdet ligger delvis i byzone og landzone. Hele lokalplanområdet overføres med
lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse til byzone.
På baggrund af ønske fra Plan- og Vejudvalget ved igangsætningen af lokalplanen er
lokalplanafgrænsningen udvidet mod syd.
Lokalplanens formål er,
 at området udlægges til boligformål,
 at trafikken i området afvikles funktionelt og sikkert,
 at der skabes sammenhæng mellem nye og eksisterende stisystemer,
 at sikre etablering af fælles fri- og opholdsarealer og beplantning,
 at overføre området fra landzone til byzone.
Lokalplanområdet disponeres i 2 delområder:
 Delområde 1 må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse.
 Delområde 2 må kun anvendes til rekreative formål og tekniske anlæg.
Inden for delområde 1 kan der opføres 23 åben-lave boliger. Bebyggelse må opføres i maks. 2
etager med en højde på maks. 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 30. Grunde i
området kan udstykkes med et areal på min. 700 m2 og maks. 1399 m2.
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Inden for delområde 2 skal der etableres supercykelsti langs lokalplanens østlige del samt et
større fælles fri- og opholdsareal.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Vejledende illustrationsplan. Lokalplanafgrænsningen er vist med sortprikket afgrænsning.

Miljøvurdering
Forslag til lokalplan 13-017 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalget 8. august 2018, hvor det er
besluttet, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.
Bæredygtighed
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Der er indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanen. Der sikres forbedrede forhold
for cyklister med etablering af supercykelsti. I den forbindelse sikrer lokalplanen, at der laves
tiltag for cyklister og fodgængere ved krydsningen ved Bakkeborg. Lokalplanen har følgende
bæredygtighedsprofil:

De orange felter omhandler social bæredygtighed, herunder fysiske rammer (F), sundhed og fællesskab
(S) og identitet og kultur (I). De røde felter vedrører økonomisk bæredygtighed, herunder
levetidsomkostninger og drift (L) og erhverv og beskæftigelse (E). De grønne felter omhandler
miljømæssig bæredygtighed, herunder landskab og natur (L), energi og ressourcer (E), transport (T) og
vand (V). De blå felter vedrører processuel bæredygtighed, herunder kommunikation (K), inddragelse (I)
og ejerskab (E).

Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.
Læs mere om bæredygtighedsværktøjet og hvordan det anvendes i lokalplaner her

Borgerinddragelse
Forslag til lokalplan 13-017 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 4
uger.
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12 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 11-020
for et boligområde, Byhaven i Alderslyst
Sagsbehandler: Dr10865
SagsID: EMN-2020-01876

Resume
Byrådet skal godkende, at forslag til lokalplan 11-020 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for ca. 100 boliger i punkthuse i 3-7 etager ved Borgergade
74 i Alderslyst.

Planforslaget kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/965

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,
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at forslag til lokalplan 11-020 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 10-08-2020

Indstillingen anbefalet.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 2. marts 2020 at igangsætte lokalplan 11-020.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 9.000 m2 med adressen Borgergade 74 i Alderslyst.
Lokalplanen giver mulighed for at skabe et attraktivt boligområde i form af punkthuse
(etageboliger) med mulighed for ca. 100 boliger.
Lokalplanområdet ligger i byzone.
Lokalplanens formål er,
 at muliggøre etagebebyggelse i form af punkthuse.
 at skabe et boligområde med attraktive udearealer og hvor trafikken er begrænset.
 at sikre en hensigtsmæssig vejbetjening af området med vejadgang fra Lupinvej.
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Visualisering af den påtænkte bebyggelse set fra syd

Arealet rummer i dag dagligvarebutikken Netto og butikken Maxi-Zoo. Arealet vejbetjenes i
dag via Borgergade. Der er ligeledes ind- og udkørsel fra Lupinvej.
Bygherre Bach Invest og rådgiver Laban Arkitekter ønsker at bygge boliger i form af 5
punkthuse, fra 3 – 7 etager. Projektet er benævnt Byhaven. Byhaven vil fremstå som en
enklave i bydelen Alderslyst med byrum og opholdsgader, som inviterer ind fra Borgergade for
de gående. Parkering samles på terræn på grundens nordlige areal, hvor der i dag allerede er
befæstet. Til- og frakørsel til grunden vil ske via Lupinvej, hvor nuværende indkørsel
fastholdes. Affaldshåndtering sker via nedgravede løsninger ved parkeringspladsen. Der er ikke
adgang for kørende trafik direkte ad Borgergade, kun for Brand og Redning. Der sikres adgang
til regnvandsbassinet via en 4 meter græsarmeringssti i nord. Ophold vil foregå mellem
husene, i de offentligt tilgængelige byrum og på private nærarealer ved bygningerne. Der er
mulighed for tagterrasser på nogle af tagene. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet
under ét må ikke overstige 120.
Kommuneplan
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da der også søges om at opføre
boliger i stueplan mod Borgergade, og da bebyggelsen ønskes opført som punkthuse.
Kommuneplan 2020-2032 skal sikre, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem
kommuneplanen og lokalplanen. Ny kommuneplan skal her sikre mulighed for boliger i
stueetagen samt punkthusbebyggelse.
Miljøvurdering
Forslag til lokalplan 11-020 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslaget skal miljøvurderes på trafikstøj
og OML-beregning. Sagen forelægges for Klima- og Miljøudvalget d. 12. august 2020.
Bæredygtighed
Der er ikke ændret på bæredygtighedsprofilet siden den politiske igangsætning. Teknik- og
Miljøafdelingen vurderer, at planen primært bidrager til bæredygtighed i forhold til den sociale
og den miljømæssige bæredygtighed.
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Lokalplanens bæredygtighedsprofil.

De orange felter omhandler social bæredygtighed, herunder fysiske rammer (F), sundhed og
fællesskab (S) og identitet og kultur (I). De røde felter vedrører økonomisk bæredygtighed,
herunder levetidsomkostninger og drift (L) og erhverv og beskæftigelse (E). De grønne felter
omhandler miljømæssig bæredygtighed, herunder landskab og natur (L), energi og ressourcer
(E), transport (T) og vand (V). De blå felter vedrører processuel bæredygtighed, herunder
kommunikation (K), inddragelse (I) og ejerskab (E).
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.
Læs mere om bæredygtighedsværktøjet og hvordan det anvendes i lokalplaner her.

Borgerinddragelse
Forslag til lokalplan 11-020 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 8
uger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der afholdes borgermøde 6. oktober 2020 i
Nordre Fælleshus på Nylandsvej i Alderslyst.
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13 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 61 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-033 for et
område til etageboliger i Dalgasgade 24
Sagsbehandler: DR13545
SagsID: EMN-2020-01430

Resume
Forslag til tillæg nr. 61 og lokalplan 10-033 for et område til etageboliger i Dalgasgade,
Sydbyen i Silkeborg har været i 8 ugers høring og efterfølgende 4 ugers forlænget høring. I
den 8 ugers høringsperiode er der indkommet 26 høringssvar, og efterfølgende er der kommet
13 høringssvar i den forlængede høring. Høringssvarene handler primært om bygningshøjder,
indbliksgener, parkering og trafik i Dalgasgade. Udvalget skal behandle kommuneplantillæg,
lokalplan og høringssvar med henblik på endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og
lokalplan.
Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/9716073/47047

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,



at tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages med nedenstående ændringer,
at lokalplan 10-033 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillingen fra Plan- og Vejudvalget anbefales.
Martin Jakobsen (C) stemmer imod.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 10-08-2020
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Lokalplanen anbefalet under forudsætning af, at der indarbejdes bestemmelser, som tydeliggør
krav om kanaliseringsanlæg i Dalgasgade, og at bygningshøjder for 3,5 etager rettes til hhv.
facadehøjde på maks. 11 meter og tagryg maks. 16 meter. Derudover indarbejdes krav i
første sætning af § 8.2 om røde tegl på tag og facade for at fastholde det generelle udtryk for
området.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 24. februar 2020 forslag til tillæg nr. 61 og lokalplan 10-033 med henblik
på offentlig fremlæggelse.
Lokalplanen giver mulighed for 93 etageboliger i op til 4-5 etager og fra 12 m til 15,5 m.
Lokalplanens formål er,
 At udlægge lokalplanområdet til boligområde med mulighed for opførelse af
etagebebyggelse
 At sikre en bebyggelse med høj arkitektonisk kvalitet, som optager et lille fodaftryk, og
som efterlader området grønt
 At sikre en hensigtsmæssig vejbetjening af området fra Dalgasgade
 At sikre etablering af fri- og opholdsarealer
 Der skal etableres en cykelstiforbindelse (banestiens forlængelse) gennem området
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
anvendelse og bygningshøjder. Der er derfor sideløbende med høringen af lokalplanforslaget
udsendt et forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2028.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-033 har været udsendt i
offentlig høring i perioden 3. marts 2020 til og med 29. april 2020.
Der er modtaget 26 høringssvar fra:
 Naturstyrelsen
 Banedanmark
 Museum Silkeborg
 Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune
 Bygherre
 21 fra naboer
Høringssvarene omhandler:









Højden på byggeriet
Indbliksgener
Skyggegener
Byggeriets udtryk passer ikke ind i bydelens stil
Mængden af p-pladser
Trafik i Dalgasgade
Trafiksikkerhed for cyklister
Tracé for banestiens forlængelse
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Visualiseringer af det nye byggeri
Udpegning i kommuneplanen som bevaringsværdigt bykvarter
Eksisterende beplantning
Ladestationer til elbiler
Forslag om alternativ adgangsvej til området via Søndre Ringvej
Forslag om alternativ anvendelse til rekreativt område
Forslag fra bygherre om ændrede tagformer

På baggrund af høringssvaret fra bygherre, som indeholdt ønsker til ændringer af tagformer og
dermed ændringer af den samlede højde på byggeriet, har lokalplanen efterfølgende været i
forlænget høring i perioden fra 29. maj 2020 til og med 26. juni 2020. Der er i denne periode
modtaget 13 høringssvar fra naboer.
Høringssvarene omhandler:
 Højden på byggeriet
 Indbliksgener
 Støjgener og skyggegener.
 Trafik i Dalgasgade
 Trafiksikkerhed for cyklister og skolesøgende børn
 Tracé for banestiens forlængelse
 Borgermøde i august
 Manglende visualisering
 Positivt med supplerende beplantning
 Negativ påvirkning af huspriserne
 Alternativt forslag om anvendelse til rekreativt område

Visualisering viser det nye byggeri med sadeltage
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Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Ændringer og tilføjelser i kommuneplantillægget og lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i kommuneplantillægget og lokalplanen:
Kommuneplantillæg
- Den maksimale bygningshøjde ændres fra 15,5 meter til en maksimal facadehøjde på
14 meter og en højde til tagryg på 19 meter. Antal af etager fastholdes til 5 etager.
Lokalplanen
- Lokalplanen vil stille krav om, at bebyggelsen skal fremstå med sadeltage. Hvis der
opføres kviste, skal de fremstå med franske altaner
Lokalplankortet opdateres i forhold til nedenstående bygningshøjder og supplerende
beplantning (rød skravering)

-

Bygningshøjder ændres fra at være:
o 4 etager: 12 meter
o 5 etager: 15,5 meter
Til at være:
o 4,5 etage: Facadehøjde: 14 meter/ Tagryg: 19 meter
o 4 etager med tagterrasse: Facadehøjde 14 meter
o 3,5 etager: Facadehøjde 14 meter/ Tagryg 19 meter
o 3 etager med tagterrasse: Facadehøjde 11 meter

-

Krav om værn ved tagterrasser:
For at undgå indbliksgener fra tagterrasserne vil lokalplanen stille krav om, at værn
trækkes 4 meter tilbage fra facaden.

-

Krav om supplerende beplantning:
Som led i ændringerne i bygningshøjder vil lokalplanen stille krav om, at eksisterende
beplantning på skrænten bevares og suppleres, som vist med rød skravering på
ovenstående kort.
Beplantningen vil her blive suppleret med avnbøg, spidsløn eller tilsvarende i 3-7
meters højde. Træerne plantes med en afstand på ca. 7 meter.

-

Banestiens forlængelse:
Banestiens tracé forlænges bagom FOA, så den på sigt kan fortsætte via DSB grunden
til Solbakkevej. Det skal fortsat være muligt at benytte den eksisterende adgang til
Dalgasgade.
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Der stilles krav om, at banestien skal fremstå i asfaltbelægning for at sikre
sammenhæng med den eksisterende sti. Hvis den øvrige vej også fremstår i asfalt, skal
cykelstiens tracé opstribes. Stien skal anlægges i en bredde på 1,3 meter.
Forudsætning for ibrugtagning:
Etablering af cykelsti og supplerende beplantning indenfor hvert delområde skal være
en forudsætning for ibrugtagning
Miljøvurdering
Ændringerne til lokalplanen er screenet med henblik på at vurdere lokalplanens påvirkning af
miljø. Beslutning om miljøvurdering lægges op til Klima og Miljøudvalget i august med
indstilling om at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.
Bæredygtighed
Der er indarbejdet bæredygtighedstiltag i lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget giver mulighed
for at omdanne og fortætte et restareal, som ligger helt tæt på den centrale by. Omdannelse
og fortætning af eksisterende by er med til at reducere inddragelse af åben land til
byudvikling. Den centrale beliggenhed tæt på stationen og anden offentlig transport, er
desuden med til at reducere brugen af private biler. Lokalplanforslaget understøtter cyklisme
og er, med banestiens omlægning ind igennem området, med til at sikre en mere tilgængelig
og trafiksikker cykelsti.
Ved etablering af etageboliger bidrager lokalplanforslaget til den sociale bæredygtighed og
sikrer en mere varieret beboerprofil i Sydbyen.
Grønne strukturer, beplantninger og gamle træer er så vidt muligt bevaret, og der er arbejdet
med spredningskorridorer og ledelinjer for dyre- og planteliv mellem projektområdet og
omkringliggende områder.

De orange felter omhandler social bæredygtighed, herunder fysiske rammer (F), sundhed og fællesskab
(S) og identitet og kultur (I). De røde felter vedrører økonomisk bæredygtighed, herunder
levetidsomkostninger og drift (L) og erhverv og beskæftigelse (E). De grønne felter omhandler
miljømæssig bæredygtighed, herunder landskab og natur (L), energi og ressourcer (E), transport (T) og
vand (V). De blå felter vedrører processuel bæredygtighed, herunder kommunikation (K), inddragelse (I)
og ejerskab (E).
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Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.
Læs mere om bæredygtighedsværktøjet og hvordan det anvendes i lokalplaner her

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring, samt 4 ugers forlænget høring. Der var
planlagt borgermøde, som desværre blev aflyst pga. Covid19. Plan- og Vejudvalget har afholdt
møde med beboere i Dalgasgade 29. april 2020.

Side 54

14 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg 41 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 24-003 Vindmøller
og solceller ved Marsvinslund, Sjørslev Demstrup
Sagsbehandler: DR16055
SagsID: EMN-2018-02081

Resume
Forslag til tillæg 41 og forslag til lokalplan 24-003 Vindmøller og solceller ved Marsvinslund har
været i 9 ugers høring. I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra 52 parter, samt
underskrifter fra 137 personer, om blandt andet støj og skygge, samt påvirkning af landskab,
biologi, grundvand, drikkevand og ejendomspriser. Udvalget skal behandle
kommuneplantillæg, lokalplan og høringssvar med henblik på endelig vedtagelse af
kommuneplantillæg og lokalplan.
Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/9698654

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at tillæg 41 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages med nedenstående ændringer,



at lokalplan 24-003 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillinen anbefales.
Martin Jakobsen (C) og Kuno Danielsen (O) stemmer imod.
Martin Jakobsen (C) stemmer imod, idet han stiller sig tvivlende overfor den udarbejdede
miljørapport.
Kuno F. Danielsen (O) med følgende begrundelse ”Undertegnede stemmer imod da sagen ikke
er korrekt beskrevet iht. Miljøvurdering og VVM-rapporterne. Samt at denne beslutning er så
væsentlig i forhold de berørte beboere i området, at projektet i det mindste bør udsættes til
der fastlægges en linjeføring af hærvejsmotorvejen. Jeg/DF er imod vindmøller på land,
vindmøller bør opstilles på havet. Samtidig er der fortsat ca. 1.850 for mange landvindmøller
opstillet på land ifølge Miljøforliget/aftalen fra Christiansborg.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V). Johan Brødsgaard (B).
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Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 10-08-2020

Indstillingen anbefalet. Gitte Williumsen (V), Helga S. Jacobsen (V) og Kuno F. Danielsen (O)
stemte imod. Kuno F. Danielsen (O) med følgende begrundelse ”Undertegnede stemmer imod
da sagen ikke er korrekt beskrevet iht. Miljøvurdering og VVM-rapporterne. Samt at denne
beslutning er så væsentlig i forhold de berørte beboere i området, at projektet i det mindste
bør udsættes til der fastlægges en linjeføring af hærvejsmotorvejen. Jeg/DF er imod
vindmøller på land, vindmøller bør opstilles på havet. Samtidig er der fortsat ca. 1.850 for
mange landvindmøller opstillet på land ifølge Miljøforliget/aftalen fra Christiansborg.”
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
SFP Wind Denmark ApS og Vindpark Marsvinslund ApS C/O Eniig Renewables A/S
(efterfølgende fusioneret med, og navneændret til, Eurowind A/S) har søgt om tilladelse til at
opstille 3 vindmøller og 30 ha med solceller (senere reduceret til 12 ha).
Byrådet godkendte 25. november 2019 forslag til tillæg 41 og lokalplan 23-004 med henblik på
offentlig fremlæggelse.
Lokalplanen giver mulighed for 3 vindmøller med en totalhøjde på mellem 120 m og 142,5 m
samt op til 12 ha (reduceret fra 30 ha) med solceller på terræn.
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Område omfattet af kommuneplantillæg 41 og lokalplan 23-004 (med 12 ha solceller).

Lokalplanens formål er,
 At der kan opstilles tre vindmøller samt 12 ha med solceller i området på en måde, der
udnytter vind- og solenergien optimalt, dog under hensyntagen til nedenstående
formål.
 At vindmøllerne og solcellerne gives sådanne placeringer, at de bedst muligt tager
hensyn til omgivelserne, herunder de omkringliggende beboelser, landskabsoplevelsen,
kulturhistoriske interesser, fortidsminder, naturområder og rekreative områder samt
landbrugsmæssige interesser.
 At vindmøllerne fremstår ens i udseende, størrelse og omdrejningsretning.
 at muliggøre anlæggelse af adgangsveje, arbejdsarealer, elforsyningsanlæg m.v., som
er nødvendige for etablering og drift af vindmøllerne og solcellerne.
 At sikre, at der tinglyses deklaration om, at vindmøller og solceller med dertil hørende
tekniske anlæg fjernes ved ophør af el-produktionen i lokalplanområdet, jf. § 2 stk. 4.
 At sikre, at arealer, som ikke benyttes til møllernes og solcellernes drift og
vedligeholdelse eller andre i lokalplanen muliggjorte anvendelser, kan anvendes som
hidtil.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår udlæg af område til
vindmøller og solceller. Der er derfor sideløbende med høringen af lokalplanforslaget udsendt
et forslag til tillæg 41 til Kommuneplan 2017-2028.
Miljøvurdering
Der er lavet miljørapport, der beskriver de forventede miljøpåvirkninger, hvis
kommuneplantillæg og lokalplan vedtages og projektet gennemføres. Miljørapporten har været
fremlagt sammen med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i den offentlige høring.
Af miljøvurderingen fremgår bl.a.,



At støjniveauet øges hos naboer, men at støjgrænser overholdes hos alle naboer,
At nærmeste naboer vil opleve skyggekast i op til 10 timer pr. år.
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At vindmøllerne vil fremstå dominerede i nærområdet og i forhold til nærliggende
gravhøje, og at vindmøllerne vil være synlige langt væk og give lokalområdet et mere
teknisk præg.
At vindmøllerne vil kunne ses i dele af det vigtige landskab ved Hald Sø, men i en grad,
som ikke er dominerende i forhold til områdets landskabelige og geologiske værdier.
At møllernes landskabelige påvirkning sammen med de planlagte vindmøller ved
Tolstrup i Viborg Kommune er ubetænkelig.
At påvirkning af dyre- og planteliv, herunder flagermus og fugle, ikke medfører farer for
bestande af beskyttede arter, men dog for enkeltindivider.
At projektet delvist ligger i indvindingsoplandene til Almind Hede og Almind Kirkeby
vandværker og at der ikke er fare for grundvand og drikkevand.
At grundvandstanden ligger 10-12 m under overfladen og at der derfor ikke er behov
for grundvandssænkning og at tilstanden af de nærliggende §3-områder (moser) derfor
ikke påvirkes.
At projektet vil medvirke til at nedsætte CO2-udledning.

Høringssvar
Forslag til tillæg 41 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 23-004, samt
miljørapport og udkast til VVM-tilladelse har været udsendt i offentlig høring i perioden 2.
december 2019 til 3. februar 2020.
Der er modtaget høringssvar fra 52 parter samt underskrifter fra 137 personer mod det
ansøgte. Langt hovedparten er imod, og en lille del er for det ansøgte.
Efter den offentlige høring er slut er de indkomne bemærkninger samlet og lagt på
lokalplansiden.
Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i høringsnotatet, som
ligeledes kan ses på lokalplansiden under ”Kommentarer”.
Se høringsnotatet
Følgende emner går oftest igen i de indkomne bemærkninger:












Visualiseringer
Grundvand og drikkevand
Landskab
Biologi
Vagabonderende strøm
Skovbyggelinje
Støj og skygge
Ejendomsværdi
Samplacering med motorvej
Habilitet
Helbredsundersøgelsen

I første del af høringsnotatet har Teknik- og Miljøafdelingen lavet en samlet behandling af
ovenstående punktopstillede emner.
I høringsnotatets anden del er parternes øvrige emner behandlet.
Ansøger har efter den offentlige høring reduceret ansøgningen så der nu ikke søges om ca. 30
ha solceller men om ca. 12 ha med solceller, og så der nu ikke ansøges om solceller inden for
skovbyggelinjen.
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Lokalplanen og skovbyggelinje
I forbindelse med den offentlige høring er det påpeget, at skoven ved Torsø Mose, som ligger
hen over kommunegrænsen, har en karakter der gør, at den afkaster skovbyggelinje.
Lokalplanen tilføjes derfor oplysninger om placering af skovbyggelinje, herunder markering på
kort og beskrivelse i redegørelse.
Lokalplanen tillægger bebyggelsen (vindmøller, solceller, teknikhuse) bonusvirkning. Det
betyder, at der ikke efterfølgende skal meddeles landzonetilladelse. Det betyder også, at
bebyggelse omfattet af bonusvirkning, beliggende indenfor skovbyggelinje, er undtaget fra
krav om dispensation fra skovbyggelinje. Det er derfor i dette tilfælde udelukkende i
lokalplanen, at der tages stilling til forholdet til skovbyggelinjen.
Teknik- og Miljøafdelingen har i januar 2020, på baggrund af indkomne bemærkninger om
skovbyggelinje, foretaget besigtigelse og sammen med Viborg Kommune registreret
skovbyggelinje i kortet. Der blev samtidig foretaget en vurdering af det ansøgte projekt
specifikt i forhold til skovbrynet og de værdier som skovbyggelinjen skal beskytte. Resultatet
er samlet i besigtigelsesrapporten der er bilag til sagen. Det blev vurderet, at placering af
solceller ville medføre en væsentlig nedsættelse af skovbrynets værdi som landskabselement
idet indsynet til skovbrynet ville blive væsentligt reduceret.
Efter ansøgers reducerede ansøgning er der ikke længere solceller indenfor skovbyggelinjen,
men den østligste mølle står 234 m fra skovbrynet og er omfattet af skovbyggelinje.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at den østligste mølle med en placering 234 m fra
skovbrynet ikke vil medføre væsentlig nedsættelse af skovbrynets værdi som
landskabselement og levested og spredningsvej for dyr og planter.
Ændringer og tilføjelser i kommuneplantillægget og lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i kommuneplantillægget og lokalplanen:
Området, som kommuneplantillægget og lokalplanen dækker, ændres i disse planer på
baggrund af ansøgers reducerede ansøgning om ca. 12 ha med solceller i stedet for ca. 30 ha.
Den hidtidige planlægnings- og miljøvurderingsproces er fortsat dækkende også for en
reduceret ansøgning, idet der er tale om en reduceret påvirkning af området i forhold til den
påvirkning, der hidtil er planlagt og miljøvurderet for.
Der anbefales ikke andre ændringer af planforslagene.

Planområdet ved udsendelse af forslag og ved endelig vedtagelse.

Klima- og Miljøudvalgets behandling
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Klima- og Miljøudvalget behandler 12. august 2020 sagen ”Godkendelse af sammenfattende
redegørelse for miljørapport for kommuneplantillæg 41 og lokalplan 24-003 Vindmøller og
solceller ved Marsvinslund, Sjørslev Demstrup samt VVM-tilladelse”. Teknik- og Miljøafdelingen
indstiller i den sag, at sammenfattende redegørelse VVM-tilladelse godkendes.

Borgerinddragelse
Planforslagene har sammen med miljørapport og udkast til VVM-tilladelse været i 9 ugers
offentlig høring. Der blev holdt borgermøde 18. december 2019.

Bilag
1 (Planenergis henvendelse 5. maj 2020 - 8542016)
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15 (Offentlig) Godkendelse af sammenfattende
redegørelse for miljørapport for kommuneplantillæg 41 og
lokalplan 24-003 Vindmøller og solceller ved
Marsvinslund, Sjørslev Demstrup samt VVM-tilladelse
Sagsbehandler: DR16055
SagsID: EMN-2018-02081

Resume
Efter offentlig høring af udkast til VVM-tilladelse, og miljøvurdering af tillæg 41 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 24-003 for vindmøller og solceller ved Marsvinslund,
skal den sammenfattende redegørelse og endelige VVM-tilladelse godkendes.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Byrådet,
•
•

at sammenfattende redegørelse for miljøvurdering for kommuneplantillæg 41 og
lokalplan 24-03 godkendes
at VVM-tilladelse godkendes.

Beslutning
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Indstillingen anbefales.
Martin Jakobsen (C) og Kuno Danielsen (O) stemmer imod.
Martin Jakobsen (C) stemmer imod, idet han stiller sig tvivlende overfor den udarbejdede
miljørapport.
Kuno F. Danielsen (O) med følgende begrundelse ”Undertegnede stemmer imod da sagen ikke
er korrekt beskrevet iht. Miljøvurdering og VVM-rapporterne. Samt at denne beslutning er så
væsentlig i forhold de berørte beboere i området, at projektet i det mindste bør udsættes til
der fastlægges en linjeføring af hærvejsmotorvejen. Jeg/DF er imod vindmøller på land,
vindmøller bør opstilles på havet. Samtidig er der fortsat ca. 1.850 for mange landvindmøller
opstillet på land ifølge Miljøforliget/aftalen fra Christiansborg.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 12-08-2020

Indstillingen anbefalet. Svend Thue Damgaard (S) og Susanne Jacobsen (V) stemte imod.
Susanne Jacobsen (V) med følgende udtalelse ”da jeg generelt er imod projektet”.

Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
SFP Wind Denmark ApS og Vindpark Marsvinslund ApS C/O Eniig Renewables A/S
(efterfølgende fusioneret med, og navneændret til, Eurowind A/S) har søgt om tilladelse til at
opstille 3 vindmøller og 30 ha med solceller (senere reduceret til 12 ha).
Klima- og Miljøudvalget har 6. februar 2019 besluttet, at planforslagene skal miljøvurderes.
8. maj 2019 besluttede Klima- og Miljøudvalget, hvilke emner planer og projekt skal
miljøvurderes for.
6. november 2019 godkendte Klima- og Miljøudvalget miljørapporten og udkast til VVMtilladelse.
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25. november 2019 har byrådet godkendt forslag til kommuneplantillæg 41 og lokalplan 24003 med henblik på offentlig fremlæggelse, sammen med miljørapporten og udkast til VVMtilladelse.
Af miljørapporten fremgår bl.a.,










at støjniveauet øges hos naboer, men at støjgrænser overholdes hos alle naboer,
at nærmeste naboer vil opleve skyggekast i op til ikke mere end 10 timer pr. år
at vindmøllerne vil fremstå dominerede i nærområdet og i forhold til nærliggende
gravhøje, og at vindmøllerne vil være synlige langt væk og give lokalområdet et mere
teknisk præg
at vindmøllerne vil kunne ses i dele af det vigtige landskab ved Hald Sø, men i en grad,
som ikke er dominerende i forhold til områdets landskabelige og geologiske værdier
at møllernes landskabelige påvirkning sammen med de planlagte vindmøller ved
Tolstrup i Viborg Kommune er ubetænkelig
at påvirkning af dyre- og planteliv, herunder flagermus og fugle, ikke medfører farer for
bestande af beskyttede arter, men dog for enkeltindivider
at projektet delvist ligger i indvindingsoplandene til Almind Hede og Almind Kirkeby
vandværker, og at der ikke er fare for grundvand og drikkevand
at grundvandsstanden ligger 10-12 m under overfladen og at der derfor ikke er behov
for grundvandssænkning og at tilstanden af de nærliggende §3-områder (moser) derfor
ikke påvirkes
at projektet vil medvirke til at nedsætte CO2-udledning

Kommuneplantillæg 41 udpeger området til tekniske anlæg - vindmøller og solceller, og sikrer
dermed, at der er overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Lokalplan 24-003
giver mulighed for opførelse af 3 op til 142,5 m høje vindmøller og 12 ha (reduceret fra 30 ha)
med solceller.
Planforslagene, miljørapporten, den sammenfattende redegørelse og udkast til VVM-tilladelse
kan findes på lokalplanportalen på følgende link:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/9698654

Offentlig høring
Planforslagene og tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i 9 uger fra 2. december
2019 til 3. februar 2020.
Den 18. december afholdt Silkeborg Kommune borgermøde om det ansøgte. I forlængelse
deraf fortsatte ansøger borgermødet med deltagelse af Energistyrelsen med henblik på
orientering om VE-ordninger.
Der er modtaget høringssvar fra 52 parter samt underskrifter fra 137 personer mod det
ansøgte. Langt hovedparten er imod, og en lille del er for, det ansøgte.
Efter den offentlige høring er slut er de indkomne bemærkninger er samlet og lagt på
lokalplansiden under ”Kommentarer”.
Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i høringsnotatet, som
ligeledes kan ses på lokalplansiden under ”Kommentarer”.
Se høringsnotatet
Følgende emner går oftest igen i de indkomne bemærkninger:
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Visualiseringer
Grundvand og drikkevand
Landskab
Biologi
Vagabonderende strøm
Skovbyggelinje
Støj og skygge
Ejendomsværdi
Samplacering med motorvej
Habilitet
Helbredsundersøgelsen

I første del af høringsnotatet har Teknik- og miljøafdelingen lavet et en samlet behandling af
ovenstående punktopstillede emner.
I høringsnotatets anden del er parternes øvrige emner behandlet.
Ansøger har efter den offentlige høring reduceret ansøgningen således, at der nu ikke søges
om ca. 30 ha med solceller, men om ca. 12 ha med solceller og således, at der nu ikke
ansøges om solceller inden for skovbyggelinjen.
Teknik- og miljøafdelingen har i behandlingen taget udgangspunkt i denne reducerede
ansøgning.
Den hidtidige planlægnings- og miljøvurderingsproces er fortsat dækkende også for en
reduceret ansøgning, idet der er tale om en reduceret påvirkning af området i forhold til den
påvirkning, der hidtil er planlagt og miljøvurderet for.
Kommuneplantillæg og lokalplan tilpasses svarende til den reducerede ansøgning om 12 ha
med solceller ved den endelige vedtagelse.
Sammenfattende redegørelse
Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som samler op på miljøvurderingen af
kommuneplantillæg og lokalplan, herunder på forhøringen og den 9 ugers høringsperiode,
høring af berørte myndigheder, de to borgermøder, samt hvordan der i planerne tages hensyn
til miljøet.
I den sammenfattende redegørelse henvises til gennemgangen i høringsnotatet af de enkelte
emner, der i offentlighedsperioden har været kommenteret af offentligheden.
I den sammenfattende redegørelse beskrives, at kommuneplantillæg og lokalplan i den
reducerede udstrækning med 12 ha med solceller og 3 vindmøller kan vedtages uden at det vil
medføre så væsentlige miljømæssige påvirkninger, at planerne ikke bør vedtages.
Samlet vurdering af miljøvurderingen som grundlag for VVM-tilladelse
Efter miljøvurderingsloven skal myndigheden træffe afgørelse om, hvorvidt ansøgningen om
projektet kan imødekommes. Det skal ske på grundlag af bygherrens ansøgning,
miljøkonsekvensrapporten, eventuelle supplerende oplysninger og resultatet af de høringer,
der er foretaget.
Det samlede materiale bestående af ansøgning, miljørapport og supplerende oplysninger fra de
høringer, der er foretaget, opfylder dette og er derfor et fyldestgørende grundlag for at træffe
afgørelse om planernes vedtagelse og projektets gennemførsel.
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VVM-tilladelse
VVM-tilladelsen er en tilladelse til at gennemføre projektet. I VVM-tilladelsen kan stilles vilkår
for udnyttelses af tilladelsen. Udkast til VVM-tilladelsen har været udsendt sammen med
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan og miljørapport.
I VVM-tilladelsen stilles der vilkår om bl.a. opfølgende støjmåling, om skyggestop (sikring af
maksimalt 10 timers skyggekast), flagermus-stop (standsning af møllerne i situationer, hvor
kollisionsrisiko med møllevinger er størst), fjernelse efter energiproduktionens ophør m.v.
VVM-tilladelsen tilpasses den reducerede ansøgning om 12 ha med solceller i stedet for 30 ha.

Borgerinddragelse
Miljørapporten og udkast til VVM-tilladelse har sammen med forslag til kommuneplantillæg og
lokalplan været i 9 ugers offentlig høring. Der blev holdt borgermøde 18. december 2019.

Bilag
1 (Planenergis henvendelse 5. maj 2020 - 8542016)
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16 (Offentlig) Godkendelse af vedtægtsændringer for det
fælleskommunale selskab Energnist
Sagsbehandler: Dr17966
SagsID: EMN-2016-04426

Resume
Silkeborg Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i affaldsselskabet
Energnist.
Energnist ønsker vedtægtsændring efter opfordring fra Vejle Kommune så der gives mulighed
for stedfortræder til bestyrelsesmøder, hvis pågældende bestyrelsesmedlem er forhindret i at
deltage.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at vedtægtsændringen godkendes.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 12-08-2020

Indstillingen anbefalet.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sagen vedrører godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale selskab Energnist
I/S.
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Silkeborg Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der
blev stiftet 1. januar 2015 som resultat af fusion af L90 og TAS I/S.
Vejle Kommune fremsendte vedlagte skrivelser af 19. december 2018 og 12. juli 2019 med
anmodning om fremsættelse af forslag til vedtægtsændring for at give mulighed for
stedfortræder til bestyrelsesmøder, hvis pågældende bestyrelsesmedlem er forhindret i at
deltage (bilag 1).
På baggrund af dette er Energnist vedtægter blevet gennemgået med henblik på følgende
tilretninger:
 Medtagelse af suppleant for bestyrelsesmedlem, herunder valg af disse.
 Ændring af ”Statsforvaltningen” til ”Ankestyrelsen”.
 Fjernelse af overgangsordninger, der var gældende i 1. valgperiode i Energnist.
Repræsentantskabet i Energnist har på møde 20. maj 2020 godkendt vedtægtsændringerne.
I henhold til selskabets vedtægter, pkt. 10.7 skal vedtægtsændringer godkendes af
kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne samt efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen.
Energnist’ vedtægter med markeringer af selve vedtægtsændringerne er vedlagt som bilag 2.

Bilag
1 (Bilag 1 - Anmodninger fra Vejle Kommune af 19. december 2018 og 12. juli 2019 til
Energnist - 8543197)
2 (Bilag 2 - Energnist vedtægter af 20. maj 2020 med markeringer - 8543200)
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17 (Offentlig) Beslutning om gratis torvehandel indtil
udgangen af 2020
Sagsbehandler: DR19077
SagsID: EMN-2020-02866

Resume
Med baggrund i byrådets beslutning 25. maj 2020, om at ophæve udeserveringsafgiften på
offentligt vejareal for café og restauranter, anmoder torvehandlerne om, at stadepladsafgiften
suspenderes for resten af 2020.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at stadepladsafgiften suspenderes indtil udgangen af 2020 med tilbagevirkende kraft fra
1. juli 2020.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 10-08-2020

Indstillingen anbefalet, dog med den præcisering, at det gælder alle stadepladser med afgift i
Silkeborg Kommune.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udeserveringsafgiften blev pga. COVID-19 ophævet med virkning fra 1. marts 2020 og frem til
genåbningen af caféer og restauranter 18. maj 2020. Byrådet vedtog 25. maj 2020 at ophæve
udeserveringsafgiften.
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Med baggrund i byrådets beslutning vedr. udeserveringsafgiften har torvehandlerne på det
seneste Torverådsmøde 29. juni 2020 anmodet om, at de bør sidestilles med caféer og
restauranter og dermed ikke betale stadepladsafgift for resten af 2020.
Torverådet, der har Hans Okholm, som formand består af 2 torvehandlere, 2 medlemmer fra
handelSilkeborg og 2 medlemmer fra Silkeborg Kommune. Beslutninger træffes som
flertalsbeslutning dog med vetoret for Silkeborg Kommune.
Der er 11 faste torvehandlere, som står på Torvet på fredage og lørdage. Herudover er der et
varierende antal husflids sælgere afhængig af årstiden.
For at hjælpe torvehandlen i gang efter COVID-19 vurderer Teknik- og Miljøafdelingen, at
torvehandlerne bør fritages for betaling fra 1. juli og resten af 2020.

Økonomi
Bevilling 25 Veje forventer mindre indtægter på 0,1 mio. kr. Indtægterne bruges til
administration og tilsyn med torvehandel og råden over vejareal.
Økonomistaben oplyser, at der på budgetopfølgningen i sag ”Godkendelse af
bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen 30. juni 2020” søges om, at
kompensation for den mistede indtægt fra stadepladsafgiften bliver dækket af den
kompensation for COVID-19 udgifter, der tilfalder kommunen jævnfør økonomiaftalen mellem
KL og Regeringen.

Side 69

18 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
udarbejdelse af Vand- og klimaplaner 2019 og 2020
Sagsbehandler: Dr10838
SagsID: EMN-2020-02852

Resume
Ansøgning om bevilling på 1,3 mio. kr. til at udarbejde planer vedrørende vand og klima

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. godkendes

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 12-08-2020

Indstillingen anbefalet.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Teknik- og Miljøafdelingen er i gang med at udarbejde nye planer, der omhandler vand og
klima. Det gælder især udarbejdelsen af en ny spildevandsplan, en ny vandforsyningsplan, en
ny varmeplan og nye vandløbsregulativer.
Der er igangsat aktiviteter (spildevandsplan, vandforsyningsplan, vandløbsregulativer) inden
for de nævnte planlægningsopgaver, som skal finansieres af den søgte anlægsbevilling.
Arbejdet forventes at løbe frem til minimum 2021.
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Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. kan gives på bevilling 81 Natur og
Miljø indenfor budgettets rammer i 2020.
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19 (Offentlig) Godkendelse af kommunal medfinansiering
af statslig skovrejsning ved Eriksborg
Sagsbehandler: dr25249
SagsID: EMN-2020-00166

Resume
I forbindelse med planlægningen for Eriksborg har kommunen ønsket at bidrage økonomisk og
procesmæssigt til udvikling af nyt skovområde. Det foreslås, at kommunen indgår en
samarbejdsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet om at etablere skoven via ordningen om
statslig skovrejsning.
Byrådet skal dels beslutte, om der skal indgås aftale om statslig skovrejsning, og dels
tilkendegive, at kommunen er indstillet på at yde en medfinansiering til jordopkøb.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at der indgås samarbejdsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet om statslig
skovrejsning ved Eriksborg,



at det indgår i budgetforhandling for 2021, at der afsættes op til 32,4 mio. kr. over 20
år til kommunens medfinansiering af jordopkøb

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 12-08-2020

Indstillingen anbefalet.
Ej til stede

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog i oktober 2018 udviklingsplanen for Eriksborg. Planen indeholder bl.a. visioner
om etablering af et nyt stort skovområde vest for Grauballe. Ambitionen med og kommunens
rolle i skovrejsningsprojektet er formuleret således i planen:
”Det planlagte naturområde vest for Grauballe skaber værdi for de kommende boligområder
ved Eriksborg såvel som for Grauballe by. Skovrejsning tager tid, og træerne skal vokse sig til,
før de rekreative potentialer er fuldt udfoldet. Dermed kan det være hensigtsmæssigt at
indlede skovrejsning tidligt i forløbet for dermed at være klar med de rekreative kvaliteter, når
boligområderne skyder frem.
Skovrejsning er ofte et fælles projekt mellem kommune, stat, forsyning og borger og kan
finansieres på mange forskellige måder. Ofte er flere aktører medfinansierende, og det vil for
Eriksborg også være en farbar vej at følge. Det vil dog være særligt interessant, hvis Silkeborg
Kommune går forrest og aktivt medvirker til at sikre skovrejsning. Det kan være ved at
facilitere dialogen mellem de relevante aktører, at opkøbe jorden og at finansiere en del af
selve skovrejsningen for dermed at signalere, at skovrejsning er prioriteret fra kommunens
side.
Kommunal (med)finansiering af naturudvikling skønnes at være i størrelsesordenen 25-30 mio.
kr. til jordopkøb til rekreative arealer, anlæg af stier, skovrejsning og naturfremme.
Visionen om et nyt skovområde er efterfølgende implementeret i Planstrategi 2040.
Planstrategien fastlægger bl.a. målsætning om, at alle boligområder maks. skal have 500
meter til naturen. Skovrejsningen skal være med til at opfylde denne målsætning for de
kommende boligområder.
Det foreløbigt udpegede projektområde til ny skov er 300 ha, se bilag 1. Det strækker sig fra
Grauballe og mod vest med Nissetvej-Grauballevej som nordlig afgrænsning. Vestlige grænse
er Nisset by. For at forstærke økologiske forbindelse og mulighederne for fremtidig rekreativ
infrastruktur strækker projektområdet sig dels ned og kobler på kommunalt ejede grønne
områder ved F.L. Smidths Vej, og dels mod den grønne struktur i byudviklingsområdet øst for
Eriksborgvej. Endelig fastlæggelse af projektafgrænsning og udarbejdelse af konceptuel
helhedsplan for området udarbejdes i forbindelse med, at der skal indgås samarbejdsaftale
mellem parterne i projektet.
Kvaliteten af grundvand fra skov- og naturområder vil som udgangspunkt altid være bedre end
grundvand dannet under intensivt udnyttede arealer som f.eks. landbrug og byer.
Skovrejsningen er inden for særligt drikkevandsområde, og det dækker Grauballe Vandværks
indvindingsopland. Skovrejsning med især løvtræer er en effektiv måde til beskyttelse af
grundvandet mod forurening.
Skovrejsning bidrager ud over grundvandsbeskyttelsen og bynært friluftsliv med en lang
række goder (ecosystem services) i form af CO2-binding, mere natur, tømmer- og
flisproduktion, klimatilpasning mm. Skovrejsning bidrager således på en lang række punkter til
opfyldelse af FN´s 17 verdensmål for bæredygtighed. Silkeborg Kommunes andel af projektets
klimagevinst vil forventeligt svare til den endelige procentvise del af medfinansiering.
I tæt samarbejde med Naturstyrelsen er arbejdet med skovrejsningsprojektet igangsat. Siden
1989 har Naturstyrelsen kontinuerligt etableret ny skov (statslig skovrejsning). I begyndelsen
finansierede statskassen alle udgifter, men igennem de seneste 20 år er kravet til omfanget af
medfinansiering øget markant – dels gennem medfinansiering fra kommuner og
vandforsyningsselskaber (i dag minimum 60 %) til erhvervelse af jord, dels fra fonde, borgere
mv. til stier, faciliteter, formidling mv. I tilsvarende samarbejdsaftaler om statslig skovrejsning
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i Skanderborg, Aarhus og Svendborg ligger den samlede medfinansiering fra forsyningsselskab
og kommune på hhv. 50 %, 75 % og 72 %. Jo højere medfinansiering, jo større chance er der
for at få del i de midler, som årligt afsættes på finansloven til skovrejsning. Dette skyldes, at
Naturstyrelsen prioriterer midler efter, hvor der kan opnås mest mulig ny skov pr. bevilliget kr.
Projektet gennemføres ved, at Naturstyrelsen, med kommunens og evt. forsyningsselskabets
medfinansiering, erhverver arealer inden for projektområdet efterhånden, som de kommer til
salg, eller hvis der kan indgås aftaler om magelæg. Nyerhvervede arealer indrettes dels efter
en overordnet helhedsplan for hele skovområdet, og dels efter en detailplan, der bl.a.
fremkommer gennem en offentlig inddragelsesproces. Den fremtidige ejer af skoven er staten
v. Naturstyrelsen. Hele området pålægges fredskovspligtigt og deklaration om, at der i ikke må
anvendes pesticider af nogen art.
Den endelig finansieringsmodel er ikke fastlagt endnu, da der kun har været indledende dialog
med forsyningsselskabet om deres eventuelle rolle i projektet. Det er også en mulighed, at
Vandrådet via en solidarisk fond involveres i finansieringen af projektet. Der er aktuelt
overvejelser om denne model, og den endelige beslutning om finansieringsnøgle må afvente
denne proces. Det forventes, at der er yderligere afklaring om dette i løbet af efteråret 2020.
Det er dog afgørende for projektets fremdrift, at Silkeborg Kommune officielt tilkendegiver, at
kommunen er villig til at medfinansiere jordopkøbet.
Der indgås typisk en 20-årig samarbejdsaftale mellem parterne i skovrejsningsprojektet.
Budgetmæssigt betyder det, at med udgangspunkt i nedenstående oplæg til finansieringsplan,
vil medfinansieringen fra kommunen være op til 1,620 mio. kr./år over en 20-årig periode. I
aftalen mellem parterne indføres et forbehold for, at byrådet fortsætter anlægsbevillingen og
godkender kommunens andel til de konkrete opkøb af jord.
Foruden ovennævnte udgifter til realisering af skovrejsningsprojektet, vil der også være
procesomkostninger. Procesomkostninger omfatter udgifter til ejendomsmæssige
forundersøgelser, jordfordeling, handelsomkostninger, evt. procestab ved frastykning og salg
af bygningsparceller hvis, der også erhverves jord med bygninger, samt evt. procestab ved
salg af jord uden for projektområdet. Procesomkostninger skal fordeles mellem parterne i
projektet efter en nærmere aftalt model.
Omkostninger
Fordeling af
omkostninger ved
arealerhvervelser
Fordeling af
omkostninger ved
anlæg af skov
Fordeling af
totalomkostninger

Naturstyrelsen

Vandforsyning/
Vandråd

40 %

Silkeborg
Kommune

X%

60 %

X%

47 %

100 %
53 %

Tabel 1. Fordeling af omkostninger ved arealerhvervelser og anlæg af skoven

Omkostninger
(Kr.)
Omkostninger ved
arealerhvervelser
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Naturstyrelsen
21.600.000

Vandforsyning/
Vandråd
X

Silkeborg
Kommune
32.400.000

Sum
54.0

Omkostninger ved
anlæg af skov
Totalomkostninger

15.000.000

15.0

36.600.000

X

32.400.000

69.0

Tabel 2. Tabellen viser fordelingen af omkostninger til arealerhvervelser og anlæg af skoven, hvis hele
det foreslåede skovrejsningsprojekt realiseres. Beregningen er baseret på en anslået hektarpris på
180.000 kr. og udgifter til anlæg af skoven på 50.000 kr. pr. hektar.

Omkostninger
(Kr.)
Totalomkostninger

Omkostninger pr.
år

Naturstyrelsen

Vandforsyning

36.600.000

X

32.400.000

1.830.000

X

1.620.000

Tabel 3. Gennemsnitlige årlige omkostninger ved 20-årig aftale.

Bilag
1 (Bilag 1_Afgrænsning af skovrejsning - 8515697)
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Silkeborg
Kommune

20 (Offentlig) Godkendelse af "TÆNK KUNSTEN IND Kunststrategi for kunst i det offentlige rum i Silkeborg
Kommune"
Sagsbehandler: Dr11629
SagsID: EMN-2019-04455

Resume
Med afsæt i anlægsbudgetposten på 12 mio. kr. ”Kunst i byrummet, Bindslevs Plads mv.”
(budgetforslag 2020-2028), har Kultur og Borgerservice, ud fra drøftelser i Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget, udarbejdet en kunststrategi for kunst i det offentlige rum med assistance og
involvering fra Statens Kunstfond. Kunststrategien for kunst i det offentlige rum i Silkeborg
Kommune ”TÆNK KUNSTEN IND” forelægger nu til godkendelse.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at kunststrategien ”TÆNK KUNSTEN IND – Kunststrategi for kunst i det offentlige rum i
Silkeborg Kommune” godkendes

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 10-08-2020

Indstillingen anbefales.
Sagen sendes til orientering i Plan- og Vejudvalget.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
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I budgetforslag 2020 er der angivet 12 mio. kr. afsat til kunst i det offentlige rum over
perioden 2020 – 2028.
Med afsæt i denne budgetpost har Silkeborg Kommune ansøgt Statens Kunstfond om
assistance til udarbejdelse af strategi for kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kommune.
Statens Kunstfond har for nylig oprettet puljen: ”Strategi for kunst i det offentlige rum”, og
Silkeborg kommune er en af de første kommuner, der har søgt denne pulje. Statens Kunstfond
har tilgodeset ansøgningen fra Silkeborg Kommune og ydet konsulentbistand i forbindelse med
udarbejdelse af strategien for kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kommune.
En strategi for kunst i det offentlige rum er relevant af flere grunde:


En strategi skal sikre sammenhæng og kvalitet i den måde, hvorpå der arbejdes med
kunst i det offentlige rum og de midler, der er afsat til indsatsen.



Strategien skal skabe bevidsthed om, hvordan kunst kan spille ind i andre af Silkeborg
Kommunes planer og strategier. Blandt andet i arbejdet med planstrategi, opførelse af
nye bygninger og faciliteter samt og i outdoorregi.



En strategi kan fungere som et godt og langsigtet redskab i forbindelse med
fondssøgning til realisering af kunstværker og andre tiltag på kunst- og kulturområdet.

I forbindelse med udarbejdelsen af kunststrategien er Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
inddraget og en række overordnede valg og retninger for strategien er blevet drøftet. F.eks.
hvorvidt strategien skal fokusere på monumentale blivende kunstværker med det æstetiske i
fokus, socialt aktiverende og involverende værker, kunstværker, der løser et praktisk behov
(som f.eks. vejvisning).
Udvalgets drøftelser danner, sammen med Statens Kunstfonds vurdering af muligheder og
potentialer for en kunststrategi i Silkeborg Kommune, grundlag for administrationens arbejde
med kunststrategien ”TÆNK KUNSTEN IND – Kunststrategi for kunst i det offentlige rum i
Silkeborg Kommune”, der nu ligger klar til godkendelse i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og
i byrådet.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget drøfter løbende initiativer vedrørende kunst i det offentlige
rum. Strategien ”TÆNK KUNSTEN IND – Kunststrategi for kunst i det offentlige rum i Silkeborg
Kommune” revideres og justeres mere gennemgribende efter 8 år.
Den godkendte strategi for kunst i det offentlige rum fremsendes efterfølgende til orientering i
Plan- og vejudvalget, foruden til godkendelse i byrådet.

Bilag
1 (TÆNK KUNSTEN IND - digital udgave - 8592141)
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21 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling
samt modtagelse af midler fra SSIF og puljen til lokalt
initierede projekter for etablering af ny hal i Sejs-Svejbæk
Sagsbehandler: Dr14860
SagsID: EMN-2019-05709

Resume
Silkeborg Kommune står foran at skulle udbyde totalentreprisen for opførsel af den kommende
hal 2 i Sejs-Svejbæk. Der er i anlægsrammen afsat i alt 14 mio. kr. Den lokale idrætsforening
SSIF, har et ønske om at bidrage til anlægsprojektet. Foreningens bidrag består dels af 1 mio.
kr. fra foreningens kasse, samt 1 mio. kr. som foreningen har fået tildelt fra ’Puljen til lokalt
initierede projekter’ til idrætsanlæg i området. Samlet 2 mio. kr., disse midler ønskes ligeledes
tilført anlægsbevillingen.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at forhøjelse af anlægsbevillingen med 2 mio. kr. brutto fra 14 mio. kr. brutto til 16
mio. kr. brutto (15 mio. kr. netto) godkendes, herunder at
-

indtægtsbevilling på ca. 1 mio. kr. i form af modtagelse af 1 mio. kr. i ubetinget
gave fra foreningen SSIF godkendes

-

det godkendes, at de af byrådet, til foreningen SSIF bevilgede midler på 2 mio. kr.
fra puljen til lokalt initierede projekter, overføres 1 mio. kr. fra bevilling 16
Tværgående aktiviteter anlæg, til det samlede projekt på bevilling 34 Kultur og
Fritid

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 10-08-2020

Indstillingen anbefales.

Side 78

Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Det nedsatte Idé- og Programudvalg har udarbejdet et byggeprogram, og der skal nu
gennemføres en udbudsproces for den kommende hal i Sejs-Svejbæk. Forud for udbudsproces
ønskes klarhed over anlægsrammen, inkl. de eksterne midler, og der anmodes derfor om
forhøjelse af anlægsrammen samt godkendelse af den eksterne finansiering.
Lokalt bidrag til anlægsprojektet
Den lokale idrætsforening SSIF ønsker at bidrage til Silkeborg Kommunes samlede udvikling af
idrætsfaciliteter i Sejs-Svejbæk.
For indeværende halprojekt gælder, at SSIF bidrager med 1 mio. kr. af deres egne midler,
samt 1 mio. kr. af de midler der er tildelt fra puljen til lokalt initierede projekter. Samlet 2 mio.
kr. Der anmodes om, at byrådet godkender modtagelsen af denne donation, samt tilførsel af
midlerne fra Puljen til lokalt initierede projekter, sådan at anlægsbevillingen samlet forhøjes
med 2 mio. kr.
Der skal svares moms (17,5 %) af de midler, som kommer direkte fra foreningen, mens
midlerne fra puljen til lokalt initierede projekter er momsfritaget. Momsforpligtigelsen afholdes
af anlægsprojektet.
Tabel 1. overblik over anlægsbudget
Budgetpost
Anlægsbevilling
Midler fra SSIF
Puljen til lokalt initierede projekter
I Alt

Kr.
14 mio. kr.
1 mio. kr.
1 mio. kr.
16 mio. kr.

Økonomi
Forhøjelse af anlægsbevilling med 2 mio. kr. fra 14 mio. kr. brutto, til 16 mio. kr. brutto (15
mio. kr. netto), kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid, når der samtidig overføres 1 mio. kr.
fra puljen til lokalt initierede projekter på bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg, samt
gives indtægtsbevilling til 1 mio. kr.
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22 (Offentlig) Orientering om casemanager projektet 20192020
Sagsbehandler: DR27886
SagsID: EMN-2018-03907

Resume
Byrådet godkendte i december 2018 et fireårigt Casemanager-projektet (2019-2022).
Casemanager-projektet er et samarbejde mellem Beskæftigelsesafdelingen og
Socialafdelingen, og har nu været i gang i godt et år. Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget
og Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres derfor om de foreløbige erfaringer. Da projektet
er i en tidlig fase, er det endnu ikke muligt at følge op på de opsatte effektmål, hvorfor der i
stedet er gjort status på de foreløbige erfaringer. Det omhandler både teamets egne
erfaringer, hvordan borgerne kan profitere af projektet og det generelle samarbejde mellem de
to afdelinger. Til sammen danner det grundlaget for en anbefaling om, at projektet fortsættes.

Indstilling
Beskæftigelseschefen og Socialchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen om de foreløbige erfaringer fra casemanager projektet tages til
efterretning.



at casemanager-projektet fortsættes.

Beslutning
Indstillingen taget til efterretning og godkendt.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 11-08-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Martin Jakobsen (C), Lene Fruelund (Ø)
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 12-08-2020
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Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Det fireårige casemanager-projekt blev godkendt i henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalget,
Socialudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet i december 2018. Udvalgene
godkendte i den forbindelse projektets målsætninger og en tilhørende business case.
Som led i godkendelsen blev det også besluttet at gøre status på projektet én gang årligt.
Dette er således første gang, at udvalgene orienteres om erfaringer og resultater fra
casemanager-projektet.
Om projektet
Formålet med projektet er at tilbyde udsatte borgere med komplekse problemstillinger en
mere håndholdt, sammenhængende og koordineret indsats. Det skal medføre at:
 Flere udsatte borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, kommer 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.

Der blev forudsat følgende samlede økonomi og effekt ved investeringen:
Investering i perioden 2019 – 2022 (mio. kr.)
6,6
Forventet samlet besparelse i perioden på tværs af service- og
- 7,5
overførselsudgifter (mio. kr.)
Forventet samlet provenu i perioden på tværs af service- og
0,9
overførselsudgifter (mio. kr.)
Forventet reduktion i årspersoner der modtager offentlig
-16 fra 2020
forsørgelse
- 22 fra 2021
- 28 fra 2022
Casemanager-projektet er organiseret i et team, som består af en teamleder og seks
casemanagere. Som casemanager varetages myndighedsopgaven på både beskæftigelses- og
socialområdet samt opgaver ift. mentor, virksomhedskonsulent og i nogle tilfælde bostøtte
efter §85. Projektets målgruppe er borgere, som har komplekse problemstillinger, modtager
§85 bostøtte og enten er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere eller
uddannelseshjælpsmodtagere. I alt er 120 borgere løbende visiteret til projektet og i løbet af
den hidtidige projektperiode har 140 borgere været tilknyttet projektet. For yderligere
informationer om projektet henvises til bilaget.
Stop-GO vurdering
Da casemanager-projektet fortsat er et ganske nyt projekt, og Corona-situationen midlertidig
satte projektet på pause, er det endnu ikke er muligt at vurdere effekten af indsatsen. Derfor
hviler denne stop-go vurdering i højere grad på foreløbige erfaringer end opfølgning på de
opsatte effektmål.
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Det anbefales, at projektet videreføres. Der ses klare potentialer, ift. at borgerne er tilknyttet
færre fagpersoner, og derfor oplever en større enkelhed i indsatsen. Det tyder samtidig på, at
projektet kan forebygge, at unge uddannelseshjælpsmodtagere udvikler sociale
problematikker, som ellers kunne resultere i mere omfattende sociale indsatser og/eller
forlænge ledighedsperioden. Projektet har desuden skabt et tættere samarbejde mellem
Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen om borgere med komplekse problemstillinger.
Dette bidrager til, at afdelingerne er godt forberedte, når principperne bag den nye hovedlov
udmønter sig i en bindende lovtekst, da den netop har til hensigt at skabe bedre rammer for
en mere helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer.
Når der gøres status i 2021, vil det være muligt at illustrere udviklingen i borgernes trivsel, en
analyse af hvor mange der kommer i ordinært job, fleksjob eller uddannelse og sammenligne
gennemløbstid i relevante sociale indsatser i hhv. Socialafdelingen og casemanager-projektet.
Sagen behandles i Socialudvalget 11. august 2020 og Arbejdsmarkedsudvalget 12. august
2020. Da Arbejdsmarkedsudvalgets møde ligger tæt på mødet i Økonomi og Erhvervsudvalget
17. august 2020, bliver Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning oplyst på mødet i Økonomi- og
Erhvervsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning kan desuden findes i
beslutningsprotokollen efter 12. august.

Økonomi
I forbindelse med beslutningen om investeringen i en fælles casemanager-indsats blev det
forudsat, at budgettet (samlet set på tværs af service og overførselsudgifter) kan reduceres
med netto 0,900 mio. kr. set over perioden 2019-2022. Provenuet opstår ved, at indsatsen
med tiden forventes at kunne reducere udgifterne til offentlig forsørgelse,
beskæftigelsesindsats, bostøtte og alkohol- og stofmisbrugsbehandling.
I 2019 regnes ikke med økonomiske besparelser pga. opstartsperiode og en længerevarende
fælles indsats, før borgerne kommer i beskæftigelse og får reduceret behovet for social støtte.
Besparelserne er således indregnet fra 2020 og frem.
Ved godkendelsen af investeringen blev der forudsat følgende udgifter, besparelser og
provenu:
Tabel 1: Investering, besparelser og provenu (1.000 kr.)
Investering casemanagers,
Beskæftigelsesafdelingen
Investering casemanagers,
Socialafdelingen
Samlet investering, bev 14
Besparelse aktiv indsats
Uddannelseshjælp
Besparelse aktiv indsats
Kontanthjælp (akt. parate)
Samlet besparelse, bev 66

2019

2020

2021

2022

I alt

800

800

800

800

3.200

850

850

850

850

3.400

1.650

1.650

1.650

1.650

6.600

0

-231

-318

-404

-953

0

-245

-336

-428

-1.009

0

-476

-654

-832

-1.962

Besparelse uddannelseshjælp

-602

-827

-1.053

-2.482

Besparelse kontanthjælp

-970

-1.335

-1.699

-4.004

Stigning fleksløntilskud
Samlet besparelse, bev 67
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0

-727

-999

-1.272

-2.998

-845

-1.163

-1.480

-3.488

Besparelse §85, bostøtte

0

-280

-560

-840

-1.680

Besparelse § 141,
alkoholbehandling
Besparelse § 101/142,
stofmisbrug
Samlet besparelse, bev 53

0

-9

-18

-27

-54

0

-53

-105

-158

-316

0

-342

-683

-1.025

-2.050

0

-1.663

-2.500

-3.337

-7.500

- 1.650

13

850

1.687

900

Årspersoner uddannelseshjælp

0

-8

- 11

- 14

Årspersoner kontanthjælp,
aktivitetsparate
Årspersoner i fleksjob

0

-8

- 11

- 14

0

8

11

14

Årspersoner i fuld
selvforsørgelse

0

8

11

14

Besparelse i alt
(alle bevillinger)
Provenu

Der blev beregnet en nettoudgift på 1,650 mio. i 2019, som Byrådet godkendte finansieret af
kassen.
Byrådet godkendte, at projektets provenu tilføres socialområdet.
Provenuet på 0,900 mio. kr. til og med 2022 tilføres socialområdet ved at nedjustere
besparelserne på bevilling 53 Socialområdet med 450.000. kr. i 2021 og 450.000 kr. i 2022.
Således reduceres bevilling 53 kun med 233.000 kr. i 2021 og 575.000 kr. i 2022.
Fra 2023 vil det årlige provenu forventeligt udgøre 1,687 mio. kr.
Senest i 2022 skal Byrådet træffe beslutning om eventuel videreførelse af indsatsen. I
forbindelse med godkendelsen af investeringen i december 2018 foreslog
Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen, at hvis indsatsen videreføres fra 2023
nedjusteres besparelsen på bevilling 53 Socialområdet, så bevillingen kun reduceres med
363.000 kr. i 2023 og efterfølgende år.

Bilag
1 (Bilag - Notat om case managerindsatsens første projektår - 8526839)
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23 (Offentlig) Drøftelse af muligheder for at fremme
praktikpladser
Sagsbehandler: Dr15236
SagsID: EMN-2020-02691

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

Indstilling
Beskæftigelseschefen og Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,



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

Beslutning
Sagen udsat til næste møde.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V). Johan Brødsgaard (B).

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

Drøftet. Udvalget vil genoptage drøftelserne i næste møde.
Ej til stede

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



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

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



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

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

Bilag
1 (Notat om muligheden for at fremme uddannelsesaftaler i kommunens kontakter og gennem
partnerskabsaftaler - 8594423)
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24 (Fortrolig) Godkendelse af indgåelse af ny
revisionskontrakt
Sagsbehandler: DR14437
SagsID: EMN-2020-03227
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25 (Fortrolig) Beslutning om køb af ejendom
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EJD-2020-02695
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26 (Fortrolig) Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og
mindstepriser ved salg af 2 storparceller
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2020-02414

Side 90

27 (Fortrolig) Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og
mindstepriser ved salg af erhvervsgrund
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2020-02700
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28 (Fortrolig) Godkendelse af bevilling til udbetaling af
ekspropriationserstatning for Nordre Højmarksvej 27 og
29, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2018-06128
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29 (Fortrolig) Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og
mindstepris ved salg af areal
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2019-02951
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30 (Fortrolig) Godkendelse af nedslag i købesummen til
udbedring af mangler ved salg af areal
Sagsbehandler: Dr1147
SagsID: EMN-2018-03962
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31 (Fortrolig) Beslutning om igangsætning af
ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2020-02734
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32 (Fortrolig) Beslutning om ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2020-01522
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33 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning
Ingen punkter til orientering.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) i stedet deltog Mads Frandsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
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34 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning
.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V), i stedet deltog Mads Frandsen (V). Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.
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