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Side 2

1 (Offentlig) Dialogmøde med borgere
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2017-01126

Beslutning
Jette Krarup. Skov Hegnet 7, Silkeborg: Tøve med processen om nedlæggelse af
Nordvestbadet – undersøg bevarelse af friluftsbadet og renovering af badet. Undersøg
muligheden for at indhente finansiering ved fonde for bevaring af bygninger.
Ej til stede
Mustafa Kellegöz (A) og Kuno Danielsen (O)

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Borgerne kan fremlægge indlæg for byrådet.

Side 3

2 (Offentlig) Godkendelse af, at betingelserne for
indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2014-05186

Resume
Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderes indtræden i
byrådet er til stede, herunder at det er rette stedfortræder og at stedfortræderen er valgbar.
Stedfortræder indkaldes ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel
eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende.
Inden udsendelse af dagsordenen til mødet er indkaldt 2. stedfortræder for Dansk Folkeparti,
Peter Jensen i stedet for byrådsmedlem Kuno Danielsen, der har meddelt, at han er forhindret
i at deltage på grund af ferie.
Oplysning om eventuelle senere indkaldte stedfortrædere til mødet samt medlemmernes
forfaldsgrund foreligger ved mødets start.

Indstilling
Borgmesteren indstiller til byrådet,



at godkende, at betingelserne for indkaldelse af 2. stedfortræder Peter Jensen er
opfyldt
at godkende, at betingelserne for eventuelt indkaldte stedfortrædere efter udsendelse
af dagsordenen er opfyldt

Beslutning
Med henvisning til bestemmelsen i Styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune, § 3, stk. 2,
deltager stedfortræder Jonas Sivertsen i dagens møde i stedet for byrådsmedlem Mustafa
Kellegöz, der har meddelt, at han er forhindret i at deltage på grund af varetagelse af andet
hverv.
Godkendt, at Jonas Sivertsen deltager i stedet for Mustafa Kellegöz.
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Mustafa Kellegöz (A) og Kuno Danielsen (O).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Side 4

Beskrivelse af sagen
Ifølge Styrelsesvedtægtens § 3, stk. 2, indkalder borgmesteren en stedfortræder til det
kommende byrådsmøde ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel
eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende, selv om
forhindringen forventes at vare kortere end 1 måned.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2.

Økonomi
Stedfortrædere har krav på vederlag og godtgørelser efter samme regler som byrådets
medlemmer, beregnet forholdsmæssigt for den periode (ét møde eller længere), hvor
stedfortræderen er midlertidigt medlem af byrådet.
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3 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2017-01125

Beslutning
Udsendt tillægsdagsorden 23. februar 2017 godkendt til behandling.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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4 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til cykelsti
Gjessøvej
Sagsbehandler: DR27627
SagsID: EMN-2016-03422

Resume
På Vej- og Trafikudvalgsmøde 5. december 2016 blev skitseprojekt for cykelsti Gjessøvej (fra
Rustrupvej, Gjessø til Silkeborg Bad/Silkeborg Ny Teater) behandlet og godkendt med
igangsætning af projektering og påtænkt realisering fra 2017.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på netto 13,2 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Vej- og Trafikudvalget
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Dato: 07-02-2017

Hans Okholm, Gitte Willumsen
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 20-02-2017

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Cykelstien starter ved Silkeborg Bad/Silkeborg Ny Teater, hvor første etape blev etableret i
2014 og anlægges frem til Rustrupvej i Gjessø, svarende til ca. 5 km.
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Projektet vil kræve, at der erhverves arealer fra private lodsejere (ca. 19 stk.).
Skitseprojektet tager udgangspunkt i en 1,5 m kantbane i begge sider af vejen med en 0,30 m
rumlestribe ud mod kørebanen, i alt 1,8 meter.
Rumlestriben etableres, for at gøre billister opmærksom på, at de er på vej ud i et areal, der er
beregnet for andre trafikkanter – øget sikkerhed.
 Etapeoversigt – se bilag 1
 Vejplaner (6 stk.) – se bilag 2
 Anlægsoverslag – se bilag 3
Der kan på strækningen ikke etableres en 2 minus 1 vej, da trafikintensiteten er for høj samt
der er delstrækninger, hvor der af sikkerhedsmæssige årsager (manglende oversigt) ikke kan
etableres en 2 minus 1 vej.

Borgerinddragelse
Teknik og Miljøafdelingen har 5. januar 2017 haft møde med Gjessø Lokalråd, hvor vi
gennemgik skitseprojektet, og de fik lejlighed til at komme med input og kommentar til
projektet.
Vi vil løbende holde Gjessø Lokalråd opdateret med projektets tidsplan.
Der vil løbende blive informeret om projektet og fremdriften på kommunes hjemmeside og
facebookgruppe.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 13,2 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med
rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. inden for budgettets rammer i 2017 og med 4 mio. kr. i
henholdsvis budgetoverslagsår 2018 og budgetoverslagsår 2019 og 2,6 mio. kr. i
budgetoverslagsår 2020.

Bilag
1 (Bilag 1 - Etapeoversigt - 6124540)
2 (Bilag 2 - Vejplaner - 6124541)
3 (Bilag 3 - Anlægsoverslag - 6124538)
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5 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
undersøgelser og færdiggørelse af
byggemodningsprojekter
Sagsbehandler: DR28072
SagsID: EMN-2017-01695

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 3 mio. kr. til undersøgelser, færdiggørelse,
tilslutningsbidrag og mindre ad hoc opgaver/projekter i 2017.

Indstilling
Teknik-og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 3 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 07-02-2017

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 20-02-2017

Indstilling anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
I budget 2017 er der afsat 3 mio. kr. til undersøgelser, færdiggørelse og ad hoc formål mv.
Arbejderne i 2017 vil bl.a. omfatte udgifter i forbindelse med:

Side 9








Forundersøgelser
Færdiggørelser
Tilslutningsbidrag ved salg af erhvervsgrunde der er byggemodnet efter tidligere
ordning
Vedligeholdelse af usolgte grunde med henblik på salg
Vedligeholdelse af beplantning mv, hvor der ikke er oprettet grundejerforening
Diverse ad hoc opgaver

Borgerinddragelse
Borgerne inddrages i etablering af grønne områder og oprettelse af grundejerforeninger. I alle
lokalplanlagte områder er borgerne blevet hørt i forbindelse med lokalplanprocessen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 3 mio. kr. kan gives på bevilling 82 Planlægning
og byggemodning, med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2017.
Administrativt sikres efterfølgende, at bevilling og rådighedsbeløb til færdiggørelse af de
konkrete projekter henføres til de enkelte anlægsregnskaber, hvor det er hensigtsmæssigt.
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6 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 10-027
boliger og boldbaner på Stadiongrunden i Sydbyen,
Silkeborg
Sagsbehandler: dr17208
SagsID: EMN-2017-00388

Resume
Plan- Miljø- og Klimaudvalget skal godkende, at forslag til lokalplan 10-027 sendes til
godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af 32 tæt-lav boliger, boldbaner med
tilhørende klubfaciliteter samt 4 parcelhusgrunde.
Planforslaget kan ses her:
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplannr=10027&lokalplanplanid=0

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,



at forslag til lokalplan 10-027 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger
at der udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.

Beslutning
Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:
”Byrådet beslutter, at der skal optages realitetsforhandlinger med ejeren af Thors Have
projektet om et mageskifte, som muliggør bevarelsen af Stadionhuset (minus ”Tyrolerhuset”,
som skal rives ned).
Samtidig laves der beregninger på, hvad den nødvendige ombygning, jf. SMT’s projekt vil
koste.
Resultatet af disse forhandlinger og beregninger fremlægges for byrådet i forbindelse med den
endelige vedtagelse af lokalplan 10-027”.
For forslaget stemte Enhedslisten (Ø), Johan Brødsgaard (B) og Lars Munksø (UP).
I mod stemte Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O), Libaral alliance (I),
Konservative Folkeparti (C), Leif Lund (UP) og Socialistisk Folkeparti (F).
Den oprindelige indstilling blev godkendt.
Ej til stede
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Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 07-02-2017

Indstillingen anbefales.
Der afholdes borgermøde 13. marts kl. 19.00 i Sydbyhallen.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 20-02-2017

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget godkendte 13. juni 2016 at igangsætte lokalplan 13-016.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 4 ha og omfatter den vestlige del af den gamle
Stadiongrund i Sydbyen.
Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er, at et nyt stadion er under opførsel på Søholt, og
at den gamle stadiongrund ønskes omdannet til byudviklingsformål. Omdannelsen er allerede i
gang med opførelsen af Marienlund Plejecenter.
Lokalplanens formål er,




at muliggøre omdannelsen af den vestlige del af stadiongrunden til et attraktivt
boligområde med tæt/lav og åben/lav bebyggelse som er tilpasset den
eksisterende villabebyggelse i området
at give mulighed for etablering af boldbaner med tilhørende anlæg
at der stilles krav om beplantning langs lokalplanens afgrænsninger mod
omgivelserne, som sikrer buffer til eksisterende og kommende
boligbebyggelse i området

Det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at eksisterende loungebygning og
tribuneanlæg med tilhørende faciliteter nedrives.
Lokalplanen er inddelt i tre delområder.
Delområde I giver mulighed for opførsel af en tæt-lav boligbebyggelse med ca. 32 boliger i 2-3
etager. Vejadgangen til dette område skal ske via parkeringspladsen ved Vejlbovej.
Bebyggelsen skal i skala og arkitektur tilpasses den eksisterende villabebyggelse ved
Aldersrovej og Vejlbovej.
I den centrale del af området, indenfor delområde II, giver lokalplanen mulighed for etablering
af boldbaner med tilhørende omklædningsfaciliteter. Boldbanerne kan etableres som to 11mands kunstgræsbaner med tilhørende omklædningsfaciliteter. Parkering til betjening af
banerne og omklædningsfaciliteterne skal ske på eksisterende parkeringsplads ved Vejlbovej.
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Kunstgræsbanerne skal afskærmes af en støjskærm med en højde på 2 m, som sikrer at
brugen af banerne ikke medfører støjgener for beboerne i området. På en kortere strækning
mod sydvest, langs skel ved eksisterende boliger ved Vejlbovej, skal støjskærmen opføres med
en højde på 3,5 m.
Der skal opstilles lysmaster omkring banerne med en højde på 18-20 m.
Længst mod syd, indenfor delområde III, åbner lokalplanen mulighed for etablering af 4
parcelhusgrunde. Vejadgangen til disse skal ske fra Marienlundsvej.
Lokalplanen er i overensstemmelse med forslag til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028.
Miljøvurdering
Forslag til lokalplan 10-027 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at planforslaget skal miljøvurderes på
følgende forhold:




Støj fra kunstgræsbaner
Lyspåvirkning af omgivelser i forbindelse med belysning af kunstgræsbaner
Trafikstøj fra Marienlundsvej

Miljøvurderingsrapporten kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.
Bæredygtighed
Tæt-lav bebyggelsen er i forbindelse med bæredygtighedsvurderingen vurderet over middel på
flere forhold, blandt andet i forhold til bebyggelsens tilpasning til omgivelserne samt
indarbejdning af løsninger til håndtering af regnvand og affaldshåndtering.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Forslag til lokalplan 10-027 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 8
uger. Der har tidligere været afholdt borgermøder for interessenter i forbindelse med
offentliggørelsen af lokalplan 10-021 for Marienlund Plejecenter og strukturplanen for området.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler derfor, at der også holdes borgermøde i forbindelse med
offentliggørelse af lokalplan 10-027.
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7 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 13-013 for
Gødvad Bygade, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr16104
SagsID: EMN-2015-13911

Resume
Plan,- Miljø- og Klimaudvalget skal godkende, at forslag til lokalplan 13-013 sendes til
godkendelse i byrådet med henblik på offentlig høring i 8 uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for i alt 80 boliger, både åben-lav og tæt-lav.
Planforslaget kan ses her:
http://silkeborg_lokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplannr=13013&lokalplanplanid=0

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,



at forslag til lokalplan 13-013 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger
at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanen.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Enhedslisten (Ø) stemte imod.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 07-02-2017

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
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Dato: 20-02-2017

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan,- Miljø og Klimaudvalget vedtog 5. december 2016 at igangsætte lokalplan 13-013.
Se dagsordenspunktet (punkt 7) via nedenstående link
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2017/Dagsordener-ogbeslutninger-2016/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget/2016/5december800
Udvalget vedtog at igangsætte lokalplanen med udgangspunkt i følgende:


Lokalplanen skal give mulighed for at et boligprojekt på op til 42 rækkehuse, der
udstykkes med grunde på minimum 200 m2.



Fra de nordligst beliggende rækkehuse kan bilerne bakke ud på boligvejen, ligesom
man kan fra de omkringliggende parcelhuse. Vejen vil blive indrettet med
hastighedsnedsættende foranstaltninger.



De nordligst beliggende rækkehuse kan bygges i to etager og 6,5 m i højden.

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra grundejer og en projektudvikler, om
i samarbejde at udstykke og opføre et blandet boligområde.
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Silkeborg Kommuneplan 2013, og i
tidligere behandling af sagen, blev der derfor lagt op til, at lokalplanforslaget skulle ledsages af
et kommuneplantillæg. Imidlertid er forslag til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028
offentliggjort. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til Silkeborg
Kommuneplan 2017-2028, og der udarbejdes derfor ikke kommuneplantillæg.
Lokalplanen ligger fortrinsvist i landzone. Hele lokalplanområdet overføres til byzone når
lokalplanen vedtages.
Lokalplanens formål er




At muliggøre etablering af et boligområde med boliger i tæt/lav samt åben/lav
bebyggelse
At sikre etablering af fri- og opholdsarealer
At skabe tværgående stiforbindelser til den omgivende natur

Lokalplanen er inddelt i 3 delområder; inden for delområderne Ia, Ib og Ic kan der udstykkes
grunde til åben/lav bebyggelse. Indenfor delområde Ib kan der kun bygges i én etage og
maksimalt 6,5m. Dette skal mindske den visuelle påvirkning set fra Gødvadfredningen.
Indenfor delområde II kan der bygges tæt/lav boligbebyggelse i én og to etager, men kun op
til 6,5 m.
Delområde III er de grønne områder, som friholdes fra byggeri. Der kan dog etableres de
nødvendige anlæg til håndtering af regn- og spildevand.
Miljøvurdering
Forslag til lokalplan 13-013 er screenet i forhold til Lov om Miljøvurdering af planer og
programmer. Screeningen er foretaget på baggrund af en tidligere bebyggelsesplan, som giver
mulighed for 65 boliger. Nærværende lokalplan giver mulighed for 80 boliger. Teknik- og
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Miljøafdelingen vurderer, at screeningen er dækkende for den nuværende bebyggelsesplan, og
vurderer fortsat at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Screeningsskemaet kan ses på
lokalplansiden under ”andre sagsbilag”.
Bæredygtighed
Der er ikke indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag. Dog skaber bebyggelsesplanen gode
grønne forbindelser til den omgivende natur. Bæredygtighedskataloget kan ses på
lokalplansiden under ”andre sagsbilag”.
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8 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
projektering af hal 2 i Gødvad
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2016-08243

Resume
Godkendelse af projekteringsbevilling til ny idrætshal i Gødvad i 2017.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at projektbevillingen på 0,5 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Dato: 01-02-2017

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 20-02-2017

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er i udvalgets anlægsoversigt afsat 1,5 mio. kr. i 2017 og 6,5 mio. kr. i 2018 til en ny hal i
Gødvad. Til begyndelse af dette arbejde søges frigivet 0,5 mio. kr. til projektering med mere.

Økonomi

Side 17

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og
Fritid, med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2017.

Side 18

9 (Offentlig) Godkendelse af Styrelsesvedtægt for
Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august 2017
Sagsbehandler: dr10593
SagsID: EMN-2016-04508

Resume
Godkendelse af revideret styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen gældende fra
1. august 2017.

Indstilling
Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,




at udtalelser og kommentarer drøftes
at styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes Skolevæsen fremsendes til Byrådets
godkendelse

Beslutning
Byrådet godkendte styrelsesvedtægten med følgende ændring:
•
Skolerne i de forpligtende samarbejder har en forpligtelse til at samarbejde ud fra de
i fællesskab formulerede principper. Skolebestyrelserne eller repræsentanter for de enkelte
skolebestyrelser i de forpligtende samarbejder mødes minimum 2 gange årligt.
Skolebestyrelserne skal understøtte skolernes indgåede samarbejdsaftaler.
•
Det indskrives i styrelsesvedtægten, at fællestillidsrepræsentanter inviteres til
deltagelse i de fælles dialogmøder med skolebestyrelserne

Ej til stede
Hans Okholm, Gitte Willumsen

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget

Dato: 09-02-2017

Udtalelser og kommentarer er drøftet. Børne- og Ungeudvalget er enig med Silkeborg
Lærerforening i, at det i forlængelse af Alexandra-rapporten skal drøftes, hvordan der på
skolerne kan sikres nogle samarbejdsfora for lærere og pædagoger til udvikling af den
pædagogiske praksis og de kollegiale netværk. Drøftelsen af de lokale indsatser vedrørende
rapportens påpegede udfordringer bør indgå i den videre dialog i Med- organisationen, og
indarbejdes ikke i styrelsesvedtægten.
Børne- og Ungeudvalget indstiller til Byrådet, at fremsendte Styrelsesvedtægt for Silkeborg
Kommunes Skolevæsen godkendes, med følgende rettelser:


§ 18, stk. 10 formuleres således: ”Skolerne i de forpligtende samarbejder har en
forpligtelse til at samarbejde ud fra de i fællesskab formulerede principper.
Skolebestyrelserne mødes minimum 2 gange årligt. Skolebestyrelserne skal understøtte
skolernes indgåede samarbejdsaftaler."
Det indskrives i styrelsesvedtægten, at fællestillidsrepræsentanter inviteres til



deltagelse i de fælles dialogmøder med skolebestyrelserne.
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Ej til stede
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 20-02-2017

Indstillingen fra Børne- og Ungeudvalget anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Børne- og Ungeudvalget sendte i mødet 6. december 2016, sag 16, forslag til
Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen til udtalelse med en række justeringer i
medfør af den ændrede skolestruktur, som blev besluttet af Silkeborg Byråd 27. juni 2016. Se
sagsfremstillingen for detaljer.
I henhold til folkeskolelovens § 41 fastsætter byrådet efter indhentet udtalelse fra
skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.
Byrådet godkendte 28. april 2014 den gældende styrelsesvedtægt med bilag. Den ses på den
nye hjemmeside http://skolestyrelse.silkeborgkommune.dk/, hvor også bilagene opdateres
løbende ud fra politiske og administrative beslutninger.
I løbet af udtalelsesperioden er der indkommet bemærkninger fra 15 skolebestyrelser samt
Silkeborg Lærerforening og BUPL, se bilaget Udtalelser og kommentarer.
Ni skolebestyrelser har kommenteret § 18, stk. 10 vedr. mødefrekvens og deltagerkreds i de
forpligtende samarbejder, og det er taget til efterretning og indarbejdet således: …
”Skolebestyrelserne eller repræsentanter for de enkelte skolebestyrelser i de forpligtende
samarbejder mødes minimum 2 gange årligt”… Desuden er der indarbejdet få strukturelle
detaljer.
Ud over de indarbejdede udtalelser er der ønske fra Silkeborg Lærerforening om en
genovervejelse af beslutningen om at nedlægge Pædagogisk Råd, samt en overvejelse af
medarbejderrepræsentation i Dialogforum for Skoleområdet. Nedlæggelsen af Pædagogisk Råd
blev besluttet i Børne- og Ungeudvalgets møde 3. december 2013, sag 11, pkt. 5, vedlagt.
Desuden er der et ikke indarbejdet ønske fra BUPL om en tilføjelse vedr. valg af
medarbejderrepræsentanter. Der blev i 2014 tilføjet en linje: ”En bred repræsentation på
medarbejdersiden skal tilstræbes, i lyset af skolereformen.” til Bilag 1.01 Valg til
skolebestyrelsen. Der er jf. § 6, stk. 2, mulighed for at invitere relevante gæster med til
møderne.
Den endelige, tilrettede styrelsesvedtægt fremgår af bilaget ”Styrelsesvedtægt skolevæsen
170801”.

Borgerinddragelse
Skolebestyrelserne og de faglige organisationer m.fl. har i perioden 7. december 2016-4.
januar 2017 haft mulighed for at udtale sig om forslaget til ny styrelsesvedtægt for Silkeborg
Kommunes skolevæsen.
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Bilag
1 (Styrelsesvedtægt_skolevæsen_170801_efter_udtalelse - 6139765)
2 (Udtalelser_og_kommentarer-svar - 6121670)
3 (131203_BUU_sag11_Nedlæggelse_Pædagogisk_Råd - 6114752)
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10 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskaber for
bevilling 12 Kommunale Ejendomme
Sagsbehandler: Dr12181
SagsID: EMN-2016-01557

Resume
Byrådet skal godkende det samlede anlægsregnskab for energispareprojekter 2014,
brandsikring og miljøforanstaltninger, ombygning af Fyrrevænget 7-19, Kjellerup til
permanente boliger til flygtninge samt ombygning af Vestre Ringvej 53 (Impala) til
midlertidige boliger til flygtninge.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,






at anlægsregnskabet for energispareprojekter 2014 (investeringer i energibesparelser)
godkendes
at anlægsregnskabet for puljen til brandsikring og miljøforanstaltninger godkendes
at anlægsregnskabet for ombygning af Fyrrevænget 7-19, Kjellerup godkendes
at anlægsregnskabet for ombygning af Vestre Ringvej 53 (Impala) til midlertidige
boliger til flygtninge godkendes
at det samlede mindreforbrug på 0,284 mio. kr. tilføres kassen

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 20-02-2017

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Energispareprojekter 2014
Anlægsbevillingen til energispareprojekter 2014 (investeringer i energibesparelser) er anvendt
til at nedbringe energiforbruget i Silkeborg Kommunes ejendomme.
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Investeringerne er finansieret ved låneoptagelse og er etableret i en ”hvile i sig selv” ordning,
hvor de afledte driftsbesparelser giver et råderum, der blandt andet finansierer renter og
afdrag på lånene.
Der er udført projekter inden for følgende tekniske områder:
Projekt art

Udgift i 1.000 kr.

Energioptimering af belysning
Efterisolering og facadeoptimering
Ny bygningsautomatik
Energioptimering af varme- og vand-installationer
Energioptimering af ventilationsanlæg
Total

4.072
673
1.363
3.096
875
10.079

Den samlede investering har tilvejebragt følgende besparelser:
Projekt art

Udgift i 1.000 kr.

Varme
El
Vand
Total

525
600
5
1.130

Den samlede simple tilbagebetalingstid er cirka 9 år.
Investeringerne har udover besparelserne bidraget til vedligehold af Silkeborg Kommunes
ejendomme samt en forbedring af indeklimaet.
Brandsikring og Miljøforanstaltninger
Anlægsbevillingen på 2,8 mio. kr. til brandsikring og miljøforanstaltninger er anvendt til
projekter, som forbedrer arbejdsmiljøet og øger sikkerheden ved brandudvikling. Dette blandt
andet ved at udskifte kommunale udendørs skraldespande til nye blå skraldespande med en
teknologi, der er selvslukkende ved brand i selve spanden.
Derudover er der etableret ventilationsanlæg i to børnehaver efter påbud fra arbejdstilsynet,
samt foretaget brandsikring på tre kommunale ejendomme.
Anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 0,67 mio. kr.
Puljens midler er anvendt til følgende projekter:
Projekt art
Skadesforebyggelse af brand (udskiftning af
skraldespande)
Brandsikring, Nørskovlund
Brandsikring, Lysbro Uddannelsescenter
Brandsikring, Karolinelundscenteret
Brandsikring, Toftebjerg
Miljøforanstaltning, Resenbro Børnehave
Miljøforanstaltning, Skolegades Børnehave
Total
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Udgift i 1.000 kr.
701
163
119
87
128
715
819
2.733

Ombygning af boligerne på Fyrrevænget 7-19, Kjellerup til permanente boliger til
flygtninge
Byrådet besluttede på møde 29. februar 2016 at give en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til
ombygning af boligerne på Fyrrevænget 7-19, Kjellerup til permanente boliger til flygtninge.
Projektet er nu afsluttet og endt med et mindreforbrug på 0,294 mio. kr.
Årsagen til mindreforbruget henføres til Beskæftigelseafdelingens beslutning om at undlade at
opdele to lejligheder, for at bibeholde boliger til familier og ikke kun til enlige. Derudover blev
priserne fra håndværkerne billigere end forventet, og boligerne var i bedre stand end først
antaget.
Bevilling i 1.000 kr.

Forbrug 1.000 kr.

Afvigelse 1.000 kr.

900

606

294

Ombygning af Vestre Ringvej 53 (Impala) til midlertidige boliger til flygtninge
29. marts 2016 godkendte byrådet at indleje Vestre Ringvej 53 (Impala) til midlertidige boliger
til flygtninge. På samme indstilling blev godkendt en bevilling på 0,91 mio. kr. til ombygning,
indretning og istandsættelse af boligerne samt tre køkkener.
Anlægsregnskabets udgifter fordeler sig over følgende opgaver:
Projekt art

Udgift i 1.000 kr.

Ombygning/renovering køkkener
Ombygning/renovering af værelser
Udgifter til inventar
Total

572
309
27
908

Projektet er nu afsluttet og end med et mindreforbrug på 2.000 kr.

Økonomi
Samlet anlægsregnskab for de fire projekter
Projekt

Bevilling i 1.000 kr.

Forbrug 1.000 kr.

Afvigelse 1.000 kr.

Energispareprojekter
2014

10.000

10.079

-79

Brandsikring og
miljøforanstaltninger

2.800

2.733

67

Ombygning af
boligerne på
Fyrrevænget 7-19,
Kjellerup
Ombygning af Vestre
Ringvej 53 (Impala)

900

606

294

910

908

2

14.610

14.326

284

Total
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Der aflægges samlet regnskab for de fire projekter og mindreforbruget på 0,284 mio. kr. søges
tilført kassen.
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11 (Offentlig) Godkendelse af bevilling til nedrivning af
kommunale ejendomme 2017
Sagsbehandler: Dr25843
SagsID: EMN-2016-00537

Resume
Ansøgning om bevilling på 14,603 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2017.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,



at en bevilling på 14,603 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2017
godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 20-02-2017

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ejendomsstaben søger om frigivelse af midler til nedrivning af nedslidte bygninger i 2017.
I alt forslår Ejendomsstaben, at der nedrives 14.581 m2.
Der søges bevilling til nedrivning af følgende bygninger i 2017:
Adresse

M2 Nuværende benyttelse

Balle Bygade 36B, 8600

306 m2 Maskinhus

Borgergade 104, 8600

160 m2 Boligudlejning

Borgergade 110, 8600

120 m2 Boligudlejning
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Dyrehaven 1, 8653
Korshøjvej 3, 8600

710 m2 Gl. SFO
2.239 m2 Tidligere benyttet af Job & Borgerservice

Lillemøllevej 1A, Levring,
8620

135 m2 Gl. klubhus

Møllevej 7, Thorning, 8620 Thorning Skole

150 m2 2 Pavilloner

Møllevej 7, Thorning, 8620 Thorning Skole
Nylandsvej 14, 8600
Silkeborg
Oustruplund vandværk
Savonlinnavej 3, 8600
Stadion Allé 14, 8600
Sanatorievej 50, 8600
Sortenborgvej 31, 8600

1.950 m2 Skole
404 m2 Gl. Skole
29 m2 Vandværk
140 m2 Enfamiliebolig
6.632 m2 Loungebygning og omklædningsrum
120 m2 Stilleplads til entreprenørgården
1.040 m2 Landbrugsejendom

Thorsøvej 13, 8882 Fårvang
- Fårvang skole
Thorsøvej 29, 8882 Fårvang

165 m2 Skole

Tulipanvej 6, 8600

137 m2 Enfamiliebolig

144 m2 Gl. udhus
14.581 m2

I alt

Yderligere beskrivelse af bygninger fremgår af Ejendomsstabens bilag.

Økonomi
Udgifterne til nedrivning forventes at udgøre 14,603 mio. kr. Der er modtaget
forsikringserstatning på 0,5 mio. kr. til medfinansiering af nedrivningsudgiften.
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 14,603 mio. kr. kan gives på bevilling 12
Kommunale ejendomme, køb med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2017, når der
overføres 0,5 mio. kr. fra bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift.

Bilag
1 (Bilag til dagsorden om Godkendelse af bevilling til nedrivning af kommunale ejendomme
2017 - 6188286)
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12 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for puljen
nedrivning 2016 samt tilretning af bevilling i 2017
Sagsbehandler: Dr25843
SagsID: EMN-2016-08833

Resume
Godkendelse af anlægsregnskab for puljen ”nedrivning 2016” samt tilretning af bevilling i
2017.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,




at regnskabet godkendes med et mindreforbrug på 3,959 mio. kr.
at mindreforbruget på 3,959 mio. kr. bevilliges på bevilling 12 Kommunale ejendomme,
anlæg i 2017

samt at,
 der tilføres kassen 0,511 mio. kr. i 2017 fra bevilling 12 kommunale ejendomme,
rådighedsbeløb på anlæg

Beslutning
Rettelse til dagordenen. Lemming Skolevej 8C-D er ikke nedrevet men pavillon.
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 20-02-2017

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet gav 23. februar 2016 en anlægsbevilling på 5,897 mio. kr. til nedrivning af
ejendomme.
Der er tale om følgende ejendomme, som er revet ned i 2016:
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Eidervej 50, Hvinningdal, Silkeborg - Pavillon
Kastanievej 1, Sorring – Sorringhus (Forhuset)
Lemming Skolevej 8C-D, Lemming
Sindingvej 13, Skægkær, Silkeborg - Pedelbolig Skægkær Skole
Skellerupvej 14, Silkeborg - Bygning til vandmålere for Resenbro Skole
Skellerupvej 16, Silkeborg - Pavillon
Skellerupvej 18, Silkeborg - Klubhus
Stagehøjvej 6, Silkeborg - Siloen + kold lagerhal
Viborgvej 75, Silkeborg - Landbrugsejendom
Der er i alt forbrugt 1,938 mio. kr., hvilket giver en mindre udgift på 3,959 mio. kr.
Mindre forbruget skyldes blandt andet, at der stadig mangler at blive nedrevet det sidste på
Stagehøjvej 6, Silkeborg, de resterende udgifter vil blive konteret på regnskabsåret 2017.
Ligeledes er Korshøjvej 3, Silkeborg ikke nedrevet i 2016, men bliver det i 2017.
Mindre forbruget skyldes også, at Ejendomsstaben har fået et bedre tilbud på nedrivning end
forventet.

Økonomi
Regnskab for puljen ”nedrivning 2016” ser ud som følger:
Anlægsbevillinger
Forbrug
Nedrivning af
5,897 mio. kr.
1,938 mio. kr.
ejendomme 2016

Afvigelse
3,959 mio. kr.

Det foreslås at mindreforbruget i 2016 tilbageføres til bevilling 12 kommunale ejendomme,
anlæg, køb.
Desuden foreslås at rette, at der i forbindelse med overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb,
køb fra 2016 til 2017 blev overført 8,071 mio. kr., hvilket retteligt burde have været 7,56 mio.
kr. Derfor reduceres rådighedsbeløbet på bevilling 12 kommunale ejendomme med 0,511 mio.
kr. der i 2017 tilføres kassen.
Økonomistaben oplyser, at mindreforbrug på anlægsregnskab i 2016 på 3,959 mio. kr. er
tilført kassen i 2016 og i 2017 kan tilføres rådighedsbeløbsrammen på bevilling 12 kommunale
ejendomme, køb med 3,959 mio. kr., når beløbet overføres fra kassen i 2017.
Desuden rettes at der i forbindelse med sagen 'Godkendelse af bevillingsændringer på
budgetopfølgning 31. oktober 2016 herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb' blev
overført ikke frigivne rådighedsbeløb til køb på bevilling 12 Kommunale ejendomme på 8,071
mio. kr., hvilket burde have været 7,560 mio. kr. Derfor reduceres rådighedsbeløbsrammen på
bevilling 12 kommunale ejendomme, køb med 0,511 mio. kr. i 2017, som tilføres kassen.

Side 29

13 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
energibesparende projekter i 2017
Sagsbehandler: Dr21255
SagsID: EMN-2016-07681

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 12 mio. kr. til energibesparende projekter i 2017.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevillingen på 12 mio. kr. til energibesparende projekter i 2017 godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 20-02-2017

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
I 2017 vil Ejendomsstaben, som i foregående år, investere massivt i energioptimering af
Silkeborg Kommunes ejendomme.
Der vil fortsat være fokus på sam-investeringer med øvrige projekter i Ejendomsstaben, så de
bedste resultater opnås for de tilgængelige midler. Det kan for eksempel være ved
renoveringer, vedligehold, indeklima-projekter eller blot den daglige drift.
Energioptimering af ventilationsanlæg vil være et stort fokusområde i 2017. I mange
ejendomme kan det nuværende gode eller et endnu bedre indeklima tilvejebringes ved at
anvende mindre energi. Der etableres – under dette projekt – ikke ventilation i ejendomme,
som i forvejen ikke ventileres.
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Derudover vil energioptimering af udvendig belysning ved ejendomme, på stier og pladser,
som håndteres af Ejendomsstaben, fortsætte i større omfang i 2017.
Løbende udrulning af bygningsautomatik for intelligent styring af ejendomme samt system til
overvågning af energiforbrug udrulles fortsat i 2017.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 12 mio. kr. kan gives på bevilling 12
Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2017.
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14 (Offentlig) Godkendelse af fremrykning og udskydelse
af anlægsprojekter
Sagsbehandler: DR13860
SagsID: EMN-2016-02449

Resume
Der søges om fremrykning af projektet Vejbelysning (kabellægning og fortove) samt forhøjelse
af anlægsbudgettet til socialpsykiatrisk botilbud Ballelund, i forbindelse med at botilbuddet Puls
Bo etableres som en del af Ballelund.
Fremrykning af projektet Vejbelysning:
For at kunne følge med Eniig i forbindelse med kabellægning af luftledninger, ønskes
fremrykning af projekterne Vejbelysning kabellægning og Vejbelysning fortove, fra årene 2018
og 2019 (5,0 mio.kr. i hvert af årene) til 2017. Modsvarende udskydes andre projekter på
bevilling 25 Veje.
Puls Bo:
For at kunne etablere Puls Bo som en del af det socialpsykiatriske botilbud Ballelund, ønskes
4,0 mio. kr. af budgettet på 5,0 mio.kr. afsat til projektet plejecenter 10 boliger, i stedet
anvendt til Puls Bo og fremrykket til 2017 og 2018, mens 1,0 mio. kr. flyttes over til projektet
Diverse aktivitetsændringer af bygninger indenfor psykiatriområdet bevilling 53,
Socialpsykiatri. Modsvarende udskydes projekter på bevilling 25 Veje.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til byrådet,






at fremrykning af projekterne Vejbelysning kabellægning og Vejbelysning fortove samt
udskydelse af dele af Nordskovvej og Chr. 8. Vej godkendes
at der i 2017 bevilges 10 mio. kr. til projekterne Vejbelysning kabellægning og
Vejbelysning fortove
at projektet Nyt plejecenter 10 boliger nedlægges
at forøgelse af budgettet til Puls Bo, indenfor projektet socialpsykiatrisk botilbud
Ballelund, godkendes med 4,0 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i
2018.
at projektet Diverse aktivitetsændringer af bygninger indenfor psykiatriområdet, tilføres
1,0 mio. kr. i 2018.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
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Dato: 20-02-2017

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er opstået mulighed for at samgrave med Eniig i forbindelse med
vejbelysningsprojekterne, og derved få mere fortov og gadelys for de midler der er afsat til
projekterne. Det betyder, at midler afsat til vejbelysning i 2018 og 2019 med fordel vil kunne
rykkes frem og bruges i 2017. For at skabe rammen om dette, udskydes dele af Nordskovvej
fra 2017 til 2018 og 2019 og dele af Chr. 8. Vej fra 2017 til 2018, så den samlede
anlægsramme i hvert af årene forbliver uændret.
Projektet Socialpsykiatrisk botilbud Ballelund bevilling 53, tilføres 4 mio. kr. fordelt med 1,5
mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i 2018. Finansieringen sker ved at nedlægge projektet Nyt
plejecenter 10 boliger på bevilling 53 (5,0 mio. kr.). Der tilføres desuden 1,0 mio. kr. til
projektet Diverse aktivitetsændringer af bygninger inden for psykiatriområdet bevilling 53.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at fremrykningen og udskydelsen af de nævnte projekter, ikke
påvirker den samlede anlægsramme i de berørte år, og at anlægsbevillingerne på 10 mio. kr. i
2017 til vejbelysningsprojekterne og 4,0 mio. kr. til projektet Socialpsykiatrisk botilbud
Ballelund, kan gives på henholdsvis bevilling 25 og bevilling 53 inden for budgettets rammer i
2017, når nedenfor viste fremrykninger og udskydelser godkendes.
.
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15 (Fortrolig) Beslutning om nedlæggelse af offentligt
vejareal
Sagsbehandler: DR27627
SagsID: EMN-2015-14876
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16 (Fortrolig) Beslutning om nedlæggelse af en del af den
offentlige vej Frichsvej og den offentlige sti Frichsstien,
Silkeborg
Sagsbehandler: Drv2453
SagsID: EMN-2016-09029

Side 35

17 (Fortrolig) Beslutning om erhvervelse af arealer,
spildevandstillæg 13
Sagsbehandler: Dr16268
SagsID: EMN-2017-01862

Side 36

18 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr25843
SagsID: EMN-2013-53591

Side 37

19 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr18151
SagsID: EMN-2017-02023

Side 38

20 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr18151
SagsID: EMN-2017-02029

Side 39

21 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: DR10232
SagsID: EJD-2015-05684

Side 40

22 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning
.
Ej til stede
Kuno Danielsen (O), Mustafa Kellegöz (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
Hvert medlem skal godkende beslutningsprotokollen.

Side 41

24 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr10232
SagsID: EJD-2017-01142

Side 42

Side 43

Side 44

