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

Beslutning
Lars Faarup (A) har meldt afbud pga. ferie. Svend Thue Damgaard (A) deltog i stedet for.
Punkt 40: Den offentlige overskrift ændres til: Drøftelse og beslutning af budgetudfordringer.
Ej til stede
Lars Faarup (A). Svend Thue Damgaard (A) deltog i stedet for.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Drøftelse af status for budgetlægningen
Sagsbehandler: Dr12438
SagsID: EMN-2020-02556

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status på arbejdet med budget 2021–2024.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at sagen drøftes

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orienteringen om status på budgetlægningen i fagudvalgene vedrører i denne sag alene
driftsudgifterne. Orienteringen om status gives mundtligt på mødet, da både Sundheds- og
Ældreudvalget og Børne- og Ungeudvalget har fagudvalgsbehandling af budgetforslaget efter
fristen for denne dagsorden.
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3 (Offentlig) Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
Sagsbehandler: Dr13860
SagsID: EMN-2019-05519

Resume
Input fra fagudvalgene til anlægsbudget 2021-2029 er blevet drøftet i chefkredsen og
præsenteres nu for Økonomi- og Erhvervsudvalget til drøftelse og kommentering af
retningslinjer, til udarbejdelse af et administrativt udkast til anlægsbudget 2021-2029.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at drøfte og kommentere input fra fagudvalgene

Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede input til anlægsbudget.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Den videre proces frem mod anlægsbudget 2021-2029
Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse og kommentering, danner baggrund for et oplæg til
anlægsbudget 2021-2029, som bliver udgangspunkt for byrådets drøftelse på budgetseminaret
i august.
I bilaget ”samlet overblik efter fagudvalgsmøder ex. Ældreboliger og særprojekter” er der
indsat farvemarkeringer på projekternes rådighedsbeløb:
-uden farve = prioriterede anlægsprojekter indenfor aktuel ramme
-blå farve = ønsker/behov uden for aktuel ramme
-Gul farve = budgetbeløb som allerede er politisk behandlet/frigivet
-Grøn farve = budgetbeløb som ikke er politisk behandlet/ikke-frigivet

Bilag
1 (Samlet overblik efter fagudvalgsmøder ex. ældreboliger og særprojekter - 8506253)

Side 7

2 (Kommentarer fra fagudvalg og fagafdelinger til input til anlægsbudget 2021-2029 8506265)
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4 (Offentlig) Orientering om udvalgsaftale for Økonomi- og
Erhvervsudvalget
Sagsbehandler: Dr28946
SagsID: EMN-2020-02347

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om udvalgsaftale for bevillinger under Økonomi- og
Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget har 2. juni 2020 behandlet forslag til
udvalgsaftalen. Kommentarer og bemærkninger hertil er indarbejdet.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at udvalgsaftalen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På baggrund af kommentarer og bemærkninger fra Økonomi- og Erhvervsudvalget er der
udarbejdet nyt forslag til udvalgsaftale for bevillingerne under Økonomi- og erhvervsudvalget.
Udvalgsaftalen indgår sammen med de øvrige budgetbidrag, i det samlede budgetforslag for
Silkeborg Kommune.

Bilag
1 (10-1 udvalgsaftale 2021 - 8505612)
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5 (Offentlig) Orientering om ændret pris- og lønskøn for
budget 2020
Sagsbehandler: DR20010
SagsID: EMN-2020-02564

Resume
Niveauet for den forventede pris- og lønudvikling fra 2019 til 2020 ændret fra 2,7 % til 2,3 %.
På baggrund heraf gennemføres en negativ midtvejsregulering af aftaleniveauet for
serviceudgifterne på ca. 1 mia. kr. for kommunerne under et.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2021 er pris- og lønudviklingen fra
2019 til 2020 genvurderet. Forventningen er nu en udvikling på 2,3 % mod oprindeligt 2,7 %,
hvorfor der er aftalt en negativ midtvejsregulering af serviceudgifterne på ca. 1 mia. kr. på
landsplan i 2020, svarende til ca. 16 mio. kr. for Silkeborg.
Driftsbudgetterne er dermed budgetteret for højt, hvorfor de enkelte driftsbevillinger reduceres
med henblik på finansiering af midtvejsreguleringen.
Afdelingerne vil blive informeret om ændringerne på decentralt niveau på de enkelte
driftsbevillinger.
Reduktionen vil tilgå byrådet i forbindelse med den kommende budgetopfølgning, hvor
midtvejsreguleringen ligeledes vil tilgå.
Den endelige midtvejsregulering vil blive udmeldt ca. 1. juli.
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Økonomi
Ændringen af pris- og lønskønnet er:
Budget 2020
Total
2,6
Løn
2,85
Priser
1,90

Nyt P/L
2,3
2,86
1,06

Ændring
-0,3
+0,01
-0,84

Ændringerne giver en samlet reduktion på ca. 14 mio. kr.
Den marginale stigning i lønskønnet indebærer en mindre stigningen på 0,3 mio. kr., og
ændringen i prisskønnet giver således en negativ regulering på 14,3 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.
Af nedenstående tabel fremgår den direkte beregnede konsekvens af det ændrede pris- og
lønskøn. Da der er områder i budgettet, som i en vis udstrækning er fastlagt på det
budgetterede niveau og derfor ikke vil kunne ændres, bliver der frem mod budgetopfølgningen
30. juni afklaret, hvor stor en del af tilbagerullet på de enkelte bevillinger, der kan
gennemføres.
Juni 2020 (1.000 kr.)
Bevilling
12 Kommunale ejendomme
14 Centralfunktioner
15 Fælles formål
16 Tværgående aktiviteter
24 Kollektiv trafik
25 Veje
28 Entreprenøropgaver
34 Kultur og Fritid
41 Skoler
43 Dagpleje og daginstitutioner
44 Socialtilsyn midt
45 Børn og unge med særlige behov
53 Socialudvalget
61 Arbejdsmarked - serviceudgifter
73 Sundhed og ældre
81 Natur og miljø
I alt

Budget
2020
207.974
441.432
53.140
175.983
43.453
88.032
0
146.590
937.557
402.067
0
197.502
436.704
30.925
845.848
9.475

Budget
2020 med
nyt PL
Ændring
205.011
-2.963
441.309
-123
52.371
-769
175.233
-210
42.069
-1.384
88.346
314
350
350
144.523
-2.067
937.106
-451
401.447
-620
72
72
197.253
-249
435.758
-946
30.902
-23
844.988
-860
9.485
10
-9.921

De største ændringer i prisskønnet er på art 2.3 brændsel og drivmidler og art 5.9 øvrige
tilskud og overførsler.
Art 2.3 ændrer sig med minus 9 %, svarende til 4,2 mio. kr. Det er hovedsagelig el og varme,
der budgetteres på denne art.
Art 5.9 ændrer sig med minus 3,3 %, svarende til 4,7 mio. kr. Det er primært budgetter til
kollektiv trafik, tilskud til kulturinstitutioner, haller, folkeoplysning, private dagtilbud samt
erhvervsudvikling, som budgetteres på denne art.
Øvrige fald er især på art 2 varekøb og art 4.9 øvrige tjenesteydelser.
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6 (Offentlig) Godkendelse af budget til Søfronten,
Eriksborg, spildevand og fremrykkede
vedligeholdelsesopgaver samt forhøjelse af budget til
salgsindtægter
Sagsbehandler: Dr12438
SagsID: EMN-2020-02573

Resume
Godkendelse af budget til projektudvikling i forbindelse med omdannelse af Søfronten i
Silkeborg, supplerende budget til projektudvikling af Eriksborg Etape 1, budget til
spildevandsplan og budget til ansættelse i forbindelse med fremrykkede
vedligeholdelsesopgaver.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til byrådet,




at der
o
o
o
o

på bevilling 14 Centralfunktioner, drift i 2020 gives bevilling til:
Projektudvikling af Søfronten med 1,6 mio. kr.
Projektudvikling af Eriksborg Etape 1 med 1,7 mio. kr.
Spildevandsplan med 0,8 mio. kr.
Til arbejdet med fremrykkede vedligeholdelsesopgaver med 0,5 mio. kr.
Finansieret af forhøjelse af anlægsbevilling til salgsindtægterne på bevilling 12
Kommunale ejendomme med 9,0 mio. kr. til 34,0 mio. kr.
at der i budgetlægningen af 2021 på bevilling 14 Centralfunktioner, drift gives
budgetramme til:
o Projektudvikling af Søfronten med 1,4 mio. kr. i 2021
o Projektudvikling af Eriksborg Etape 1 med 2,0 mio. kr. i 2021
o Spildevandsplan med 1,0 mio. kr. i 2021
Budgetløftet i 2021 finansieres af merindtægterne fra salg tilført kassen i 2020.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A)

Tidligere beslutninger
…
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Sagen
Beskrivelse af sagen
Projektudvikling i forbindelse med omdannelse af Søfronten i Silkeborg
Byrådet godkendte i december 2019 Udviklingsplan for Søfronten. I udviklingsplanen beskrives
7 delprojekter, som forvaltningen samlet set ønsker at arbejde videre med. Der er således
nedsat en administrativ styregruppe og en række arbejdsgrupper, der aktuelt forbereder en
politisk igangsætning af rammelokalplan for Søfronten i Silkeborg, forventet fremlagt for
byrådet til august 2020.
Der ønskes projektudvikling af følgende områder:
Rammelokalplan, skitseprojektering af Søvejs forlægning, Forundersøgelse af rådhuset og
omkringliggende arealer samt projektudvikling af ”Sportshubben”.
Et samlet overslag for ovenstående lyder på ca. 3 mio. kr. fordelt over 2020-2021.
 2020: 1,6 mio. kr.
 2021: 1,4 mio. kr.
Projektudvikling og planlægning for Eriksborg etape 1
Byrådet godkendte 25. november 2019 en bevilling på 975.000 kr. til forberedende arbejder i
forbindelse med den igangværende planlægning af Eriksborg etape 1. De allokerede midler er
alle disponeret til rådgiverydelser som beskrevet i den indledende bevillingssag.
Planlægningsarbejdet skrider planmæssigt fremad og når med den politiske behandling af
strukturplan for etape 1 i juni 2020 næste stade. Der tegner sig således et behov for
supplerende midler til fortsat projektudvikling og planlægning.
De supplerende midler ønsket disponeret til:
Afgrødeerstatninger, en jorddisponeringsplan, konkretisering af det kommende bydelscenters
indretning, rammelokalplan for etape 1, styrket borgerinddragelse, udvikling af hjemmeside,
projektansættelser.
Et samlet overslag for ovenstående lyder på ca. 3,7 mio. kr. fordelt over 2020-2021.
 2020: 1,7 mio. kr.
 2021: 2,0 mio. kr.
Spildevand og regnvand
Der er stor vækst i Silkeborg Kommune. De mange byggeprojekter giver forvaltningen mange
opgaver i forhold til håndtering af regn- og spildevand, herunder tilladelser til afledning af
regnvand.
Silkeborg Kommunes gældende spildevandsplan er fra 2011, og bygger på et delvist forældet
grundlag. Dette foranlediger et stort behov for udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen, da
den i dag ikke er ajour med de gældende kommuneplanrammer.
I dag er der et større efterslæb på spildevandsplantillæg og spildevandstilladelser.
Uden den fornødne spildevandsplanlægning og tilhørende tilladelser kan mange planlagte
byudviklingsprojekter ikke realiseres inden for den ønskede tidsramme. Der foreslås derfor
midler til afhjælpning af de opståede sagspukler.
Et samlet overslag for ovenstående lyder på ca. 1,8 mio. kr. fordelt over 2020-2021.
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2020: 0,8 mio. kr.
2021: 1,0 mio. kr.

Fremrykkede vedligeholdelsesopgaver
Byrådet godkendte 27. april 2020 fremrykning af anlægsprojekter for 30,5 mio. kr.
Af dagsordenen fremgik at fremrykningen på vedligeholdelsesopgaver for 9 mio. kr. vil
medføre behov for nyansættelse af 1-2 bygningskonstruktører.

Borgerinddragelse
Projektudvikling ifm. omdannelse af Søfronten i Silkeborg
Søfronten er et langsigtet og komplekst projekt, der også forventes at lægge mange borgere
på sinde. Der udarbejdes en særskilt kommunikationsstrategi for Søfronten, som bl.a.
beskriver forventet borgerinddragelse og forslag til midlertidige aktiviteter, der kan bidrage til
at skabe byliv undervejs i den forestående realiseringsproces.
Projektudvikling og planlægning for Eriksborg etape 1
Den videre planlægning for det kommende bydelscenter i Eriksborg ønskes kvalificeret i dialog
med kommende borgere, brugere, foreningsliv, detailhandel m.fl. Der arbejdes parallelt med et
oplæg til en såkaldt ”Etape 0”, der fokuserer på at skabe byliv og fællesskab, før og mens byen
bygges. Etape 0 forventes udviklet i tæt samspil med mange forskellige interessenter.

Økonomi
Af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 fremgår, at der forventes merindtægter for 10,410
mio. kr. på salg på bevilling 12 Kommunale ejendomme i 2020.
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling til salg kan forhøjes med 9,0 mio. kr. fra 25,0 mio.
kr. til 34,0 mio. kr.
Budgetløftet i 2020 og 2021 finansieres af merindtægterne fra salg tilført kassen i 2020:
Der gives forhøjelse af bevilling 14 Centralfunktioner, drift med i alt 4,6 mio. kr. i 2020.
Der skal indarbejdes i alt 4,4 mio. kr. i 2021 i budgetforslaget på bevilling 14
Centralfunktioner.
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7 (Offentlig) Godkendelse af fremrykning af
byggemodningsprojekter til 2020
Sagsbehandler: Dr10838
SagsID: EMN-2020-00997

Resume
Godkendelse af fremrykning af 6 projekter på byggemodningsområdet til lånefinansiering
ifølge aftale af 26. marts 2020 om kommunernes økonomi.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,








at anlægsbevilling på 1,3 mio. til Hedevej 1, Fårvang godkendes på bevilling 29
Planlægning og Byggemodning beløbet fremrykkes fra 2021 til 2020.
at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Skovvænget Bryrup godkendes på bevilling 29
Planlægning og Byggemodning beløbet fremrykkes fra 2021 til 2020
at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Kragelund parcelhusgrunde godkendes på bevilling
29 Planlægning og Byggemodning beløbet fremrykkes fra 2021 til 2020.
at anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til Lergravsvej, fase 1 godkendes på bevilling 29
Planlægning og Byggemodning beløbet fremrykkes fra 2021 til 2020
at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Svinget, Sorring godkendes på bevilling 29
Planlægning og Byggemodning beløbet fremrykkes fra 2021 til 2020
at anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. til Ebstrup Tværvej, etape 1 godkendes på bevilling
29 Planlægning og Byggemodning beløbet fremrykkes fra 2021 til 2020
at der søges om lånedispensation for de fremrykkede anlægsprojekter

Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at Martin Jakobsen ikke deltager i behandling af
punktet på grund af inhabilitet.
Indstillingen anbefales, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget præciserede:
At anlægsbevilling til Kragelund og Svinget, Sorring gives samlet med 1,0 mio. kr. som en
forhøjelse af anlægsbevillingen til ’forundersøgelser, jordbundsundersøgelser samt
færdiggørelse mv.’ Anlægsbevillingen forhøjes således fra 3,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr. i 2020 og
At anlægsbevilling til Lergravsvej gives med 3,5 mio. kr. som en forhøjelse af
anlægsbevillingen til Industrivej syd, Kjellerup. Anlægsbevilling forhøjes således fra 8,8 mio.
kr. til 12,3 mio. kr. Samtidig flyttes anlægsprojektet fra Erhvervsformål til boligformål.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A). Martin Jakobsen (C) deltog ikke i
sagens behandling pga. inhabilitet.
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Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040 og mulighed for lånefinansiering
på anlægsprojekter samt hævet anlægsloft, foreslås disse projekter fremrykket til 2020:

Projekt nr:
1
2
3
4
5
6
Total

Projekter:
Hedevej 1, Fårvang – 3 grunde
Skovvænget Bryrup, projektering ved rådgiver
Kragelund parcelhusgrunde, projektering ved
rådgiver
Lergravsvej, fase 1, Kjellerup
Svinget, Sorring, projektering ved rådgivere
Ebstrup Tværvej, øst
Total

1.000 kr. anlæg
1.300
500
500
3.500
500
2.000
8.300

Hedevej etape 1, Fårvang, 3 parcelhusgrunde der udføres i samarbejde med Birch GM Byg
ApS.
Projektering af Skovvænget, Bryrup, omdannelse af storparceller til ny storparcel, parcelhusog kompaktgrunde (ØKE-sag fra 3. marts 2002)
Projektering af ny byggemodning, Kragelund, der pågår forbedrende arbejde samt
udarbejdelse af lokalplan til ca. 30 parcelhusgrunde (36.000 m2)
Lergravsvej, Kjellerup, omdannelse af erhvervsjord til boligformål, i alt 3 storparceller (56 tætlav) og 7 parcelhusgrunde. Den nye lokalplan blev godkendt primo 2020.
Projektering af Svinget, Sorring, boligbyggemodning af 13 parcelhusgrunde og udarbejdelse af
lokalplanen pågår.
Ebstrup Tværvej, etape 2, fortsættelse af den eksisterende erhvervsbyggemodning med
24.000 m2, øst for Ebstrup Tværvej

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at:
Hedevej 1, Fårvang – 3 grunde: anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. kan gives på bevilling 29
Planlægning og byggemodning, indenfor budgettets rammer, når der fremrykkes 1,3 mio. kr.
fra 2021 til 2020.
Skovvænget Bryrup, projektering: anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. kan gives på bevilling 29
Planlægning og byggemodning, indenfor budgettets rammer, når der fremrykkes 0,5 mio. kr.
fra 2021 til 2020.
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Kragelund parcelhusgrunde, projektering: anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. kan gives på
bevilling 29 Planlægning og byggemodning, indenfor budgettets rammer, når der fremrykkes
0,5 mio. kr. fra 2021 til 2020.
Lergravsvej, fase 1, Kjellerup: anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. kan gives på bevilling 29
Planlægning og byggemodning, indenfor budgettets rammer, når der fremrykkes 3,5 mio. kr.
fra 2021 til 2020.
Svinget, Sorring, projektering: anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. kan gives på bevilling 29
Planlægning og byggemodning, indenfor budgettets rammer, når der fremrykkes 0,5 mio. kr.
fra 2021 til 2020.
Ebstrup Tværvej, øst: anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. kan gives på bevilling 29 Planlægning
og byggemodning, indenfor budgettets rammer, når der fremrykkes 2,0 mio. kr. fra 2021 til
2020.
Fremrykningerne på i alt 8,3 mio. kr. vil medføre en tilsvarende reducering af rammen for
bevilling 29 Planlægning og byggemodning i 2021, hvor projekterne fremrykkes fra.
Lånefinansiering
Med aftalen af 26. marts 2020 om kommunernes økonomi, kan kommunerne opnå mulighed
for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet i 2020 kan lånefinansieres. Ansøgninger fra
kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., vil blive
imødekommet fuldt ud.
Kommunerne vil i ansøgningen skulle angive de anlægsprojekter, der fremrykkes, de
forventede udgifter hertil samt hvor meget, der ønskes lånefinansieret.
Silkeborg Kommunes likviditet er 7.429 kr. pr. indbygger og kan således forvente
lånedispensation.
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8 (Offentlig) Godkendelse af omlægning af lån i Them
Hallerne
Sagsbehandler: Dr17299
SagsID: EMN-2020-02508

Resume
Den selvejende institution Them Hallerne ønsker en omlægning af tre eksisterende lån til ét lån
gennem Lokale- og Anlægsfonden (LOA). Silkeborg Kommune skal forud for omlægningen
godkende en politisk hensigtserklæring om Them Hallernes økonomi samt en
transporterklæring på op til 2,1 mio. kr. årligt til LOA.

Indstilling
Kultur- og Borgerservicechefen indstiller til byrådet,



at hensigtserklæring om Them Hallernes økonomi godkendes
at transporterklæring af op til 2,1 mio. kr. årligt godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Them Hallerne ønsker en omlægning af tre eksisterende lån til ét samlet lån hos LOA.
Baggrunden for omlægningen er bl.a. en uoverensstemmelse mellem de nuværende långivere
om prioriteringen af lånene.
De tre nuværende lån er:
Långiver
LOA
LR
Realkredit
Vækstfonden
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Restgæld

Løbetid

Rente
p.a.

10.000.000
10.000.000

9
30

5 25
'
2,092 +
1,5

2.000.000

15

6 25
'

Ydelse
p.a.
1.241.928
592.000
250.000

Den samlede ydelse på de nuværende lån udgør 2,1 mio. kr. årligt.
Ovenstående tre lån foreslås erstattet af ét lån hos LOA:
Långiver
Nyt LOA-lån

Restgæld

Løbetid

22.000.000

13,5

Rente
p.a.
3,592

Ydelse
p.a.
2.085.101

Den samlede ydelse for det nye lån udgør op til 2,1 mio. kr. årligt. Der forekommer kurstab i
forbindelse med omlægningen af de eksisterende lån. Det er aftalt mellem LOA og Them
Hallerne, at løbetiden kan forlænges for at holde ydelsen i ro.
Them Hallernes vurdering er, at det er en fordel med en samling af de tre lån hos LOA, og at
det er indenfor den selvejende institutions økonomi at finansiere ydelsen.
I forbindelse med omlægningen til et nyt lån til Them Hallerne, ønsker LOA en politisk
godkendelse fra Silkeborg Kommune af to bilag.
Det ene bilag (bilag 1) er en hensigtserklæring. Med underskrift på hensigtserklæringen
forpligter Silkeborg Kommune sig til at have til hensigt at ”bidrage mest muligt til at begrænse
fondens tab” såfremt Them Hallerne misligholder deres lån. Silkeborg Kommune underskrev en
lignende hensigtserklæring i 2009 i forbindelse med det eksisterende lån til LOA.
Hensigtserklæringen er ikke endelig, da de endelige lån endnu ikke er hjemtaget.
Det andet bilag (bilag 2) er en transporterklæring. Med underskrift på transporterklæringen
accepterer Silkeborg Kommune, at op til 2,1 mio. kr. af det samlede, årlige kommunale tilskud
til Them Hallerne overføres til LOA for ydelse på det nye lån. Silkeborg Kommune erklærer
med underskriften desuden, at kommunen har til hensigt ”i 2020 og i hver af årene fremover
under forudsætning af den politiske godkendelse at yde tilskud til Den selvejende institution
Them Haller på årligt 2,1 mio. kr.” Silkeborg Kommune underskrev en lignende
transporterklæring i 2009 i forbindelse med det eksisterende lån til LOA. Transporterklæringen
er ikke endelig, da de endelige lån endnu ikke er hjemtaget.
Med den nyligt vedtagne tildelingsmodel i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget for selvejende
haller, modtager Them Hallerne samlet 5,9 mio. kr. i 2021, faldende til 5,4 mio. kr. i årene
2025 og frem i lejebetaling for kommunal anvendelse af hal og svømmehal.

Økonomi
Økonomistaben bemærker, at følgende forhold fremgår af Themhallernes låneaftale:





At LOA får panteret/sikkerhed i tre ejerpantebreve tilknyttet Themhallerne
At Silkeborg Kommune accepterer transport i de årlige tilskud fra Silkeborg Kommune
til låntager op til et beløb svarende til de årlige ydelser på lånet, i alt 2,1 mio. kr.
at Silkeborg Kommune afgiver en hensigtserklæring om at ville medvirke til at
begrænse fondens eventuelle tab, såfremt Themhallerne misligholder sine forpligtelser
(tabsbegrænsning)
at Silkeborg Kommune har til hensigt i 2020 og i hvert af årene fremover, under
forudsætning af den politiske godkendelse, at yde tilskud til Themhallerne på årligt 2,1
mio. kr.

Før omlægning af lånene gjaldt der er en transport af ydelser til LOA på maksimalt 1,2 mio. kr.
svarende til de årlige ydelser på det daværende lån hos Lokale- og anlægsfonden.
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Themhallernes samlede ydelser på det nye lån på 23 mio. kr. vil udgøre 29,4 mio. kr. inkl.
renter og afdrag.

Bilag
1 (Hensigtserklæring - tabsbegræsning - Them Hallerne - 8505637)
2 (Transporterklæring Them Hallerne - 8505638)
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9 (Offentlig) Orientering om status for Silkeborg
Kommunes indsats på veteranområdet
Sagsbehandler: Dr13547
SagsID: EMN-2020-02131

Resume
Status til Økonomi- og Erhvervsudvalget om Silkeborg Kommunes indsats på veteranområdet
– herunder status på organiseringen, veterankoordinatorens funktion og væsentlige
samarbejdspartnere.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orientering om status på veteranindsatsen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Den 18. september 2018 vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget en veteranstrategi for
Silkeborg Kommune samt oprettelsen af en veterankoordinatorfunktion. Baggrunden for
beslutningen var budgetaftalen for året 2018 og overslagsårene 2019-2021. Aftalen
indeholdt, at Silkeborg Kommune skulle have en helhedsorienteret indsats for
krigsveteraner, med oprettelsen af en veterankoordinatorstilling.
Hovedpunkterne i Silkeborg Kommunes veteranstrategi er:
Støtte:
 Ingen veteraner skal stå uden hjælp, når behovet måtte opstå – hvad enten det
handler om ledighed alene, eller også involverer udfordringer i forhold til familie,
økonomi og misbrug, som kræver en helhedsorienteret indsats.
 Veteraner og deres familie skal have en enkel indgang til kommunen og én
kontaktperson.
 Silkeborg Kommune har en veterankoordinator – der både kan være indgang til
hjælpen, men som også har til opgave at koordinere indsatser på tværs af de
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involverede afdelinger. Veterankoordinatoren foretager også en opsøgende
indsats.
 Tilknytning af lokal vidensperson, som selv har været udsendt i tjeneste.
 Tæt samarbejde med Forsvarets Veterancenter og med lokale frivillige kræfter i
Silkeborg Kommune.
Anerkendelse:
 Den Nationale Flagdag 5. september afholdes hvert år i Silkeborg Kommune.
Samarbejde:
 Silkeborg Kommune indgår i at løfte den samlede veteranindsats i et fællesskab
mellem offentlige myndigheder, frivillige organisationer og borgere.
Om veterankoordinatorfunktionen blev det desuden besluttet at:
 Veterankoordinatoren er placeret i Beskæftigelsesafdelingen.
 Der er en timenorm på 15 timer pr. uge, med mulighed for at opjustere.
 Der udpeges én medarbejder i hver af de fire velfærdsforvaltninger, der skal arbejde
med veteranindsatsen, og som indgår i tværfaglig gruppe med
veterankoordinatoren.
 Der iværksættes uddannelse for de 4 veteranmedarbejdere og
veterankoordinatoren.
 Der er 50.000 kr. pr. år til køb af konsulentbistand, primært en lokal veteran der
kan inddrages i generelle spørgsmål.
 Der nedsættes en styregruppe på ledelsesniveau, som løbende opdateres om
kommunens arbejde samt generelle erfaringer fra nationalt niveau omkring de
særligt udsatte veteraner.
 Veterankoordinatorfunktionen evalueres senest 2 år efter iværksættelsen.
Veteraner i Silkeborg Kommune
Der er 668 veteraner bosiddende i Silkeborg Kommune (Forsvaret, juni 2019). Heraf er 301
fortsat ansatte ved Forsvaret. Forsvarets tal peger på, at ca. 10 % har PTSD. Dertil kommer at
mange børn/pårørende også har behov for støtte og rådgivning. I Silkeborg Kommune betyder
det derfor, at der potentielt er omkring 67 veteraner plus en eller flere af deres pårørende, der
er udfordrede af lidelser/efterreaktioner efter veteranens udsendelse(r).
Organiseringen af veteranindsatsen
Veterankoordinatoren er et afgørende led i Silkeborg Kommunes veteranstrategi, der skal
sikre, at alle veteraner og deres pårørende kan få hjælp, når behovet melder sig.
Illustrationen på næste side viser den organisering, der er etableret.
Styregruppen består af ledere fra Beskæftigelsesafdelingen, Socialafdelingen, Sundhedsog Omsorgsafdelingen samt Børne- og Familieafdelingen. Veterankoordinatoren er placeret
i Beskæftigelsesafdelingen.
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Der er etableret en god kontakt mellem
veterankoordinatoren og de
veteranansvarlige sagsbehandlere rundt
i afdelingerne. Dette er særdeles vigtigt
for opgaveløsningen, og
veterankoordinatoren arbejder på at
etablere et endnu større internt netværk
med kontaktpersoner rundt i
afdelingernes funktioner.
Som vist på illustrationen fungerer både
veterankoordinatoren og de
veteranansvarlige sagsbehandlere som
en enkel indgang for såvel veteraner
som kommunale medarbejdere med
veteranspørgsmål.
I beslutningen omkring
veterankoordinatorfunktionen var der
lagt op til en tværfaglig gruppe mellem
de fire veteranansvarlige sagsbehandlere
og veterankoordinatoren. Gruppen er
ikke etableret, da det er vurderet, at det
ikke er nødvendigt.
Veterankoordinatoren deltager i
uddannelse for veterankoordinatorer ved
Veterancenteret i Ringsted.
Veterankoordinatoren forestår løbende
kompetenceudvikling for de fire
veteranansvarlige sagsbehandlere, men
der har indtil videre ikke været behov
for mere formaliseret uddannelse.
Etablering af netværk og samarbejde
Foruden de interne samarbejdspartnere i Silkeborg Kommune har veterankoordinatoren
etableret kontakt til mange eksterne samarbejdspartnere. De vigtigste er Forsvarets
veterancenter i Holstebro, Regionspsykiatrien, rehabiliteringstilbud, en lang række frivillige og
private aktører, lokale ressourcestærke veteraner samt to ERFA-netværk – et landsdækkende
og et regionalt.
Det store netværk er afgørende for, at veterankoordinatoren kan sikre en helhedsorienteret
støtte og sagsbehandling samt udfylde rollen som vidensperson. Etablering og vedligehold af
både det interne og eksterne netværk er derfor en central opgave for veterankoordinatoren.
Nedenfor ses et par eksempler på tværgående samarbejder:
 DIF Soldaterprojekt, Safe Zone træning i Silkeborg
Safe Zone træning er et idrætstilbud for såvel fysisk som psykisk skadede veteraner. Der
er iværksat et samarbejde mellem Kultur og Fritid, veterankoordinator, DIF
Soldaterprojekt og fem lokale veteraner.
Der er i maj måned opstartet løbetræning i samarbejde med Silkeborg Motion og Tri-klub
(SMT). Kultur og Fritid bevilger 25.000 kr. til projektet i 2020 og 2021.


Veteranindsatsen
Veteranindsatsen er et helhedsorienteret beskæftigelsesprojekt og et samarbejde mellem
offentlige myndigheder, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og
civilsamfundsinstitutioner. Veterankoordinatoren er i kontakt med Veteranindsatsen
omkring en mulig afdeling i Silkeborg.
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Veterankoordinatorens opgaver og erfaringer
Målet med veterankoordinatorfunktionen er at give veteraner og deres familie en enkel
indgang til kommunen og én funktion, der har ansvaret for den overordnede koordination af
Silkeborg Kommunes veteranindsats.
Derudover har veterankoordinatoren til opgave:


At være kontaktperson for borgeren og netværket



At være formidler mellem administrationen og veteranerne



At yde opsøgende indsats til veteraner



At understøtte fælles fora for veteraner

Veterankoordinatorens erfaringer peger på, at der er et stort behov for hjælp blandt
veteranerne i Silkeborg, og der ofte er tale om meget komplekse sager. En kendt udfordring
på området er at få skabt kontakt til veteranerne og vinde deres tillid. Veterankoordinatoren
har derfor fokuseret meget på relationsskabelse og den opsøgende indsats.
Som led i at sikre synlighed er der bl.a. oprettet en Facebook-side, og der har været to artikler
i Midtjyllands Avis omkring veterankoordinatoren. Til eksempel er der også i samarbejde med
Veterancenteret identificeret en lokalitet i Silkeborg, hvor der muligvis er en eller flere
veteraner, der opholder sig. Her planlægges en opsøgende indsats.
Veterankoordinatoren oplever et stigende antal henvendelser fra veteraner, som har brug for
hjælp, støtte og vejledning. Det er meget positivt og et tydeligt signal om, at den opsøgende
indsats begynder at have effekt, samt at behovet for hjælp og støtte til veteraner og deres
pårørende er tilstede i Silkeborg. På baggrund af det oplevede behov er timenormen for
veterankoordinatoren også opjusteret fra 15 til 20 timer pr. uge.
Danmarks officielle flagdag
Anerkendelse af veteranerne og deres pårørende er et vigtigt element i veteranstrategien.
Danmarks officielle flagdag 5. september er én af måderne at udtrykke anerkendelse på,
og Silkeborg Kommune prioriterer derfor flagdagen højt. Silkeborg Kommune har overtaget
det fulde ansvar for begivenheden i Silkeborg, og planen for flagdagen i 2020 ligger klar.
Bestyrelsen for Veteran Café Silkeborg samt Garderforeningen har i den forbindelse været
inddraget og er positivt stemte over for programmet.
Kommende initiativer og evaluering
Forsvarsministeren har lagt op til mere fokus på børn og pårørende til veteraner.
Veterankoordinatoren undersøger derfor relevante initiativer for målgruppen – f.eks. oprettelse
af pårørendegruppe(r). Veterankoordinatoren arbejder derudover løbende på at udvikle
netværk og indsatser.
Veterankoordinatorstillingen blev etableret i januar 2019 og skal derfor evalueres senest i
januar 2021 jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning. Erfaringerne på nuværende
tidspunkt peger på, at der i høj grad er brug for den indsats veterankoordinatoren kan
tilbyde. Dette gælder både i forhold til at formidle fællesskaber for veteranerne, såvel som
det gælder henvendelser, der kan håndteres internt i kommunen, og henvendelser der
kræver stor koordinering og en håndholdt indsats.
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10 (Offentlig) Orientering om status på kvoter til almene
boliger 2014-2019 og 2020-2021
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2019-02050

Resume
Der gives her en status på de projekter, som har fået kvoter til almene boliger i hhv. 20142019 og 2020-2021.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Perioden 2014-2019
Der har i perioden 2014-2019 været 336 kvoter til rådighed. Dertil kommer 26 kvoter til
flygtningeboliger (familieboliger med tilskud) efter særlig bekendtgørelse.
Nedenfor ses fordelingen af 340 kvoter (314 almindelige kvoter og 26 kvoter til
flygtningeboliger). Desuden var der tildelt 18 kvoter til Fuglemosevej, Kjellerup. Det er
tidligere besluttet, at disse kvoter flyttes til Nørregade, Kjellerup, hvorfor kvoterne fremgår af
opgørelsen for 2020-2021 i stedet. Endvidere har der i perioden 2014-2019 været 4 ufordelte
kvoter. Disse fremgår ligeledes af oversigten 2020-2021, da kvoterne er tildelt projekter for
den periode.
Afsluttede projekter:
Projekt
Regulering af tidligere projekter
Gødvad Enge (AB)
Ved Skrænten, 1. etape (MB)
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Antal
5
30
16

Skema A
2014
2016
2016

Lyngbygade (AAB)
Hjejlevej (AAB)

76
12

2016
2017

Status på ikke afsluttede projekter:
Boligorganisation Beliggenhed
Engesvangvej
Silkeborg
(midt),
Boligselskab
Kragelund
Estrupsgade,
AAB Silkeborg
Silkeborg
Spættevej,
Silkeborg
Rådhusparken,
Boligselskabet Sct. Kjellerup
Jørgen
(Agertoften)

Midtjysk
Boligselskab

Ved Skrænten,
Silkeborg etape 2
Bredhøj v/
Teknisk Skole,
Silkeborg etape 1
Bredhøj v/
Teknisk Skole,
Silkeborg etape 2

Boligtype

Kvotetilsagn

FAM

2017/18

10 25/9-19

Frist 25/1220

FAM
Flygtningeboliger

2018

23 29/1-18

13/2-19

2017

14 27/11-17

30/9-19

FAM

2015

25 28/10-19

Frist 28/121

FAM

2016

9 27/11-17

FAM

2016

FAM

2015

Antal Skema A

Skema B

Skema C

Frist
16/9-20
Frist
1/10-20

4/2-19

Frist
3/1-21

60 19/12-16

18/6-18

frist
28/8-20

60 19/12-19

15/1-20

Frist
30/12-21

Perioden 2020-2021
Der har i perioden 2020-2021 været 150 kvoter til rådighed. Dertil kommer 18 kvoter fra
Fuglemosevej, Kjellerup og 4 ufordelte kvoter fra 2014-2019, i alt 172 kvoter. Endvidere er
der lånt 10 kvoter fra 2022-2023.
Nedenfor ses fordelingen af de 182 kvoter:

Boligorganisation Beliggenhed

KvoteBolig- tilsagn
type
(tildelt) Antal

Silkeborg
Boligselskab

FAM

2019

Kirkevej, Bryrup FAM

(2019)
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Amerikavej,
Gjern

Skema A

14
(10+4) 16/12-19

Svinget, Sorring FAM
Eriksborgvej,
Grauballe
FAM

10
18
(2019) (10+6+2)
12
(2019)
(10+2)

Thorupgårdsvej,
Voel
FAM

(2019)

10

Skema
B
Bemærkninger
Frist
16/321
Afventer
dispensation ift.
antal byggeretter
Der forventes LPforslag i juni 2020
Afventer
spildevandstillæg

LP forventes
godkendt i juni

Boligselskabet Sct.
Jørgen

AAB Silkeborg

Arbejdernes
Byggeforening

Engesvangvej
(nord),
Kragelund

FAM

(2019)

10

Sejlingvej,
Sejling

FAM

(2019)

15

Søndergade,
Kjellerup

FAM

(2019)

Se særskilt
15 sag

Nørregade,
Kjellerup

FAM

(2019)

18

Brandevej,
Gjessø

FAM

(2019)

15

Reitangrunden,
Them

FAM

(2019)

15

Fredensgård,
Silkeborg

FAM

(2019)

30

Afventer LP, som
forventes politisk
igangsat juni 2020
Der forventes LPforslag i september
2020

Afventer
kommuneplantillæg
og LP – forventes
sommer 2021
Afventer LP, som
forventes politisk
igangsat august
2020
Afventer LP, som
forventes politisk
igangsat august
2020
AB har indledt
dialog med
Enggaard

Der var en forventning om, at projektet i Grauballe kunne startes op hurtigt, da der allerede er
lokalplan for området. Det har vist sig, at der mangler et spildevandstillæg. Projektet må
derfor forventes at blive forsinket.
Alle andre projekter kører som planlagt. Skema A forventes generelt modtaget kort tid efter
endelig godkendelse af lokalplan.

Side 28

11 (Offentlig) Godkendelse af principper for tildeling af
kvoter til almene boliger 2022-2023
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2020-02288

Resume
Ved seneste budgetaftale for budgetår 2020 og overslagsårene 2021-23 blev det besluttet, at
der skal afsættes i alt 150 kvoter til almene boliger i 2022-2023.
Ejendomsstaben har i den forbindelse udarbejdet nogle nye principper for tildelingen af kvoter
til almene boliger. Nærværende redegør for disse.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at principperne for tildeling af kvoter til almene boliger godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ved budgetaftalen for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021-23 blev det besluttet, at der
skal afsættes i alt 150 kvoter til almene boliger i 2022-2023. Parterne ønskede hermed at
understøtte mangfoldigheden af boliger i kommunen.
Da kvoterne for 2020-2021 blev tildelt var der stor vægt på omegnsbyerne, og en
understøttelse af de mindre skoledistrikter.
Ejendomsstaben har i forbindelse med budgetaftalen udarbejdet et sæt nye principper, som
bygger videre på dette, men som også indeholder flere nye principper, som alle er tænkt som
en understøttelse af fokusområdet ”Boliger for alle” fra Planstrategien 2040.
Der er i alt 6 nye principper for tildeling af kvoter til almene boliger. Principperne er gældende
fra 2022/2023 og frem, men er ikke begrænset til disse to år.
Principperne er i overskrifter:
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Princip
Princip
Princip
Princip
Princip
Princip

1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

Kvoter til jævn fordeling af kommunens vækst
Kvoter til blandede boligområder og boligtyper
Kvoter til ”huludfyldning” og forskønnelse af byerne
Kvoter til kickstart af nye boligområder
Kvoter til boliger med lav husleje
Bæredygtig økonomi

Principperne med beskrivelse kan ses i bilag. Som bilag kan også ses en samlet oversigt over
andelen af almene boliger fordelt på skoledistrikter. Oversigter er inklusiv tildelte kvoter til og
med 2021, også selvom boligerne endnu ikke er opført. Den lysegrå farve indikerer et
skoledistrikt med flere skoler (hhv. Funder-Kragelund og Trekløverskolen). Den grønne, mørke
gule og røde farve indikerer at der kun findes ét samlet ”bolig i alt” indenfor den enkelte farve,
selvom området er inddelt i flere skoledistrikter. Dvs. at det kun har været muligt at beregne
én procentsats for området og ikke for de enkelte skoledistrikter.
Der er allerede givet forhåndstilsagn til ca. 50 kvoter for 2022-2023:




Lånte kvoter til 2020-2021 projekter – 10 kvoter til Arbejdernes Byggeforening
Fredensgård – 20 kvoter til ungdomsboliger til Arbejdernes Byggeforening
Borgergade 87 – 18-20 kvoter til Arbejdernes Byggeforening (byrådsbeslutning 27.
januar 2020)

Derudover er der en række ønsker fra boligorganisationerne:



Borgergade 75/Grøndalsvej 2: Midtjysk Boligselskab ønsker ca. 20 kvoter. Se særskilt
sag herom.
Sjørslev: Boligselskabet Viborg Amt ønsker ca. 6 kvoter.

Endvidere vil der med fordel kunne etableres almene boliger i flere udviklingsområder:






Eriksborg
Frederiksberggade/Jernbanevej
Søfronten (længere fremme)
Bios Gård (længere fremme)
Funder (længere fremme)

Den videre proces:
 Juni: De nye principper vil efter godkendelse blive sendt til boligorganisationerne med
en opfordring til at indsende ønsker og forslag til anvendelsen af kvoterne for 20222023.
 September: Økonomi- og Erhvervsudvalget fordeler kvoterne for 2022-2023.
Ejendomsstaben anbefaler, at ikke alle kvoter fordeles med det samme, men at der
tilbageholdes en pulje til supplering af planlagte projekter samt en pulje, der kan
anvendes, hvis muligheden for et godt projekt opstår senere.
 Efteråret 2020: Projekterne for 2022-2023 påbegyndes.
 Foråret 2021: Påbegyndelse af tildeling af kvoter for 2024-2025. Ejendomsstaben
anbefaler en tidlig påbegyndelse, da der er ventetid på lokalplaner mv.

Bilag
1 (PRINCIPPER FOR FORDELING AF KVOTER TIL DET ALMENE BOLIGBYGGERI - 8502789)
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2 (andel af almene boliger maj 2020 - 8502777)
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12 (Offentlig) Godkendelse af den endelige
anskaffelsessum (skema C) til renovering af familieboliger,
Frederiksberggade/Bryndumsvej, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2013-63768

Resume
AAB Silkeborg, afdeling 1 anmoder om byrådets godkendelse af den endelige anskaffelsessum
for renovering og ombygning af oprindeligt 60 almene familieboliger samt nedlæggelse af 9
almene familieboliger på Frederiksberggade 64-68 og Bryndumsvej 2-10C, Silkeborg (skema
C) samt godkendelse af den endelige husleje.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,



at AAB Silkeborgs ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (støttet)
på 43.485.477 kr. til renovering af 51 almene familieboliger efter
renovering/ombygning i afdeling 1 (skema C) godkendes,
at den endelige fastsatte årlige husleje på 746 kr. pr m2 godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
AAB Silkeborg, afdeling 1, ansøgte i 2012 om godkendelse af støtte til renovering og
ombygning samt nedlæggelse af 9 boliger, så der efter projektets afslutning ville være 51
boliger fremfor 60 boliger. Projektet skulle sikre mere tidssvarende og mere energirigtige
boliger. Byrådet gav i forbindelse med godkendelsen af skema A 25. februar 2013
bemyndigelse til, at Ejendomschefen kunne godkende skema B, medmindre der skete
væsentlige ændringer i projektet eller finansieringen.
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13. februar 2014 godkendte Ejendomschefen en anskaffelsessum før påbegyndelse af
renovering (skema B) på 41.945.837 kr. til projektet beliggende på Frederiksberggade og
Bryndumsvej, Silkeborg. Ved skema A godkendelsen godkendte byrådet ligeledes, at der ydes
en kommunegaranti for det støttede realkreditlån.
Renoveringen er afsluttet, og AAB Silkeborg har indsendt skema C til byrådets godkendelse.
Den samlede anskaffelsessum består af tre dele:




Gruppe 1: arbejder som indgår i støttesagen, og som modtager støtte fra
Landsbyggefonden f.eks. ombygnings- eller sammenlægningsarbejder,
tilgængelighedsarbejder og miljøarbejder. Finansieres med støttede lån.
Gruppe 2: arbejder som er ustøttede, men alligevel indgår i støttesagen, da de er en
obligatorisk del af gruppe 1-arbejderne f.eks. vedligeholdelse- og forbedringsarbejder.
Finansieres med ustøttede lån samt evt. driftsstøtte.
Gruppe 3: ustøttede arbejder, som ikke indgår i støttesagen. Finansieres med
ustøttede lån, egne henlæggelser mv.

Den samlede anskaffelsessum udgør i alt 59,794 mio. kr. Anlægsudgifter for renoveringen er
steget med 4,239 mio. kr. (59,794 mio.kr – 55,555 mio. kr.) i forhold til anskaffelsessummen
godkendt ved skema B. Merudgifterne skyldes uforholdsmæssig store udgifter til gulve og
etageadskillelse samt sanering for asbest. Endvidere har der været store udgifter til
genhusning og indeksering.
Byggeregnskabet havde skæringsdato 1. marts 2016. Boligselskabet og Landsbyggefonden har
herefter arbejdet på en løsning for finansieringen af merforbruget, hvorfor skema C først er
klar til godkendelse nu.
Anskaffelsessummens fordeling:
Støttede arbejder
(gruppe 1)
Ustøttede arbejder
(gruppe 2+3)
I alt

Skema B
41.945.837 kr.

Skema C
43.485.477 kr.

Merforbrug
1.539.640 kr.

13.609.090 kr.

16.308.036 kr.

2.698.946 kr.

55.554.927 kr.

59.793.513 kr.

4.238.586 kr.

Skema B
41.945.837 kr.

Skema C
41.945.837 kr.

0 kr.

669.664 kr.

3.400.000 kr.

3.400.000 kr.

2.600.000 kr.

2.600.000 kr.

5.009.090 kr.

5.321.608 kr.

2.600.000 kr.

5.856.404 kr.

55.554.927 kr.

59.793.513 kr.

Anskaffelsessummen finansieres således:

Realkreditlån med ydelsesstøtte fra
Landsbyggefonden (gruppe 1)
Godkendt træk fra reguleringskonto (gruppe
1+2)
Realkreditlån uden ydelsesstøtte fra
Landsbyggefonden (gruppe 2)
Kapitaltilførsel*, fællespuljetilskud, tildelt
trækningsret (gruppe 2)
Afdelingens henlæggelser, egen trækningsret
(gruppe 3)
Realkreditlån uden ydelsesstøtte fra
Landsbyggefonden (gruppe 3)
I alt
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*Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 200.000 kr. Beløbet ydes som et lån, der
udbetales efter byggeregnskabets godkendelse. Kommunens andel afl kapitaltilførslen blev
godkendt med skema A 25. februar 2013.
Det er muligt at afsætte beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af
byggeregnskabet. Der er ikke afsat et beløb til dette.
Det er alene anskaffelsessummen for de støttede arbejder, der skal godkendes af kommunen.
AAB Silkeborg oplyser, at den forhøjede anskaffelsessum ikke medfører yderligere
huslejestigning. Huslejen vil derfor efter renoveringen udgøre 700 kr. pr m², som godkendt
ved skema A. Der skal dog tages forbehold for almindelig pristalsregulering, hvorfor den reelle
husleje i 2020 er 746 kr. pr m2. Huslejen var inden renoveringen 595 kr. pr m2.
Efter kommunens godkendelse foretager Landsbyggefonden den endelige godkendelse af
skema C.
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13 (Offentlig) Godkendelse af den endelige
anskaffelsessum (skema C) til renovering af familieboliger,
Århusvej 16-44 i Silkeborg
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2013-63767

Resume
AAB Silkeborg, afdeling 5 anmoder om byrådets godkendelse af den endelige anskaffelsessum
for renovering og ombygning af oprindeligt 90 almene familieboliger samt nedlæggelse af 15
almene familieboliger på Århusvej 16-44, Silkeborg (skema C) samt godkendelse af den
endelige husleje.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,



at AAB Silkeborgs ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (støttet)
på 65.006.591 kr. til renovering af 75 almene familieboliger efter
renovering/ombygning i afdeling 5 (skema C) godkendes,
at den endelige fastsatte årlige husleje på 735 kr. pr m2 godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
AAB Silkeborg, afdeling 5, ansøgte i 2012 om godkendelse af støtte til renovering og
ombygning samt nedlæggelse af 15 boliger, så der efter projektets afslutning ville være 75
boliger fremfor 90 boliger. Projektet skulle sikre mere tidssvarende og mere energirigtige
boliger. Byrådet gav i forbindelse med godkendelsen af skema A 25. februar 2013
bemyndigelse til, at Ejendomschefen kunne godkende skema B, medmindre der skete
væsentlige ændringer i projektet eller finansieringen.
12. maj 2014 godkendte Ejendomschefen en anskaffelsessum før påbegyndelse af renovering
(skema B) på 57.838.985 kr. til projektet beliggende på Århusvej, Silkeborg. Ved skema A
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godkendelsen godkendte byrådet ligeledes, at der ydes en kommunegaranti for det støttede
realkreditlån.
Renoveringen er afsluttet, og AAB Silkeborg har indsendt skema C til byrådets godkendelse.
Den samlede anskaffelsessum består af tre dele:




Gruppe 1: arbejder som indgår i støttesagen, og som modtager støtte fra
Landsbyggefonden f.eks. ombygnings- eller sammenlægningsarbejder,
tilgængelighedsarbejder og miljøarbejder. Finansieres med støttede lån.
Gruppe 2: arbejder som er ustøttede, men alligevel indgår i støttesagen, da de er en
obligatorisk del af gruppe 1-arbejderne f.eks. vedligeholdelse- og forbedringsarbejder.
Finansieres med ustøttede lån samt evt. driftsstøtte.
Gruppe 3: ustøttede arbejder, som ikke indgår i støttesagen. Finansieres med
ustøttede lån, egne henlæggelser mv.

Den samlede anskaffelsessum udgør i alt 89,078 mio. kr. Anlægsudgifter for renoveringen er
steget med 8,485 mio. kr. (89,078 mio. kr – 80,592 mio. kr.) i forhold til anskaffelsessummen
godkendt ved skema B. Merudgifterne skyldes uforholdsmæssig store udgifter til sanering for
asbest, PCB og bly. Endvidere har der været store udgifter til genhusning og indeksering.
Byggeregnskabet havde skæringsdato 31. december 2017. Boligselskabet og
Landsbyggefonden har herefter arbejdet på en løsning for finansieringen af merforbruget,
hvorfor skema C først er klar til godkendelse nu.
Anskaffelsessummens fordeling:
Støttede arbejder
(gruppe 1)
Ustøttede arbejder
(gruppe 2+3)
I alt

Skema B
57.838.985 kr.

Skema C
65.006.591 kr.

Merforbrug
7.167.606 kr.

22.753.509 kr.

24.071.203 kr.

1.317.694 kr.

80.592.494 kr.

89.077.794 kr.

8.485.300 kr.

Skema B
57.838.985 kr.

Skema C
62.987.953 kr.

Anskaffelsessummen finansieres således:
Realkreditlån med ydelsesstøtte fra
Landsbyggefonden (gruppe 1)
Realkreditlån uden ydelsesstøtte fra
5.100.000 kr.
5.100.000 kr.
Landsbyggefonden (gruppe 2)
Kapitaltilførsel*, fællespuljetilskud, tildelt
3.900.000 kr.
3.900.000 kr.
trækningsret (gruppe 2)
Afdelingens henlæggelser, egen trækningsret
5.753.509 kr.
5.803.050 kr.
(gruppe 3)
Realkreditlån uden ydelsesstøtte fra
8.000.000 kr.
11.286.791 kr.
Landsbyggefonden (gruppe 3)
I alt
80.592.494 kr.
89.077.794 kr.
*Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 300.000 kr. Beløbet ydes som et lån, der
udbetales efter byggeregnskabets godkendelse. Kommunens andel af kapitaltilførslen blev
godkendt med skema A 25. februar 2013.
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Det er muligt at afsætte beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af
byggeregnskabet. Der er ikke afsat et beløb til dette.
Det er alene anskaffelsessummen for de støttede arbejder, der skal godkendes af kommunen.
AAB Silkeborg oplyser, at den forhøjede anskaffelsessum ikke medfører yderligere
huslejestigning. Huslejen vil derfor efter renoveringen udgøre 678 kr. pr m², som godkendt
ved skema A. Der skal dog tages forbehold for almindelig pristalsregulering, hvorfor den reelle
husleje i 2020 er 735 kr. pr m2. Huslejen var inden renoveringen 608 kr. pr m2.
Efter kommunens godkendelse foretager Landsbyggefonden den endelige godkendelse af
skema C.
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14 (Offentlig) Godkendelse af skema A samt bevilling til at
opføre 16 almene familieboliger på Søndergade, Kjellerup
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2019-04475

Resume
Godkendelse af tilsagn om støtte (skema A) samt bevilling til at Boligselskabet Sct. Jørgen
opfører 16 almene familieboliger på Søndergade 126-128, Kjellerup.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,






at der gives tilsagn om 1 ekstra kvote ift. det oprindelige tildelte, således at der i alt
kan bygges 16 boliger på Søndergade, Kjellerup
at tilsagn om støtte (skema A) til opførelse af i alt 16 almene familieboliger til en samlet
anskaffelsessum på 32,276 mio. kr. godkendes,
at bevilling på 3,228 mio. kr. til kommunalt grundkapitaltilskud til delvis finansiering af
boligerne godkendes,
at kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed udover 60 %
af de opførte boligers markedsværdi (kommunegarantiprocenten fastsættes endeligt
efter byggeregnskabets godkendelse) godkendes
at Ejendomschefen bemyndiges til at godkende anskaffelsessummen før byggestart
(skema B) efter licitationens afholdelse, hvis anskaffelsessummen i skema B ikke
afviger væsentligt fra anskaffelsessummen i skema A.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet har på møde 23. april 2019 og 18. juni 2019 bl.a. tildelt kvoter til opførelse af 15
familieboliger på Søndergade, Kjellerup. For optimal udnyttelse af arealet, anmoder
boligselskabet om én ekstra kvote, således at der i alt opføres 16 almene familieboliger på
arealet.
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På møde 28. oktober 2019 godkendte byrådet, at Boligselskabet Sct. Jørgen købte arealerne
Søndergade 126-128, 8620 Kjellerup, matr. 14az og 14be Almtoft By, Hørup.
Boligselskabet planlægger at bygge på Søndergade 126, Kjellerup, matr. 14az Almtoft By,
Hørup. Det resterende areal (grå markering) forventes solgt til en privat aktør, som ønsker at
opføre 16 boliger på arealet. Købsaftalen afventer underskrift fra køber.
Arealerne er begge omfattet af lokalplan 113. Teknik- og Miljøafdelingen har 12. februar 2020
givet dispensation til en anden placering af boligerne end det lokalplanen fastlægger.

Boligerne opføres som tæt/lav boliger i 1 plan med hhv. 2, 3 og 4 rum. Hver bolig får egen
indgang (tilgængelighedsboliger), terrasse og skur. Der etableres 15 parkeringspladser samt 2
handikapparkeringspladser i forbindelse med boligerne.
Boligfordelingen:
Antal boliger

I alt

2
2
8
2
2
16

Type
2-rums
3-rums
3-rums
3-rums
4-rums

Gs. areal
85 m2
85 m2
95 m2
105 m2
105 m2
95 m2

Det samlede etageareal for de 16 boliger er på 1.520 m2 og den gennemsnitlige størrelse på
boligerne er 95 m2.
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Anskaffelsessummen for boligerne er i skema A opgjort til:
Grundudgifter i alt
Entrepriseudgifter
Omkostninger
Gebyrer til offentlige myndigheder
Samlet anskaffelsessum

4,414 mio. kr.
22,335 mio. kr.
5,038 mio. kr.
0,489 mio. kr.
32,276 mio. kr.

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 21.234 kr. pr m2 svarende til i alt 32,276 mio. kr.,
hvilket er under maksimumsbeløbet, der i 2020 er 21.450 kr. pr m2.
Da boligerne er familieboliger med en gennemsnitsstørrelse mellem 90 og 105 m2 finansieres
anskaffelsessummen med 10 % grundkapitalindskud, 88 % realkreditlån og 2 %
beboerindskud. Dvs. det kommunale grundkapitaltilskud udgør 3,228 mio. kr.
Boligselskabet har opgjort de samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter, IT og
fællesantenne til 950 kr. pr. m2. Boligselskabet har beregnet den månedlige husleje til 6.729
kr. for en bolig på 85 m2, 7.521 kr. for en bolig på 95 m2 og 8.313 kr. for en bolig på 105 m2.
Kommunen skal jf. almenboliglovens § 127 yde kommunegaranti for den del af realkreditlånet,
der har pantesikkerhed udover 60 % af boligafdelingens markedsværdi. Den endelige garanti
fastsættes af realkreditinstituttet efter byggeregnskabets godkendelse. Garantien stilles som
regaranti over for staten.
De garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke til kommunens
låntagning, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1.
Staten yder løbende ydelsesstøtte til realkreditlånet.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at bevilling på 3,228 mio. kr. kan gives på bevilling 3
Finansforskydninger (Indskud i Landsbyggefonden) med rådighedsbeløb indenfor budgettets
rammer i 2020.
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15 (Offentlig) Godkendelse af renovering og ombygning
(skema A) af Arbejdernes Byggeforenings afd. 10
Færgegården, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2013-68308

Resume
Arbejdernes Byggeforening afdeling 10 Færgegården, Silkeborg anmoder om byrådets
godkendelse af støtte til renovering og ombygning af oprindeligt 141 almene familieboliger
samt nedlæggelse af 14 almene familieboliger på Færgegården 1-19 og 2-18 samt Enghavevej
6-12, Silkeborg (skema A).

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,







at der gives tilladelse til nedlægning af 14 boliger,
at tilsagn om støtte (skema A) til renovering og ombygning af 127 almene
familieboliger efter sammenlægning til en anskaffelsessum på 97.461.080 kr.
godkendes,
at Silkeborg Kommunes andel af kapitaltilførsel (1/5-ordningen) på 250.000 kr.
godkendes og indarbejdes i budget 2021,
at kommunen yder den nødvendige garanti for realkreditlån (fsva. de støttede
arbejder),
at ejendomschefen bemyndiges til at godkende skema B (efter udbuds afholdelse),
medmindre der sker væsentlige ændringer i projekt eller finansiering,
at godkendelse er på betingelse af, at afdelingsmødet samt organisationsbestyrelsen
efterfølgende godkender renoveringens gennemførelse samt huslejestigning.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
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Arbejdernes Byggeforening søger om godkendelse af renovering og ombygning af boligerne
samt nedlægning af 14 boliger i afdeling 10, Færgegården 1-19 og 2-18 samt Enghavevej 612, Silkeborg, så der efter sammenlægning og renovering er 127 boliger.

Formålet er at gøre boligerne mere tidssvarende, fremtidssikrede og øge tilgængeligheden.
Renoveringen ønskes gennemført med støtte fra Landsbyggefonden og Silkeborg Kommune.
Afdeling 10 omfatter 141 almene familieboliger placeret i en karré med lejligheder i 2,5-3
etager fordelt på 56 2-rumslejligheder og 85 3-rumslejligheder. Bebyggelsen er fra 1943-45 og
arkitekturen fremstår tidstypisk for midt-40’erne. Helhedsplanen ønsker at respektere
Færgegårdens arkitektur.
De ydre tiltag består af altanrenovering, efterisolering af tag samt udskiftning af døre og
vinduer. De indre tiltag består af sammenlægninger af lejligheder (herunder nedlægning af 14
boliger), nye installationer og tilvejebringelse af tilgængelighed.
Forbedringer:
 Belysning af gårdrummet
 Etablering af niveaufri adgang
 Etablering af elevatorer i alle 4 hjørner af karréen
 Sammenlægning af lejligheder i østfløjen, hvor badeværelserne i dag er meget små og
uden plads til brusefunktion
 Renovering af altaner samt etablering af altaner på de lejligheder, der ikke har altan i
dag
 Efterisolering af tagrum
 Nyt tag
 Nye døre og vinduer
 Ændring af lejlighedernes planløsning, så boligerne bliver gennemlyste
 Facaden renoveres hvor det er nødvendigt
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Nye installationer

Boligfordeling:
2-rum
3-rum
4-rum
I alt
Heraf tilgængelighed

Før renovering
56
85
0
141
0

Efter renovering
26
99
2
127
41

Finansiering:
Den samlede anskaffelsessum består af tre dele:




Gruppe 1: arbejder som indgår i støttesagen, og som modtager støtte fra
Landsbyggefonden f.eks. ombygnings- eller sammenlægningsarbejder,
tilgængelighedsarbejder og miljøarbejder. Finansieres med støttede lån.
Gruppe 2: arbejder som er ustøttede, men alligevel indgår i støttesagen, da de er en
obligatorisk del af gruppe 1-arbejderne f.eks. vedligeholdelse- og forbedringsarbejder.
Finansieres med ustøttede lån samt evt. driftsstøtte.
Gruppe 3: ustøttede arbejder, som ikke indgår i støttesagen. Finansieres med
ustøttede lån, egne henlæggelser mv.

Anskaffelsessummen for renoveringen/ombygningen er opgjort til i alt 180.030.008 kr., der
ifølge Landsbyggefondens finansieringsskitse, fremsendt til kommunen 7. maj 2020,
finansieres således:
Realkreditlån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden
(gr.1)
Ustøttet realkreditlån (gr. 2)
Kapitaltilførsel, fællespuljetilskud, trækningsret (gr. 2)
Afdelingens henlæggelser, trækningsret,
driftsoptimering og ustøttede lån (gr. 3)
I alt

97.461.080 kr.
11.990.000 kr.
5.010.000 kr.
65.568.928 kr.
180.030.008 kr.

Med henblik på at reducere den fremtidige husleje godkender Landsbyggefonden, at afdelingen
fritages for indbetaling af pligtmæssige bidrag og fritages for indbetalinger til
dispositionsfonden. Endvidere yder Landsbyggefonden tilskud fra fællespuljen (og fra egen
trækningsret.
Det forudsættes endvidere, at der ydes kapitaltilførsel på 1.250.000 kr. (1/5-ordnignen) fra
hhv. Landsbyggefonden (2/5), boligorganisationen (1/5), realkreditinstitut (1/5) og Silkeborg
Kommune (1/5). Kommunens andel udgør et lån på 250.000 kr., der udbetales efter
byggeregnskabets godkendelse. Lånet indarbejdes i budget 2021.
Herudover kan Landsbyggefonden efter ansøgning yde et huslejetilskud, tilskud fra
dispositionsfonden eller supplerende driftslån på 3.225.000 kr. pr år.
Til ovennævnte anskaffelsessum kan der komme eventuelle udgifter til arbejder, som
boligorganisationen ønsker at gennemføre ved siden af Landsbyggefondens støttesag (gruppe
3-arbejder). En stor del af disse arbejder er dog allerede medregnet i ovenstående
anskaffelsessum.
Kommunen skal alene godkende anskaffelsessummen for de støttede arbejder.
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Garanti
Det er en forudsætning for renoveringssagens gennemførelse, at kommunen yder garanti for
realkreditlånet vedrørende de støttede arbejder, jf. almenboliglovens § 91, stk. 8. Kommunen
skal jf. almenboliglovens § 127 yde kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der har
pantesikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi på låneoptagelsestidspunktet. Den
endelige garanti fastsættes af realkreditinstituttet efter byggeregnskabets godkendelse.
Garantien stilles som regaranti over for staten. Landsbyggefonden skal godtgøre kommunen
for 50 % af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen, jf. almenboliglovens § 91,
stk. 9.
De garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke til kommunens
låntagning, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1.
Huslejestigning
Ud fra disse forudsætninger har Landsbyggefonden beregnet, at huslejen i gennemsnit vil stige
fra 624 kr. pr m2 til 654 kr. pr m2. Når de ustøttede lånmedregnes forventer boligselskabet at
huslejen stiger til 825 kr. pr m2.
Beboerdemokratisk godkendelse
Gennemførelsen af renoveringen og huslejeforhøjelsen er endnu ikke godkendt på
afdelingsmøde samt i organisationsbestyrelsen, da dette ikke har været muligt grundet covid19. Byrådets godkendelse vil derfor være på betingelse af at afdelingsmødet godkender både
gennemførelsen og huslejestigningen.
Renoveringen er grundet covid-19 fremrykket af Landsbyggefonden, da der er åbnet for en
ekstra bevillingsramme. En forudsætning for dette er dog, at byrådet har godkendt skema A
inden 1. juni 2020 eller snarest herefter, hvorfor den politiske behandling af sagen sker inden
afdelingsmødet samt organisationsbestyrelsens godkendelse.
Renoveringen forventes påbegyndt i oktober 2021.
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16 (Offentlig) Godkendelse af ændret kommunegaranti ifm.
opførsel af 20 private ustøttede andelsboliger i Gjern
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2019-05776

Resume
Byrådet godkendte på møde 16. december 2019 at stille kommunegaranti ifm. opførelsen af
20 andelsboliger i Gjern. Kuben Management har nu henvendt sig, da det viser sig at
realkreditselskabet har beregnet det anslåede beløb forkert. Byrådet bedes derfor på ny
behandle sagen.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,


at ansøgning om vedståelse af kommunegaranti for den del af lånet, der ligger mellem
60 og 75 % af boligernes værdi ved opførsel, godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet har på møde 16. december 2019 godkendt at stille kommunegaranti ifm. opførelsen af
20 andelsboliger i Gjern. Det blev godkendt at stille kommunegaranti for den del af lånet, der
ligger mellem 60 og 75 % af ejendommens værdi på tidspunktet for låneoptagelsen.
Uddrag fra dagsorden den 16. december 2019:
”Anskaffelsessummen anslås til ca. 38,61 mio. kr. for de 20 andelsboliger. 25 %
af denne sum skal finansieres ved indskud fra andelshaverne, svarende til ca.
9,65 mio. kr. Det betyder, at indskuddet pr. bolig bliver 482.625 kr. med en
månedlig boligudgift på 6.062 kr.
De resterende 75 % skal finansieres ved realkreditlån. Kuben har undersøgt
muligheden for finansiering blandt realkreditselskaberne, og her har det vist sig,
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at det kun er muligt at opnå belåning på 60 % af det konkrete projekts
anskaffelsessum bl.a. begrundet i, at Gjern er en oplandsby.
Nykredit har dog tilkendegivet, at der kan opnås lån på 75 %, såfremt Silkeborg
Kommune stiller garanti for den del, der ligger udover 60 % af ejendommens
værdi. Garantien skal dermed dække den del af lånet, der har pantesikkerhed
mellem 60 og 75 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse.
Efter almenboliglovens § 160n kan kommunalbestyrelsen give tilsagn om garanti
for lån til etablering af andelsboliger, hvor garantien dækker den del af
restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens
værdi på tidspunktet for lånets optagelse.
Der ansøges derfor om en garantistillelse på 15 % af boligernes værdi, anslået til
ca. 6,86 mio. kr.”
Beskrivelsen af hvordan garanti beregnes er korrekt, men Nykredit har fejlberegnet det
anslåede beløb på 6,86 mio. kr. Kuben Management har derfor ansøgt om fornyet behandling.
Fejlen ligger i at Nykredit har beregnet den oprindelige garantistørrelse ud fra byggeriets
anlægssum og ikke kreditvurderingen for det kommende byggeri. Det betyder, at garantiens
størrelse nu anslås til 12,8 mio. kr., altså en fordobling ift. det tidligere anslåede beløb. Det
bemærkes, at beløbet først fastsættes endeligt ved byggeriets regnskabsafslutning.
Vedlagt som bilag er Kubens ansøgning om vedståelse, den oprindelige ansøgning om
kommunegaranti samt Nykredits beregning af det anslåede beløb.

Bilag
1 (Anmodning om vedståelse af garanti - andelsboliger Gjern - 8483749)
2 (Garantistillelse, private andelsboliger i Gjern - 8136325)
3 (Ny bergning af garanti - 8470277)
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17 (Offentlig) Orientering vedrørende ny
områdeafgræsning af Arendalsvej, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2019-02351

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde 21. april 2020 at tiltræde ansøgning til
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om afgrænsning af boligområdet ved Arendalsvej, Silkeborg.
Styrelsen har nu behandlet ansøgningen og har besluttet at imødekomme den.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen vedrørende ny afgrænsning af boligområdet ved Arendalsvej, Silkeborg
tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde 21. april 2020 at tiltræde ansøgning til
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om afgrænsning af boligområdet ved Arendalsvej, Silkeborg.
Arbejdernes Byggeforening ønskede at ændre afgrænsningen af boligområdet således, at deres
to matrikler 4br og 4bu Gødvad, By, Gødvad blev skilt fra det øvrige område (matr. 11cn,
11cr, 11cs og 11cp Gødvad By, Gødvad).
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nu behandlet ansøgningen og har truffet afgørelse om at
imødekomme ansøgningen.
Styrelsen begrunder imødekommelsen med, at den oprindelige opdeling af området har været
uhensigtsmæssig. Der er bl.a. lagt vægt på at området ikke er fysisk sammenhængende samt
at både beboersammensætning og byggestil i afdelingerne er meget forskellige.
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Området opdeles i tre nye områder således, at boligområde Arendalsvej fremover består af
AAB Silkeborgs afdelinger 22 og 25 med pt 886 beboere. Området kommer dermed under de
1.000 beboere, som er et krav ift. ghetto- og udsatte områder. Området vil dog stadig blive
monitoreret som et mindre alment boligområde med mellem 750-1.000 beboere.
Arbejdernes Byggeforenings afdelinger 20 (124 beboere) og 21 (96 beboere) vil fremover
være to selvstændige områder og udgår helt af styrelsens områdedefinitioner.
Den nye områdeafgrænsning gælder fra 3. juni 2020 og mindst 10 år frem.
Hele styrelsens afgørelse kan ses som bilag.

Bilag
1 (Afgørelse til Silkeborg Kommune vedr. opdeling af Arendalsvej - 8499356)
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18 (Offentlig) Beslutning om ændring af lokalplan på
Tusindfryd, Gødvad Enge
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2020-02630

Resume
Ejendomsstaben ønsker, at lokalplanen på Tusindfryd, Gødvad Enge delområde IV ændres, så
arealerne kan udbydes med mulighed for opførelse i 2 etager samt, at de fysiske
parkeringsforhold ændres.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at det besluttes at igangsætte ændringer til delområde IV i lokalplan 13-006, således
der maksimalt kan bygges i 2 etager samt, at de fysiske parkeringsforhold placeres
mere hensigtsmæssigt

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune ejer nedenstående areal, som i lokalplan 13-006 er udlagt til tæt-lav
stangbebyggelse, hvor der kan bygges i 3 etager med lodrette skel.
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Ejendomsstaben har været i dialog med flere interesserede købere, som alle har fravalgt
arealet. De interesserede mener ikke, at de kan sælge eller leje boliger ud i 3 etager.
Selvom køber kun vælger at bygge i 2 plan, vil køber skulle betale for den fulde byggeret (3
etager).
Ejendomsstaben anbefaler derfor, at der træffes beslutning om, at Teknik- og Miljøafdelingen
skal igangsætte ændringer af lokalplanen, så der kun kan bygges i 2 etager samt en
optimering af parkeringsforholdene. Parkeringsforholdene i den nuværende lokalplan er
uhensigtsmæssigt placeret og begrænser muligheden for at sælge arealet som to delområder.
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De skraverede arealer er udlagt til parkering. De ternede arealer er byggefelter.
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19 (Offentlig) Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud
fra Gjern Almennyttige Udviklingsselskab
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2020-02255

Resume
Gjern Almennyttige Udviklingsselskab (GAU) har fremsendt ansøgning til puljen til
medfinansiering af lokalt initierede projekter om anlægstilskud på 75.000 kr. til udarbejdelse
af forprojekt vedr. Naturby Gjern.
Projektet har et samlet budget på 150.000. kr.
Sagen fremsendes til beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling
Direktionen indstiller til byrådet,


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 75.000 kr. til forprojektet under følgende
betingelser:
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. december 2020,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at der til det samlede projekt vedr. Naturby Gjern jf. retningslinjerner maksimalt
kan søges om anlægsstøtte på i alt 2 mio. kr.,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at GAU efterfølgende fremsender
regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Gjern Almennyttige Udviklingsselskab (GAU) har fremsendt ansøgning til puljen til
medfinansiering af lokalt initierede projekter om anlægstilskud på 75.000 kr. til udarbejdelse
af forprojekt vedr. Naturby Gjern.
Projektet har et samlet budget på 150.000. kr.
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Ansøger skriver om formålet med projektet:
” I 2017 blev der udarbejdet en udviklingsplan for Gjern under overskriften ”Naturby Gjern”. Et
af fokuspunkterne i planen er en forskønnelse af midtbyen ved at trække naturen ind i byen
samt skabe et aktivt samlingssted for byens borgere med muligheder for aktiviteter.
Som opfølgning på udviklingsplanen har GAU fået tilbud fra CFBO arkitekterne m.h.p. at
udarbejde et konkret projekt med blandt andet materialevalg, beplantning, inventar m.v.
Anlægsprojektet forventes at kunne iværksættes sammen og i samarbejde med kommunens
renovering af vejkasse og vejbelægning.”
Det er dette konkrete projekt ansøger søger støtte til. Det endelige projekter, som dette
projekt skal lede frem til, har ansøger gennem længere tid været i dialog med Teknik- og
Miljøafdelingen om og forhåbningen er at det kan gennemføres sammen med kommunens
renovering af vejbanen i Gjern midtby.
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Teknik- og Miljøafdelingen oplyser, at projektet som GAU arbejder med, omkring den nye
bymidte, er udpeget som et indsatsområde i helhedsplanen for Gjern. Helhedsplanen
udarbejdes af Silkeborg Kommune og sendes til politisk behandling i juni sammen med forslag
til Kommuneplan 2020-2032. Indsatsområdet i helhedsplanen er lavet på baggrund at GAU’s
forarbejde og målsætningerne er derfor allerede afstemt. Ansøgningen fra GAU er afgørende
for realisering af Silkeborg Kommunes helhedsplan og anbefales af forvaltningen.
Økonomistaben bemærker, at dette er et forprojekt til det egentlige anlægsprojekt i midtbyen i
Gjern og at det egentlige anlægsprojekt også forudsætter ekstern finansiering fra
lokalområdet, fonde mv. Ved eventuel ansøgning om anlægstilskud fra puljen til
medfinansiering af lokalt initierede projekter til det egentlige anlægsprojekt bør det her
ansøgte tilskud medregnes i det samlede maksimale tilskudsbeløb som ifølge retningslinjerne
for puljen er 2 mio. kr.
Projektets økonomi
Foreningen søger om et anlægstilskud på 75.000 kr. Det svarer til 50 % af projektets samlede
budget.
Det kan oplyses, at det samlede restkorrigerede budget for puljen er 4,065 mio. kr. Hvis
byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til denne og de tre øvrige ansøgninger som
kommer til byrådets beslutning i forbindelse med anden ansøgningsrunde til puljen, vil det
restkorrigerede budget være 3,622 mio. kr.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 75.000 kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående
aktiviteter, anlæg, indenfor budgettets rammer i 2020 fra puljen til medfinansiering af lokalt
initierede projekter.

Bilag
1 (GAU - samlede bilag - 8472755)
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20 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Bryrup Tennisklub
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2020-02255

Resume
Bryrup Tennisklub har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 283.000 kr. til puljen til
medfinansiering af lokalt initierede projekter til etablering af padelbane på foreningens arealer
i Bryrup.
Projektet har et samlet budget på 566.000 kr.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

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


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

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 283.000 kr. til etablering af padelbane,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. december 2020,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at reviderede vedtægter for foreningen er
godkendt af Silkeborg Kommune,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Bryrup Tennisklub efterfølgende
fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 08-06-2020

Udvalget kan bakke op om direktionens indstilling.
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Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Bryrup Tennisklub har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 283.000 kr. til puljen til
medfinansiering af lokalt initierede projekter til etablering af padelbane på foreningens arealer
i Bryrup.
Det samlede budget for projektet er 566.000 kr.
Foreningen skriver om projektet, at det skal ”skabe synergi ift. medlemmer i Bryrup
Tennisklub – såvel eksisterende medlemmer (øget mulighed for foreningsliv, samvær,
fællesskab) samt nye medlemmer (appel til alle aldersgrupper, men en stor appel til 15-25
årige, familier og seniorer.”
Målsætningerne er ifølge ansøger:
 at få flere i Bryrup og Omegn til at ”Bevæge sig for Livet”
 at sikre at der sker udvikling af tilbud i idrætslivet i Silkeborg Syd og i særdeleshed i
Bryrup og Omegn til glæde for eksisterende og nye borgere.
 at samarbejde med skolerne i området om tennis
 at samarbejde med byens turisterhverv, herunder campingpladser, om tennis
 at sikre den fremtidige udvikling for tennis i Bryrup og for Bryrup Tennisklub med
ambition om 25-50 nye medlemmer inden for de nærmeste 2-3 år.
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Juridiske forhold og bemærkninger fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen:
Jurateamet bemærker, at det skal tilføjes vedtægterne, at vedtægtsændringer skal godkendes
af Silkeborg Kommune.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at padeltennis er en voksende sport og at en
udendørs padeltennisbane i den sydlige del af kommunen vil bidrage til at understøtte Bryrup
Tennisklub og gøre flere fysisk aktive.
Myndighedsgodkendelser:
Plan og Byg bemærker, at projektet kræver byggetilladelse og tilladelse til håndtering af
regnvand.
Ansøger oplyser i denne sammenhæng, at man er bekendt med de særlige forhold der kan
være omkring håndtering af regnvand fra kunstgræsbaner.
Projektets økonomi:
Foreningen søger om et anlægstilskud på 283.000 kr. Det svarer til 50 % af projektets
samlede budget.
Det kan oplyses, at det samlede restkorrigerede budget for puljen er 4,065 mio. kr. Hvis
byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til denne og de tre øvrige ansøgninger som
kommer til byrådets beslutning i forbindelse med anden ansøgningsrunde til puljen, vil det
restkorrigerede budget være 3,622 mio. kr.

Økonomi
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Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 283.000 kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående
aktiviteter anlæg, indenfor budgettets rammer i 2020 fra puljen til lokalt initierede projekter.
Silkeborg Kommunes nettoudgift reduceres til 235.000 kr. med baggrund i de kommunale
regler om momsrefusion.

Bilag
1 (Samlede bilag Bryrup Tennisklub - 8487955)
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21 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Midtjysk Trailsport
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2020-02255

Resume
Midtjysk Trailsport har fremsendt ansøgning om anlægstilskud til puljen til medfinansiering af
lokalt initierede projekter på 50.000 kr. til etablering af blivende klubfaciliteter på foreningens
arealer.
Projektet har et samlet budget på 107.000 kr.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet

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


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

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 50.000 kr. til etablering af blivende
klubfaciliteter,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. december 2020,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at reviderede vedtægter for foreningen er
godkendt af Silkeborg Kommune,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Midtjysk Trailsport efterfølgende
fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 08-06-2020
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Udvalget kan bakke op om direktionens indstilling.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Midtjysk Trailsport har fremsendt ansøgning om anlægstilskud 50.000 kr. til etablering af
blivende klubfaciliteter på foreningens arealer.
Det samlede budget for projektet er 107.000 kr.
Ansøger skriver om formålet med projektet:
”Vi søger om midler til etablering af en træhytte i kombination med overdækket terrasse.
Banen har ingen opholdsfaciliteter derfor ønsker klubben at investere i et pause, opholds,
tørrings, "få varmen" / omklædnings/ madpakkespisningsrum. Vi sidder i dag under en
plastikpresenning trukket over et ældre festtelt stativ. Men det slides hurtigt og ødelægges
ofte af blæsten. Det er uden sider m.v. det er ikke vandtæt og i praksis sidder vi udenfor. Især
i vinterhalvåret, samt i regnvejr gør det træningspas ukomfortabelt og ubekvemt. Vi er sikre
på at det afholder flere fra træning. Desuden er det svært at lokke forældre hjemmefra med
børn når der ikke rigtigt findes mulighed for et sted at søge ly og tørvejr.”
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Juridiske forhold og bemærkninger fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen:
Jurateamet bemærker, Det skal tilføjes vedtægterne, at vedtægtsændringer skal godkendes af
Silkeborg Kommune.
Derudover bemærker Jurateamet, at det fremgår af vedtægterne, at eventuelle aktiver ved
opløsning tilfalder DMU (Danmarks Motor Union). Når kommunen yder anlægsstøtte skal
midlerne – til enhver tid - anvendes til gavn for borgerne i Silkeborg Kommune. Herudover er
det et krav, at midlerne – til enhver tid – anvendes til almennyttige formål. Da vedtægterne
ikke med sikkerhed garanterer, at midlerne bliver brugt til almennyttige formål i Silkeborg
Kommune ved foreningens opløsning, skal opløsningsbestemmelsen ændres således, at
eventuelle midler anvendes til et eller flere – eventuelt bestemte - almennyttige formål i
Silkeborg Kommune.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at bygningen vil kunne understøtte klubbens
aktiviteter og sociale liv.
Ejerforhold og myndighedsgodkendelser:
Plan og Byg gør opmærksom på, at der er givet byggetilladelse til projektet.
Ejendomme bemærker, at da den nuværende benyttelsesaftale udløber i 2022, skal der indgås
ny areallejekontrakt for klubhuse inden Ejendomme kan give fuldmagt til byggetilladelsen. Der
skal laves skriftlig aftale/tillæg til gældende aftale om arealet vedr. ejerskab, vedligehold og
det forsikringsmæssige (ting, ansvar, snerydning m.m.).
Bevilling fra puljen bør være på betingelse af, at der indgås ny areallejekontrakt.
Projektets økonomi:
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Foreningen søger om et anlægstilskud på 50.000 kr. Det svarer til 47 % af projektets samlede
budget.
Det kan oplyses, at det samlede restkorrigerede budget for puljen er 4,065 mio. kr. Hvis
byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til denne og de tre øvrige ansøgninger
som kommer til byrådets beslutning i forbindelse med denne anden ansøgningsrunde til
puljen, vil det restkorrigerede budget være 3,622 mio. kr.

Borgerinddragelse
-

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 50.000 kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående
aktiviteter anlæg, indenfor budgettets rammer i 2020 fra puljen til lokalt initierede projekter.
Silkeborg Kommunes nettoudgift reduceres til 41.000 kr. med baggrund i de kommunale regler
om momsrefusion.

Bilag
1 (Samlede bilag - Midtjysk Trail - 8490892)
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22 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Billardklub
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2020-02255

Resume
Silkeborg Billardklub har fremsendt ansøgning om anlægstilskud til puljen til medfinansiering
af lokalt initierede projekter til renovering af klublokaler og billardborde.
Foreningen søger om anlægstilskud på 110.000 kr.
Projektet har et samlet budget på 286.000 kr.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

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


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

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 110.000 kr. til renovering af klublokaler og
billardborde,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. december 2020,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at reviderede vedtægter for foreningen er
godkendt af Silkeborg Kommune,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Silkeborg Billardklub efterfølgende
fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 08-06-2020
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Udvalget kan bakke op om direktionens indstilling.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Billardklub søger om tilskud til renovering af klublokaler og billardborde.
Foreningen søger om anlægstilskud på 110.000 kr.
Projektet har et samlet budget på 286.000 kr.
Ansøger skriver om formålet med projektet:
”Vores nuværende medlemmer er for en stor del pensionister, som spiller hver formiddag året
rundt. Der er også nogle yngre spillere, som primært er der om aftenen og i weekender. Vi har
mange gange talt om, at vi rent faktisk bekæmper ensomhed blandt enlige ældre mænd, som
ellers ikke så ofte kommer ud. Samtidig får vi også holdt en gruppe af seniorer aktive i og
omkring klubben, da hovedparten deltager i det frivillige arbejde i klubben. Men dels er hele
COVID-19 situationen meget hård for os, og vi er nu ekstra pressede i forhold til både vores
økonomi og driftsomkostninger og dels er vi udfordrede på vores udstyr (primært bordene),
som er gammeldags, el-opvarmede med ujævn varmefordeling og ikke virker efter hensigten.
De utidssvarende forhold gør, at vi har svært ved at fastholde og tiltrække nye medlemmer,
selvom vi har plads til mange flere […]
Derfor ønsker vi med dette projekt både at modvirke ensomhed hos ældre mænd samt
fremme den grønne omstilling. Det skal ske ved at gå fra el til fjernvarme og indkøbe
tidssvarende og fremtidssikret udstyr til klubben”
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Juridiske forhold og bemærkninger fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen:
Jurateamet bemærker, at det skal tilføjes vedtægterne, at vedtægtsændringer skal
godkendes af Silkeborg Kommune. Jurateamet bemærker derudover, at det fremgår af
vedtægterne, at eventuelle midler ved foreningens opløsning henstilles til en fond ved
DDBU (Den Danske Billard Union) til senere oprettelse af en billardklub i Silkeborg.
Lovligheden heraf afhænger af fondens vedtægter, da det skal sikres, at samtlige midler
fra Silkeborg Billardklub anvendes til oprettelse af en ny billardklub i Silkeborg. Silkeborg
Kommune skal derfor godkende fondens vedtægter, eller alternativt skal
opløsningsbestemmelsen ændres således, at eventuelle midler
anvendes til et eller flere – eventuelt bestemte - almennyttige formål i Silkeborg
Kommune.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at projektet vil styrke en god og social
aktivitet som understøtter et varieret fritidsliv også for seniorer.
Myndighedsgodkendelser:
Plan og Byg gør opmærksom på, at i forhold til inventar skal der kun søges byggetilladelse
hvis der ændres på brandforholdene, f.eks. flugtveje.
Projektets økonomi:
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Foreningen søger om et anlægstilskud på 110.000 kr. Det svarer til 39 % af projektets
samlede budget.
Det kan oplyses, at det samlede restkorrigerede budget for puljen er 4,065 mio. kr. Hvis
byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til denne og de tre øvrige ansøgninger
som kommer til byrådets beslutning i forbindelse med anden ansøgningsrunde til puljen, vil
det restkorrigerede budget være 3,622 mio. kr.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 110.000 kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående
aktiviteter anlæg, indenfor budgettets rammer i 2020 fra puljen til lokalt initierede projekter.
Silkeborg Kommunes nettoudgift reduceres til 92.000 kr. med baggrund i de kommunale regler
om momsrefusion.

Bilag
1 (Samlede bilag - Silkeborg Billardklub - 8488157)
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23 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til at fjerne
sand på delstrækning af Gudenåens forløb i Tange Sø
Sagsbehandler: Dr18463
SagsID: EMN-2019-06086

Resume
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet 1. april 2020, at der søges anlægsbevilling på
udvalgets møde i maj til at fjerne sand på en delstrækning af Gudenåens forløb gennem Tange
Sø. Teknik- og Miljøafdelingen skønner ud fra de overslagspriser to entreprenører har givet, at
arbejdet samlet kan koste op til 5 mio. kr.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at der gives tillægsbevilling på 5 mio. kr. på bevilling 81 Natur og Miljø i 2020

Beslutning
Indstillingen anbefales. Johan Brødsgaard (B) og Claus Løwe klostergård (F) stemmer imod.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 06-05-2020

Sagen udsættes til næste møde, da udvalget ønsker resultatet af de igangsatte undersøgelser
og der i mellemtiden tages kontakt til Gudenå-lauget og evt. frivillige.
Ej til stede
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 03-06-2020

Indstillingen anbefales idet A og V stemte for, imens F og Ø stemte imod. Peter Sig Kristensen
(Ø) stemmer imod, da projektets effekt på vandstanden ikke står med den anslåede udgift, og
da der formodes at være negative naturpåvirkninger af projektet.
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Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Klima- og Miljøudvalget har på mødet 1. april 2020 besluttet at Teknik- og Miljøafdelingen skal
søge byrådet om en bevilling til at fjerne sand på en delstrækning af Gudenåens forløb
gennem Tange Sø. Teknik- og Miljøafdelingen har indhentet to overslagspriser på arbejdet fra
to forskellige entreprenører og fremlagt priserne for Klima- og Miljøudvalget på mødet 1. april.
Opgaven med at fjerne sand kan opdeles i to hovedpunkter. For det første er der et arbejde
med at grave eller suge sandet op på strækningen. Dette opgravningsarbejdet er vurderet til
at ville koste ca. 1,5 mio.kr. Af hensyn til usikkerheden ved en overslagspris på arbejdet, vil
Teknik- og Miljøafdelingen anbefale, at der som minimum indlægges en ekstra post på 0,5
mio. til selve anlægsarbejdet. Det vil sige en samlet pris for at udføre fjernelsen af sand på 2,0
mio. kr.
Anden delopgave er arbejdet med at transportere sand væk. Der tages udgangspunkt i at
sandet skal transporteres til et område, der ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Det
kan f.eks. være landbrugsarealer i nærområdet eller en grusgrav der modtager ren jord.
Det er kun en af entreprenørerne, der har forholdt sig til opgaven med transport af sand i
overslagsprisen. Det fremgår af overslaget, at det ca. vil koste 1,1 mio. kr. at transportere
sandet fra opgravningssted til endelig destination under forudsætning for at det kun tager 30
minutter at læsse og køre sandet til destinationen.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der tages udgangspunkt i en transportafstand inkl.
læsning på 60 minutter, da det er usikkert om der kan findes en modtager inden for kort
afstand.
Teknik- og Miljøafdelingen har indledt dialog med de nærmeste lodsejere omkring modtagelse
af opgravet sand, da transportafstanden er en vigtig oplysning for de entreprenører, der
inviteres til at byde på opgaven. Den samlede pris for transport af sandet forventes at koste op
mod 2,2 mio. kr. Erfaringen siger, at sand der graves eller suges op i vandløb eller søer skal
lægges på land i en periode inden transport for at afvande. Ingen af de to entreprenører har
indregnet en specifik oplagsplads til afvanding af sand. Der skal formentlig udlægges
køreplader i nærheden af en sådan plads og området skal reetableres når opgaven er udført.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, der bør afsættes 0,1 mio. kr. til en afvandingsplads.
Samlet set anslås det, at arbejdet vil komme til at koste 4,3 mio. kr. Teknik- og
Miljøafdelingen anbefaler, at der tillægges yderligere usikkerheder og at prisen rundes op til 5
mio. kr. En forudsætning for denne pris er stadig, at sandets indhold af miljøfremmede stoffer
ikke overskrider nogen grænseværdier og derfor ikke kræver særlige foranstaltninger til
bortskaffelse.
Teknik- og Miljøafdelingen har sat gang i en analyse af indholdet af miljøfremmede stoffer i det
sand der skal fjernes. Resultatet af analysen er væsentlig for hvordan det opgravede sand skal
håndteres og dermed også for den samlede pris. Analysen forventes gennemført inden
udgangen af maj 2020.
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Der kan opstå behov for at byrådet afsætter yderligere midler til at udføre arbejdet.

Økonomi
Anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. på bevilling 81 Natur og Miljø, kan gives indenfor budgettets
rammer med rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2020, når der gives tillægsbevilling på 5,0 mio.
kr.
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24 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 10-017
for dagligvarebutik og parkeringshus på Solsortevej på
Århusbakken i Silkeborg
Sagsbehandler: Dr13504
SagsID: EMN-2020-01969

Resume
Byrådet skal godkende forslag til lokalplan 10-017 med henblik på offentlig fremlæggelse i 8
uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for opførsel af en dagligvarebutik på 1.200 m2 med
parkering på terræn samt parkeringshus i to etager beliggende ovenpå butikken.

Afgrænsning af loklaplanområde 10-017 for dagligvarebutik og parkeringshus på Solsortevej
på Århusbakken i Silkeborg.
Planforslaget kan ses her.
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Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag lokalplan 10-017 Område til dagligvarebutik og parkeringshus på Solsortevej
på Århusbakken i Silkeborg godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 08-06-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 30. marts 2020 at igangsætte lokalplan 10-017.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 4.450 m2 ha og ligger på hjørnet af Solsortevej og
Spættevej på Århusbakken. Lokalplanområdet grænser mod nord og vest op til eksisterende
boligveje med almene boliger i form af etageboliger. Mod øst afgrænses området af en
eksisterende dagligvarebutik med tilhørende parkeringspladser samt et areal med fredskov.
Terrænnet stiger fra nord mod syd. Mod sydøst afgrænses lokalplanen af udearealer tilhørende
daginstitutionen Bakkegården og umiddelbart syd for området planlægges der for opførelse af
boliger i 2 etager. Lokalplanområdet vejbetjenes i dag direkte fra Solsortevej samt fra
Spættevej via eksisterende parkeringsplads øst for lokalplanområdet.
Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Rema 1000 om at etablere en ny og tilgængelig
dagligvarebutik på Århusbakken. Lokalplanforslaget er udarbejdet af Årstiderne Arkitekter på
vegne af Rema 1000. Lokalplanområdet ejes i dag af boligforeningen AAB og Silkeborg
Kommune. Rema 1000 har i samarbejde med boligforeningen AAB arbejdet med denne
lokation, hvor boligforeningens eksisterende parkeringspladser på terræn flyttes i
parkeringshus ovenpå butikken.
Lokalplanområdet ligger i byzone.
Lokalplanens formål er,
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at give mulighed for etablering af ny dagligvarebutik samt mulighed for etablering af
parkeringshus oven på dagligvarebutik.
at der sikres vejadgang til dagligvarebutikken fra Solsortevej og fra Spættevej via
eksisterende parkeringsplads mod øst, samt at der sikres vejadgang til parkeringshuset
fra Solsortevej.

Øvrig beskrivelse af indholdet i lokalplanforslaget, herunder:
- Lokalplanens byggefelter og etageantal giver mulighed for en bebyggelsesprocent på
95.
- Højdeforskelle internt på grunden er stor, idet byggeriet indarbejdes i det skrående
terræn. Lokalplanen giver derfor mulighed for terrænregulerig på mellem +0,5 m og -7
m ifm. byggemodning, mens der efter byggemodning kan tillades terrænregulering på
+/- 0,5 m.
- Bebyggelse må opføres i tre etager svarende til 12 m’s højde målt ift. gulvkote i
stueplan.
- Der udlægges areal til adgangsrampe til parkeringshus og mulighed for etablering af
varelevering og varegård samt depoter og mandskabsfaciliteter under rampen.
- Parkeringshusets facade skal på 1. sal have en åbningsgrad på min. 40 %, mens
parkeringshusets 2. sal skal være helt åben med et værn i op til 1,3 m.
- Der skal etableres støjafskærmning langs Solsortevej i op til kote 46,5 svarende til
mellem 0,5-2 meters højde set fra Solsortevej. Støjafskærmningen skal begrønnes.
- Der gives mulighed for 66 parkeringsladser på terræn og 73-77 parkeringspladser på de
to parkeringsdæk i parkeringshus.
- Lokalplanen giver mulighed for opstilling af skiltepylon på maks 6 m’s højde fra terræn
og 1,5 m’s bredde.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2028, der udlægger
området til boligformål. Derfor ændres områdets anvendelse til centerformål i forbindelse med
Forslag til Kommuneplan 2020, således der opnås overensstemmelse mellem kommuneplanen
og lokalplanen. Området udlægges i Kommuneplan 2020-2028 til centerområde til lokalcenter
med plads til 1.900 m2 butikker.
Miljøvurdering
Forslag til lokalplan 10-017 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslaget skal miljøvurderes. Sagen er
behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde 1. april 2020, hvor det er besluttet, at
planforslaget skal miljøvurderes med henblik på kortlægning af de støjmæssige konsekvenser
ved etablering af butik og parkering, samt anvisning af mulige afværgeforanstaltninger.
Plan- og Vejudvalget besluttede 4. maj 2020, at parkeringsarealet i tilknytning til lokalplanens
dagligvarebutik skal karakteriseres som privat parkeringsplads. Denne beslutning ligger til
grund for den udarbejdede miljørapport for støj i forbindelse med lokalplanen.
Klima- og Miljøudvalget har 3. juni 2020 behandlet miljørapport for lokalplanen.
Miljørapporten viser, at de vejledende støjgrænser for etageboliger overskrides med
0,1-2,8 db i natperioden i enkelte af målepunkterne. Støjpåvirkningen kommer fra
parkeringshuset, hvor beboerne i de omkringliggende boliger skal parkere. Der er i lokalplanen
indarbejdet støjafskærmning langs Solsortevej i kote 46,5 moh svarende til 1-2 m’s højde set
fra Solsortevej og støjafskærmning på 2 meters højde langs rampen til parkeringshusets første
parkeringsdæk. Endvidere lukkes parkeringshusets sydvendte facade på første parkeringsdæk,
og der arbejdes med en 25 procents åbningsgrad på parkeringshusets vestlige facade på første
parkeringsdæk. Disse foranstaltninger er gjort for at reducere støjpåvirkningen.
Bæredygtighed
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Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed er standard for centerområder af
denne karakter. Dog er det positivt, at projektet udnytter og omdanner en eksisterende
ejendom, ligesom det forventes, at muligheden for etablering af en ekstra og større butik kan
medvirke til at fastholde detailhandelen i området og evt. bidrage med yderligere
arbejdspladser. Bæredygtighedsprofilen fremgår af nedenstående diagram.

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 10-017 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 8
uger sideløbende med forslag til Kommuneplan 2020-2032. Teknik- og Miljøafdelingen
anbefaler, at der holdes et borgermøde om lokalplanen i perioden. Tid og sted for mødet er
endnu ikke fastlagt.
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25 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 10-035
og tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017-2028 for et
boligområde i Dalgasgade
Sagsbehandler: DR13545
SagsID: EMN-2019-03796

Resume
Byrådet skal godkende forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10035 med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger.
Lokalplanforslaget ligger ud mod Dalgasgade. Området fremstår i dag med garageanlæg
tilhørende DSB, som benyttes til oplag. Lokalplanen giver mulighed for 18 etageboliger i op til
4 etagers højde.

Planforslagene kan ses
her: https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/932

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-035 godkendes
og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
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Beslutning
Indstillingen fra Plan- og Vejudvalget anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 08-06-2020

Indstilling anbefales dog med tilføjelse af, at udvalget ønsker, at der indarbejdes en
cykelforbindelse gennem lokalplanområdet.

Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 5. november 2018 at igangsætte tillæg nr. 45 og lokalplan 10035.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3.300 m2 og ligger i Silkeborg sydbys vestlige
del - umiddelbart syd for jernbanen. Nærområdet udgøres af en blanding af enfamilies villaer
og FOA. Der arbejdes ligeledes med ny lokalplan for etagebebyggelse for området vest for
lokalplanområdet (lokalplan 10-033).
Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Kim Skovhus fra Norconsult, som ønsker at udvikle
området til en attraktiv boligbebyggelse med etageboliger, som sikrer en fortætning og
bymæssighed i Dalgasgade. Grunden er pt. ejet af DSB.
Lokalplanområdet ligger i dag delvist i landzone og delvist i byzone. Området overføres med
lokalplanens vedtagelse til byzone.
Lokalplanens formål er,
 at muliggøre omdannelsen af den tidligere industrigrund til en attraktivt
boligbebyggelse med etagebebyggelse, som sikrer en bymæssig karakter
 at sikre en bebyggelse, som arkitektonisk og skalamæssigt fortætter byområdet
 at sikre at den del af lokalplanområdet, som er beliggende i landzone overføres til
byzone
Den nye bebyggelse fremstår som to etagebolig bygninger begge i 2-4 etager, som trapper
ned mod den eksisterende villa. Boligbebyggelsen fremstår som en samlet helhed i farver,
form og materialer ligesom at de enkelte boligenheder skal følge hinanden i et fast mønster og
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med sammensatte ligesidet saddeltage, som sikrer en rytmisk struktur og afspejler de
eksisterende villaer i Dalgasgade.

Bebyggelsesplan
Lokalplanforslaget giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 75%. Området skal
vejbetjenes fra Dalgasgade ad to nye vejadgange. I forbindelse med disse udlægger
lokalplanen areal til parkerings-, og manøvrearealer i delområdet I's vestlige- og østlige del.
Lokalplanen stiller krav til, at der skal etableres opholdsarealer svarende til 10 procent af
boligetagearealet. Disse udlægges dels som altaner og dels på terræn, hvor fri- og
opholdsarealer skal fremstå beplantet med solitære træer, buske o. lign eller tilsås med
græsser. Der skal ligeledes indrettes gode opholdsmuligheder som kan bidrage til fælleskabet i
lokalplanområdet.

Kommuneplantillæg
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Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
anvendelse og bygningshøjder. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag
til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017-2028.
Inden kommuneplantillæggets udarbejdelse, blev der indkaldt idéer og forslag til
planlægningen i en forhøring i perioden 22. august 2019 til 6. september 2019 jf. planlovens §
23c. Projektet fremstod på daværende tidspunkt med op til fem etager.
Der er modtaget 19 høringssvar fra:




Museum Silkeborg
Sydbyens Aktivitetsråd
Høringssvar fra beboere i Dalgasgade

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Høringssvarene omhandlede:
 Trafik i Dalgasgade
 Parkering
 Bygningshøjder og øget bebyggelsesprocent
 Indbliksgener
 Bekymring for støj og vibrationer i anlægsperioden
 Forslag om alternativ udnyttelse af grunden til rekreativt område
Miljøvurdering
Forslag til tillæg nr. 45 og lokalplan 10-035 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslagene ikke skal
miljøvurderes. Sagen forelægges for Klima- og Miljøudvalget.
Bæredygtighed
Der er indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanen. Lokalplanforslaget giver
mulighed for at omdanne et areal med en central beliggenhed, som tidligere har været brugt
til oplag i forbindelse med banen. Omdannelse og fortætning af eksisterende by er med til at
undgå, at der ikke inddrages åben land til byudvikling. Den centrale beliggenhed tæt på
stationen og anden offentlig transport, er desuden med til at reducere brugen af private biler.
Boligernes orientering mod syd sikrer gode opholdsarealer og mulighed for udnyttelse af
solenergi. Herudover sikrer placeringen nord for villaerne i Dalgasgade, at der ikke vil være
skyggegener for eksisterende beboere. Ved etablering af etageboliger bidrager
lokalplanforslaget til en mere varieret beboerprofil i Sydbyen. Herudover bidrager bebyggelsen
med et antal nye borgere i midtbyen, som er med til at understøtte faciliteterne og butikkerne
i byen.
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.
Lokalplanen har følgende bæredygtighedsprofil:

Side 73

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
Der har været forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Forslag til tillæg
nr. 45 og lokalplan 10-035 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 8
uger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der holdes borgermøde torsdag den 20. august
2020.
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26 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 17 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-004 for et
boligområde ved Mørksøvej i Virklund
Sagsbehandler: Dr13471
SagsID: EMN-2020-01626

Resume
Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-004 for et boligområde
ved Mørksøvej i Virklund har været i 8 ugers høring. I høringsperioden er der indkommet 11
høringssvar. Byrådet skal behandle kommuneplantillæg, lokalplan og høringssvar med henblik
på endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.
Planforslagene giver mulighed for udbygning af området til boligformål, herunder etablering af
op til 35 tæt-lav boliger samt op til 100 etageboliger. For at muliggøre dette udpeges en del af
lokalplanområdet til transformationsområde i henhold til planlovens bestemmelser herom. Med
udpegningen til transformationsområde er det muligt at etablere boliger uden at det hindrer en
fortsat drift af eksisterende virksomheder i Mørksøvej-kvarteret.
Lokalplanområdet er inddelt i to delområder. Inden for delområde I er det muligt at etablere
tæt-lav byggeri i maks. 2 etager (8,5 m). Inden for delområde II kan der etableres
etagebyggeri i maks. 4 etager (12 m). Hvis der etableres en 4. etage, skal denne opføres som
tagterrasse. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Mørksøvej, og vejadgange og stier er dermed
koblet på eksisterende trafiksystemer på en funktionel og sikker måde. Opholds- og friarealer
er bl.a. placeret under hensyntagen til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj med
henblik på at sikre funktionelle og attraktive arealer.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,



at tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages med nedenstående ændringer,
at lokalplan 41-004 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillingen fra Plan- og Vejudvalget anbefales. Kuno Danielsen (O) stemmer imod.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
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Dato: 08-06-2020

Udsat.
Ej til stede
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 11-06-2020

Indstillingen anbefales godkendt, idet følgende indarbejdes som tilføjelse til lokaleplanen:
at der stilles krav om et værn på tagterrassen (delområde II), som sikrer mod indsigtsgener i
en højde på minimum 1,2 meter, ikke tættere end 10 meter til skel samt beplantning af større
solitære træer på den vestlige side. Placering af træerne skal ske under hensyntagen til
kommende og eksisterende naboer. Lars Hansen (løsgænger) og Kuno Danielsen (O) stemte
imod.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 24. februar 2020 forslag til tillæg nr. 17 og lokalplan 41-004 med henblik
på offentlig fremlæggelse. Grundejer er Bruun & Bundgaard ApS med følgende rådgivere;
Geopartner og Laban Arkitekter.
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Markering af lokalplansområdet med en hvid flade
Mørksøvej-kvarteret undergår en transformation fra erhvervsområde til blandet bolig- og
erhvervsområde. Tillæg nr. 17 og lokalplan 41-004 giver mulighed for både tæt-lav-boliger og
etageboliger.
Planforslagene kan ses ved at klikke her.
Kommuneplantillæg
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
arealanvendelsen. Området ligger inden for kommuneplanramme 41-E-06 og 41-E-03, som
udlægger området til erhvervsformål, herunder kontor- og serviceerhverv. Der er derfor
sideløbende med høringen af lokalplansforslaget udsendt et forslag til tillæg nr. 17 til
Kommuneplan 2017-2028.
Med tillæg nr. 17 udpeges der nye rammer, og der formuleres to nye retningslinjer.
Retningslinjerne omhandler udpegning af en opmærksomhedszone omkring erhvervsområde
41-E-10 samt udpegning af Mørksøvej-kvarteret som transformationsområde.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-004 har været udsendt i
offentlig høring i 8 uger i perioden 26. februar 2020 – 22. april 2020.
Der er modtaget 11 høringssvar fra:






Museum Silkeborg
Virklund Lokalråd
Chresten Dyhre
David Larsen
Svend Svendsen m.fl.
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Carsten og Charlotte Troelsen
Lisa og Preben Christiansen
Jan og Marianne Bolander (har afgivet to høringssvar)
Hanne Søndergaard og Leo Scriver
Frank Bengtson

Mange af bemærkningerne i høringssvarene er gennemgående og vedrører særligt
bebyggelsens omfang og placering i forhold til nuværende boliger i området samt
landskabsbearbejdning, herunder beplantning, terrænregulering og regnvandshåndtering.
Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Ændringer og tilføjelser i lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i lokalplanen:
Bebyggelsens omfang og placering
- Bestemmelsen i § 6.3 præciseres så det tydeliggøres hvilken boligenhed mod øst, der
højest må opføres i 2 etager plus tagterrasse
- Kortbilag 3, lokalplankortet, er blevet præciseret, så byggefelternes omfang og
placering stemmer bedre overens med den vejledende illustrationsplan, bilag 4. Afstand
til lokalplangrænsen er blevet målfastsat
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Forslag til præciseret lokalplankort, bilag 3
Beplantningsbælte
- Ny bestemmelse i § 8.7 (nuværende bestemmelser rykkes, således at § 8.7 bliver til §
8.8 mv.) som sikrer et markant 5 m bredt beplantningsbælte langs skel i den nordlige
del og i en del af den østlige del af lokalplanområdet. Der er i dag allerede træer og
bevoksning, som udgør en grøn afstandszone til nuværende boliger i området
- I lokalplanens redegørelse tilføjes der et nyt afsnit, som redegør for hensigten med
beplantningsbæltet, f.eks. at området tilføres landskabelige kvaliteter
- Ny bestemmelse i § 8.7 noteres under § 10.1 som en forudsætning for ibrugtagning
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Terrænregulering
- Bestemmelsen i § 9.1 præciseres, så det tydeliggøres, at terrænet for ny bebyggelse
inden byggemodning ikke må hæves til at ligge højere end terrænet for den tilstødende
bebyggelse i området
Regnvandshåndtering
- Bestemmelsen i § 8.5 præciseres, så det tydeliggøres, at afstrømning af regnvand ledes
væk fra bebyggelsen
- Tilføjelse til bestemmelsen i § 10.1, så det ligeledes bliver en forudsætning for
ibrugtagning, at terrænreguleringer til sikring mod oversvømmelse er dokumenteret
overholdt med en konsekvensanalyse
Teknik- og Miljøafdelingen har følgende forslag til administrative tilretninger i
kommuneplantillægget og lokalplanen:
Lokalplanen
Bebyggelsens omfang og placering
- Der vil blive tilføjet en kommentar til § 6.1, som tydeliggør, at Bygningsreglementets
bestemmelser om afstand til skel og nabobebyggelse, herunder bestemmelserne om
det skrå højdegrænseplan fraviges ved bebyggelse inden for lokalplanområdet ved
udlæg af byggefelt
- Bestemmelsen i § 6.2 ændres til maks. 5.000 m2 i stedet for en maks.
bebyggelsesprocent på 40 %. Maks. 5.000 m2 modsvarer en bebyggelsesprocent, som
ligger under de 40 %. M2 giver en mere præcis angivelse af en fremtidig tæthed i
området.
- I redegørelsen er der angivet, at bebyggelse ikke må placeres nærmere skel mod vej,
parkering og vendeplads end 2,5 m. Denne formulering udtages, da dette forhold er
vurderet mindre relevant, og derfor ikke er en del af lokalplanens bestemmelsesdel
Opholds- og friarealer
- Bestemmelsen i § 8.1 præciseres til at være min. 10 % til fælles opholds- og friarealer.
Bestemmelsen kommer dermed til at stemme bedre overens med formålsbestemmelsen
vedrørende etablering af fælles fri- og opholdsarealer. Det tydeliggøres desuden, at
arealerne skal være velbeliggende i forhold til solen, og at de skal være let tilgængelige
Støj

-

I redegørelsen laves en sproglig præcisering af afsnit om udpegning af erhvervsområde
til produktionserhverv, konsekvensområde og transformationsområde. Indholdet er
uændret

Kommuneplantillægget
Bebyggelsens omfang
- Bebyggelsens omfang i rammen er angivet med en bebyggelsesprocent for henholdsvis
tæt-lav og etagebyggeri. Denne bebyggelsesprocent ændres til maks. m2, så der er
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelse i § 6.2.
Ny ramme
- Idet der er lavet en ny ramme, 41-E-10, for et areal i en eksisterende ramme, 41-E-02,
skal der af hensyn til Plandata laves en ny 41-E-02 ramme, som viser den tilrettet
afgrænsning. Der er alene tale om en afgrænsningsændring. Indholdet i rammen er
uændret.
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Miljøvurdering
Der er ikke indkommet klager over beslutningen om, at planforslagene ikke er miljøvurderet.
Bæredygtighed
Der er ikke indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanen. Dog understøtter den
blandede boligsammensætning en varieret og socialt bæredygtig beboerprofil i området.
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 bære-dygtighed, 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).

Læs mere om bæredygtighedsværktøjet og hvordan det anvendes i lokalplaner her.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring.
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27 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 62 til
Kommuneplan 2017-28 og lokalplan 34-006 for et
boligområde ved Dybdalsvej og Svinget i Sorring
Sagsbehandler: DR20218
SagsID: EMN-2019-03735

Resume
Byrådet skal godkende forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 34006 for et boligområde ved Dybdalsvej og Svinget i Sorring med henblik på offentlig høring i 8
uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for 18 almennyttige boliger, 13 parcelhusgrunde og en
landbrugsbebyggelse.

Planområdet ligger i den sydlige del af Sorring
Planforslagene kan ses her:

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 34-006 for et
boligområde ved Dybdalsvej og Svinget i Sorring, godkendes og fremlægges i offentlig
høring i 8 uger.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
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Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 08-06-2020

Udsat.
Ej til stede
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 11-06-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 2. marts 2020 at igangsætte tillæg nr. 62 og lokalplan 34-006
for et boligområde ved Dybdalsvej og Svinget i Sorring.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3,5 ha og ligger i den sydlige del af Sorring. Arealet er
henholdsvis ejet af Bjarne Schmidt og John Peter Laursen, og Kuben har i samarbejde med
Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling udarbejdet en kommende planlægning for
Silkeborg Boligselskab og Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling.
Baggrunden for lokalplanen er et lokalt og politisk ønske om mere boligbebyggelse i Sorring.
Lokalplanområdet ligger i landzone.
Lokalplanens formål er,
 at området fremstår som et varieret boligområde med en blanding af fritliggende
parcelhuse, rækkehuse med lodret lejlighedsskel, samtidig med at den oprindelige
gårdbebyggelse bevares, og der gives mulighed for en ny bebyggelse til en
landbrugsejendom.
 at sikre at vejadgang til delområde I og IV sker fra Dybdalsvej, og at vejadgang til
delområde II og III sker fra Svinget.
 at bebyggelsens udformning og placering på grundene tilpasses det kuperede terræn,
så bebyggelsen følger terrænets former.
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at fælles fri- og opholdsarealer placeres og indrettes, så der er gode udsigtsforhold og
terrænet er egnet til leg.
at området indrettes, sådan at regnvand kan forsinkes.
at forhindre nedsivning fra veje og parkeringsarealer.
at sikre at ny sti kobles til vejen Svinget, og at der er et godt stiforløb indenfor området
med mulighed for forlængelse mod syd.

De tæt-lave boliger og anden bebyggelse i den vestlige del af lokalplanområdet
De 18 tæt-lave boliger opføres i 1 etage i maksimum 6,5 meter. Der vil indenfor delområdet
med de tæt-lave boliger blive en maksimum bebyggelsesprocent på samlet 35 og et samlet
etageareal på ca. 1.650 m2.
De tæt-lave boliger bliver opført i 6 boligrækker med 3 sammenbyggede boliger på langs af
højdekurverne. Hvor den enkelte bolig er mellem 70-105 m2 med et selvstændigt haveareal
mod syd på min. 75 m2. Der vil samtidigt blive etableret et sydligt større fællesområde med
udsigt mod syd. Der etableres parkering i forbindelse intern boligvej med vejadgang til
Dybdalsvej.
Der gives samtidig mulighed for, at der kan etableres ny bebyggelse, der skal erstatte den
eksisterende bebyggelse på landbrugslandbrugsejendommen nuværende matr.nr. 14f Sorring
By, Dallerup med adressen Svinget 5, 8641 Sorring. Den eksisterende landbrugsbebyggelse
mod nord overgår til beboelsesejendom, når den nye landbrugsbebyggelse er taget i brug
uden mulighed for udstykning. Der vil være mulighed for at indrette lette erhverv uden gener
for omgivelserne i de tiloversblevne driftsbygninger og udhuse. Landbrugsejendommen
medfører ikke begrænsninger for boligudviklingen, da der ikke er godkendt dyrehold på
ejendommene.
Den vestlige del af området skal betjenes med vejadgang via Dybdalsvej af en lukket intern
vej med vendepladser, og der vil i forbindelse med den nye overkørsel blive etableret et anlæg
på Dybdalsvej mhp. hastighedsdæmpning.
De grønne fællesområder etableres mod vest og mod syd, ligesom der indrettes en vejnær
affaldsstation. Det vestlige område vil blive delvist beplantet mhp. at skabe visuel afstand til
Dybdalsvej, større biodiversitet og læ, og der gives mulighed for, at der kan etableres en
antennemast. Det sydlige fællesområde vil blive indrettet mhp. at skabe fællesskab for
bebyggelsen. Der vil være mulighed for at indrette legeplads og etablere en pavillon bålplads
o. lign faciliter. Endelig skal den sydligste del af området indrettes sådan, at der bliver
mulighed for at forsinke regnvand i forbindelse med ekstrem regn. Bassinet tilpasses
terrasseret, og det indrettes sådan, at det kan indgå og indrettes til lege- og opholdsareal, når
bassinet er helt eller delvist tørt.
De åben lave boliger i den østlige del af lokalplanområdet
De 13 åben-lave boliger etableres som en bebyggelse i op til 2 etager i maksimum 8,5 meter
med en maksimum bebyggelsesprocent på den enkelte ejendom på 35. Bebyggelseshøjden vil
blive disponeret sådan, at det kun er de 2 nordligste beboelsesrækker, der vil kunne opføre
bebyggelse i op til 2 etager, hvilket skal bidrage til, at flest mulige ejendomme får del i
udsigten mod landskabet mod syd.
Området med de åben lave boliger skal vejbetjenes via vejen Svinget af en intern boligvej,
hvor der vil være mulighed for en evt. fremtidig forlængelse af vejen mod et fremtidigt
boligområde mod øst. Der vil i forbindelse med den nye vejadgang blive nødvendigt at
asfaltere strækningen fra Dybdalsvej via vejen Svinget til ny intern boligvej. Det er et
opmærksomhedspunkt, at vejbetjeningen er problematisk i forhold til vej- og færdselsregler,
idet pladsen er snæver.
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Bebyggelsens grønne fællesområder etableres mod syd, og det er sammenhængende med en
blå-grøn kile, der sikrer kontakt til landskabet mod syd for hele boligbebyggelsen og samtidig
håndtere overfladevand, der ledes til regnvandsbassiner mod syd, hvor der også indrettes
fælles ophold og leg. Det sydlige fællesområde indrettes sådan, at der bliver mulighed for at
forsinke regnvand i forbindelse med ekstremregn. Et eller flere bassiner indrettes sådan, at de
kan fungere som lege- og opholdsarealer, når bassinet er helt eller delvist tørt.
Den østlige del af lokalplanen er i overensstemmelse med Silkeborg Kommuneplan 2017-2028
og er indeholdt i rammeområde 34-B-05 nyt boligområde Svinget, Sorring.
Landbrugsejendommen Svinget 3 medfører ikke begrænsninger for boligudviklingen, da der
ikke er godkendt dyrehold på ejendommene.
Kommuneplantillæg
En mindre del af lokalplanforslaget, der vedrører kommuneplanramme 34-B-18 nyt
boligområde ved Dybdalsvej, er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen.
Forholdet omhandler alene, at et mindre areal, hvor ny landbrugsbebyggelse skal etableres,
ikke bliver overført til byzone, da det vil være i strid med landbrugslovens § 13 stk. 2.
For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 er der
udarbejdet et tillæg nr. 62, der skal justere den nuværende kommuneplanramme 34-B-18,
sådan at et mindre areal kan bibeholdes i landzone.
Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan
2017-2028.
Miljøvurdering
Forslag til tillæg nr. 62 og lokalplan 34-006 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslagene ikke skal
miljøvurderes. Sagen forelægges for Klima- og Miljøudvalget 3. juni 2020.
Bæredygtighed
Der er ikke indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanen. 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.
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Borgerinddragelse
Forslag til tillæg nr. 62 og lokalplan 34-006 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i
offentlig høring i 8 uger.
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28 (Offentlig) Godkendelse af forslag til ophævelse af
lokalplan 12-019 for et område til en bolig på Lysbrohøjen
28C i Lysbro
Sagsbehandler: DR16055
SagsID: EMN-2019-05958

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til ophævelse af lokalplan 12-019 for et område
til en bolig på Lysbrohøjen 28C, sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig
fremlæggelse i 4 uger.
Lokalplanen ophæves, idet formålet med lokalplan 12-019 om en bolig på Lysbrohøjen 28C i
Lysbro ikke kan opfyldes, da der ikke kan meddeles dispensation fra skovbyggelinjen til
bebyggelsen.

Se Forslag til ophævelsesdokument
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Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til ophævelse af lokalplan 12-019 godkendes og fremlægges i offentlig høring
i 4 uger.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 08-06-2020

Udsat.
Ej til stede
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 11-06-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen

Lokalplan 12-019 omfatter et areal på 1.399 m2 og ligger i Lysbro på Lysbrohøjen 28C, 8600
Silkeborg.
Silkeborg Kommune vedtog 27. marts 2017 lokalplan 12-019, område til en bolig på
Lysbrohøjen 28c. Lokalplanens formål er at skabe mulighed for etablering af en bolig på
ejendommen Lysbrohøjen 28C, 8600 Silkeborg.
Silkeborg Kommune meddelte 4. januar 2018 dispensation fra naturbeskyttelseslovens §17 om
skovbyggelinje til en boligbebyggelse på Lysbrohøjen 28C.
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Miljø- og fødevareklagenævnet ændrede ved afgørelse 28. oktober 2019 Silkeborg Kommunes
dispensation til et afslag.
Idet der således ikke er mulighed for en bolig i lokalplanområdet, ophæves lokalplanen og
efter anmodning fra grundejer tilbageføres arealet til landzone.
Lokalplanområdet ligger i byzone og vil blive overført til landzone.
Lokalplan 12-019 ligger i ramme 12-B-89, boligområde ved Møllebækken, Lysbro, Silkeborg.
Rammen forventes tilrettet, svarende til lokalplanområdet, i forbindelse med den forestående
revision af Kommuneplan 2017-2028.
Miljøvurdering
Forslag til ophævelse af lokalplan 12-019 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Teknik- og Miljøchefen vurderer, at
planforslaget ikke skal miljøvurderes.

Borgerinddragelse
Forslaget vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 4 uger.
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29 (Offentlig) Godkendelse af Tillæg 45 til Spildevandsplan
2011-2021, Kloakering af nyt boligområde ved Herningvej,
Silkeborg
Sagsbehandler: DR14750
SagsID: EMN-2020-01342

Resume
Forslag til Tillæg 45 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune omhandler
kloakering af et nyt boligområde ved Herningvej 100. Området spildevandskloakeres, det vil
sige at Silkeborg Forsyning forsyner området med en spildevandsledning. Regnvandet
håndteres privat indenfor området. Der oprettes et regnvandslaug der skal stå for drift og
vedligehold af det private regnvandssystem.
En del af området er i dag regnvandskloakeret, så tillægget omhandler også udtræden fra
spildevandsforsyningsselskabet for regnvand for den del af området.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,


at forslag til tillæg 45 til Spildevandsplan 2011 – 2021 godkendes og sendes i 8 ugers
offentlig høring.

Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at Martin Jakobsen (C) ikke deltager i behandlingen
af punktet på grund af inhabilitet.
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A). Martin JaKobsen (C) deltog ikke i
sagen behandling pga. inhabilitet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 03-06-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
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Sagen
Beskrivelse af sagen
Bygherre har et ønske om selv at håndtere regnvand fra området, for at undgå at afgive plads
til Silkeborg Forsynings regnvandsbassin. Bygherre ønsker derfor at af udtræde fra
spildevandsforsyningsselskabets regnvandssystem for den del af området, der i dag er
regnvandskloakeret. Udtrædelsen betyder at der ikke mulighed for at aflede regnvand til
forsyningens regnvandssystem fremadrettet.
Tillægget omhandler også oprettelse af et regnvandslaug, som skal stå for drift og vedligehold
af et fælles privat regnvandssystem. Regnvandet skal renses og forsinkes i regnbede med
filterjord inden det ledes til Sandemandsbækken og Ørnsø. Der er udgifter til drift og
vedligehold af regnvandssystemet, herunder prøvetagninger, som skal afholdes af
regnvandslauget. Tillægget indeholder et overslag over regnvandslaugets forventede udgifter.
Bygherre skal etablere en privat regnvandsledning fra det private regnvandsanlæg til
Sandemandsbækken. Ledningen vil blive ført over anden mands areal. Tillægget giver ikke
mulighed for at ekspropriere areal til etablering af regnvandsledningen, men skal ske ved
frivillig aftale. Det er kun offentlige myndigheder, der kan foretage ekspropriation, og det kan
kun ske af hensyn til almenvellet.
Miljøvurdering
I henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter skal tillægget vurderes for miljøpåvirkninger og konsekvenser for omgivelserne.
Teknik- og Miljøafdelingen har efter høring af berørte myndigheder truffet afgørelse om ikke at
udarbejde en miljøvurdering, da det vurderes at projektet ikke har en væsentlig indvirkning på
miljøet.

Borgerinddragelse
Forslag til tillæg 45 fremlægges i 8 ugers offentlig høring. Berørte grundejere orienteres
direkte.

Økonomi
Udgifter i forbindelse med etablering af spildevandssystemet afholdes af Silkeborg Forsyning
A/S for takstfinansierede midler.
Udgifter til etablering af regnvandssystemet afholdes af bygherre.
Udgifter til fremtidig drift og vedligehold af det private regnvandssystem afholdes af fremtidige
grundejere (regnvandslaug).

Bilag
1 (Bilag 1 Forslag til 45 - 8470869)
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30 (Offentlig) Godkendelse af forslag til Arkitekturpolitik
for Silkeborg Kommune
Sagsbehandler: Dr17208
SagsID: EMN-2019-02700

Resume
Byrådet skal godkende, at forslag til Arkitekturpolitik godkendes med henblik på offentlig
fremlæggelse i 8 uger som en del af forslag til Kommuneplan 2020-2032 for Silkeborg
Kommune.
Formålet med Arkitekturpolitikken er gennem dialog med borgere og professionelle at udvikle
og sikre kvaliteten af det byggede miljø i Silkeborg Kommune.
Arkitekturpolitikken skal dels inspirere til nytænkende arkitektoniske løsninger og dels sikre at
ny arkitektur forholder sig til omgivelserne og stedets identitet. Det gælder i udviklingen af
byområder, nye bygninger og når byens pladser og gader indrettes.
Arkitekturpolitikken skal forankres hos byrådet, lokalråd, borgere, professionelle
samarbejdspartnere og interesseorganisationer, således at der sikres størst muligt ejerskab og
fælles afsæt.
Arkitekturpolitikken er vedhæftet som bilag.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til Arkitekturpolitik for Silkeborg Kommune sendes i offentlig høring i 8 uger
sammen med forslag til Kommuneplan 2020-2032.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 08-06-2020

Anbefales godkendt dog foretages korrektur og layout rettelser inden behandling i byrådet.
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Ej til stede
Lars Faarup.

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Der er foretaget mindre korrektur- og layoutmæssige rettelser jf. beslutning i Plan- og
Vejudvalget 8. juni 2020. Opdateret bilag er vedlagt.

Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 27. maj 2019 Kommissorium for Kommuneplan 2020-2032. Heri er det
beskrevet, at ”’Byrådets beslutning om udarbejdelse af en arkitekturpolitik for Silkeborg
Kommune vil indgå i processen for kommuneplanarbejdet”.
På den baggrund har Teknik- og Miljøafdelingen udarbejdet ”Arkitekturpolitik for Silkeborg
Kommune”.
Arkitekturpolitikken har til formål at sætte fokus på arkitekturen som et værdiskabende
element, når vi udvikler fremtidens byer, byrum og bygninger i Silkeborg Kommune.
I Arkitekturpolitikken sættes der fokus på fællesskaber, vores fantastiske naturrigdom,
bæredygtig udvikling og den eksisterende bygnings- og kulturarv, som grundlag for vores
fælles forståelse for arkitekturens muligheder og stedets identitet.
Arkitekturpolitikken er både et værdigrundlag, et dialogværktøj og en retningsgiver for
fremtidens arkitektur i Silkeborg Kommune.
Arkitekturpolitikken er inddelt i tre dele:
1. Vision
2. Målsætninger for arkitekturen
3. Det videre samarbejde
I første del beskrives Arkitekturpolitikkens vision og værdier for Silkeborg Kommune. Inden for
fire fokusområder stilles der skarpt på arkitekturens rolle og potentialer.
Desuden gives konkrete eksempler på bygninger og områder til inspiration. Denne del udgør
værdigrundlaget for fremtidens arkitektur.
De fire fokusområder samt underafsnit:

Anden del præsenterer seks konkrete målsætninger for arkitekturen. De seks målsætninger
skal være synlige i arkitekturen fremover. Målsætningerne er samtidig et værktøj til dialog
mellem kommunen, bygherrer, rådgivere og borgere.
Seks målsætninger for arkitekturen:
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Tredje del af beskriver hvordan Silkeborg Kommune anvender Arkitekturpolitikken og
samarbejder om ny arkitektur. Derudover præsenteres en række tiltag som skal styrke
samarbejdet om arkitekturen i Silkeborg Kommune.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler bl.a., at der arbejdes videre med følgende tiltag:








Øget borgerinddragelse, med fokus på at møde borgere og interessenter på stedet for
projektet.
Bygningspræmiering hvert andet år.
Brug af kunst i det offentlige rum, i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes
Kunststrategi.
Arbejde for, at der bliver udarbejdet et revideret Kommuneatlas med registrering af
bevaringsværdier og kulturmiljøer i hele kommunen, herunder de forhenværende
Kjellerup, Gjern og Them kommuner, der har en karakteristisk bygnings- og
byudviklingshistorie.
Øget fokus på bæredygtighed i projekter, bl.a. ved fortsat brug af Silkeborg Kommunes
Bæredygtighedsværktøj.
Arbejde for, at der, i samarbejde med blandt andre Arkitektforeningen, afholdes
konkurrencer i forbindelse med ideudvikling ved større byggerier, anlæg og byudviklingsprojekter, således at Silkeborg Kommune er med i forreste række, når det
gælder udvikling af fremtidens innovative arkitektur.

Borgerinddragelse
Som startskud til arbejdet med Arkitekturpolitikken er der blevet afholdt en række
dialogmøder med lokalråd, foreninger, virksomheder og borgere og der har været en postkortkampagne, hvor alle har haft mulighed for at komme med input og ideer til
Arkitekturpolitikken. Den tidlige inddragelse har givet mere end 450 tilkendegivelser med ideer
og ønsker til temaer og indhold. Det er i høj grad på baggrund af de mange inspirerende
indspark, at Arkitekturpolitikken er blevet til.
Arkitekturpolitikken er i offentlig høring sammen med Kommuneplan 2020-2032. I forbindelse
med offentlighedsfasen er der planlagt borgermøde om Arkitekturpolitikken 2. september
2020.

Bilag
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1 (Ark.pol_Rettet efter PVU juni 2020 - 8513935)
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31 (Offentlig) Godkendelse af forslag til strukturplan for
Eriksborg etape 1
Sagsbehandler: Dr12080
SagsID: EMN-2019-03781

Resume
Byrådet skal godkende forslag til strukturplan for Eriksborg etape 1 med henblik på offentlig
høring i 8 uger parallelt med forslag til Kommuneplan 2020-2032.
Strukturplanen fastlægger de overordnede strukturer for Eriksborg og sammenfatter således
landskabsstrategi, infrastrukturplan og vandhåndteringsplan. I tillæg indeholder strukturplanen
en opdeling af Eriksborg i en række delområder, hvor der fastlægges bebyggelsestyper,
tæthed og maksimal bygningshøjde til brug for kommende kommuneplanrammer. Fokus er at
sikre stor variation og mangfoldighed i boligbebyggelsen på flere skalatrin: For bydelen samlet
set, for de enkelte delområder og på gadeniveau. Strukturplanen beskriver tillige, hvordan der
også arbejdes med fællesskaber i Eriksborg på flere forskellige skalatrin.
Strukturplanen indeholder desuden arealreservation til det kommende bydelscenter.

Indstilling
Styregruppen indstiller til byrådet,




at forslag til strukturplan for Eriksborg Etape 1 godkendes og fremlægges i offentlig
høring i 8 uger parallelt med forslag til Kommuneplan 2020-2032
at forslag til strukturplan for Eriksborg Etape 1 indarbejdes i forslag til Kommuneplan
2020-2032,
at de i sagsfremstillingen anvendte stednavne lægges til grund for den videre
planlægning og efterfølgende godkendelse i Stednavneudvalget.

Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at Martin Jakobsen (C) ikke deltager i behandling af
punktet på grund af inhabilitet.
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A). Martin Jakobsen (C) deltog ikke
pga. inhabilitet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
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Dato: 08-06-2020

Anbefales godkendt med enkelte korrektur og layoutmæssige ændringer, og at
kommuneplanramme 13-B-34 tilpasses afgrænsning af Gødvadfredningen.
Ej til stede
Lars Faarup

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Der er foretaget mindre korrektur- og layoutmæssige rettelser jf. beslutning i Plan- og
Vejudvalget 8. juni 2020. Opdateret bilag er vedlagt.

Beskrivelse af sagen
Strukturplan for Eriksborg Etape 1
Eriksborg er en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe. På sigt rummer Eriksborg ca. 3.800 nye
boliger, et erhvervsområde samt et bydelscenter med plads til skole, daginstitution,
plejecenter, indkøb, fritidsfaciliteter mv. Det tager lang tid at udvikle en ny bydel, og derfor er
Eriksborg opdelt i etaper. Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet en strukturplan for etape
1, der rummer ca. 1.200 boliger, erhvervsområdet og bydelscenteret.

Figur 1 Strukturplanen beskriver den overordnede landskabsstruktur, herunder de fire store
naturområder: Djævlemosen, Hundredemeterskoven, Gødvaddalen og Grauballemandens findested.
Herudover beskrives delområder for ny bebyggelse.
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Strukturplanen for Eriksborg Etape 1 fastlægger bydelens overordnede strukturer: Landskab
og grønne områder, håndtering af regnvand, nye veje og ny bebyggelse. Eriksborg bygges op
omkring en sammenhængende grøn struktur, der tilfører bydelen nye grønne områder og
skaber forbindelser mellem:
-

Gudenådalen og ny skovrejsning ved Grauballe kaldet Ny Nørreskov – via
Djævlemosen.
Nebel Bæk og kommende byudvikling mod vest – via Hundredemeterskoven
Resendal med Gødvad Kirke og Nebel Bæk – via Gødvaddalen
Grauballemandens findested og den øvrige grønne og blå struktur.

Der er et stort ønske om, at landskabet udvikles parallelt med, at der bygges by. Derfor
arbejdes der med en landskabelig byggemodning, som giver landskabet mulighed for at træde
i karakter, før og mens byen bygges.
Rammer for bebyggelsen i Eriksborg
Strukturplanen opdeler de ca. 160 ha i etape 1 i en række delområder. For hvert delområde
fastlægges maks. bebyggelsestæthed og etagehøjde. Generelt for Eriksborg fastlægges en
maks. etagehøjde på 3 etager. Der er mulighed for at gå op til 4 etager med tagterrasse på
udvalgte steder, hvis det gøres med arkitektonisk omtanke, øje for fællesskabet og uden at
øge den samlede bebyggelsestæthed for de enkelte delområder. Byggeri skal trappe ned i
højde mod Gudenådalen.

Figur 2 Boligområderne Eriksborg og Bakkeborg samt Eriksborg Erhvervspark og kommende
bydelscenter. Desuden ses Djævlemosen og Hundremeterskoven, mens Grauballemandens findested er
lige uden for kortudsnittet mod øst.
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Figur 3 Boligområdet Resen og Gødvaddalen.

Eriksborg skal være en bydel med stort fokus på fællesskaber. Derfor indeholder
strukturplanen en række principper for, hvordan forskellige fællesskaber kan understøttes for
bydelen samlet set, for det enkelte delområde og for den enkelte bebyggelse.
Bydelscenteret – centrum for byliv
Bydelscenteret ligger i den nordlige del af etape 1 og vil efter udbygningen af etape 2 komme
til at ligge helt centralt sammen med Djævlemosen i et grønt, fælles hjerte. Bydelscenteret
skal danne ramme om indkøb, skole, daginstitution, fritidsfaciliter mv. Bydelscenteret
udlægges som en campusstruktur med offentlige funktioner, bymæssig fortætning og grønne
by-kvaliteter.
Bydelscenteret forbindes med Grauballe i nord og med Silkeborg i syd via supercykelstien, der
passerer igennem områdets østlige del. Supercykelstien er den bærende akse i stistrukturen.
Det øvrige stinet er bindeled mellem supercykelstien, rekreative områder, boligområder og
erhvervsområdet.
Den interne organisering af bydelscenterets funktio¬ner er vigtig for at opnå størst mulig
synergieffekt i det, der er fælles for hele Eriksborg. Den endelige indretning af bydelscenteret
kvalificeres i den videre planlægning for Eriksborg i dialog med borgere, foreninger,
detailhandel mv.
Baggrund
Strukturplanen bygger ovenpå tidligere politiske beslutninger:
-

Udviklingsplan for Eriksborg (december 2018)
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-

Planstrategi 2040 (april 2019)
De bærende principper: Landskabelig byggemodning og Eriksborg Charteret (april
2020)
Landskabsstrategi, vandhåndteringsplan og infrastrukturplan (maj 2020)

Strukturplanen for Eriksborg Etape 1 indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2020-2032 som
rammer og retningslinjer for landskab, vandhåndtering og veje og som nye
kommuneplanrammer. Byrådets beslutning omkring strukturplanen vil således influere på den
samlede beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplan 2020-2032..
Nye stednavne
I strukturplanen introduceres en række nye stednavne:
-

De store rekreative områder Djævlemosen, Hundredemeter skoven, Gødvaddalen og
Grauballemandens findested
Skovrejsningsområdet vest for Grauballe kaldet Ny Nørreskov
Boligområderne Bakkeborg, Eriksborg og Resen – og i senere etaper Nebel,
Margrethelyst og Dalsgaarde
Erhvervsområdet Eriksborg Erhvervspark
Forlængelsen af Høje Kejlstrupvej, tidligere benævnt Ny Randersvej

Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at de anvendte stednavne godkendes og lægges til grund
for den videre planlægning samt søges godkendt hos Stednavneudvalget.
Sagens parter
Parallelt med udvikling af strukturplanen for Etape 1 har Teknik- og Miljøafdelingen været i
dialog med en række områdets lodsejere og interessenter, herunder særligt:
-

Peter og Gitte Thomsen (primær lodsejer af området Eriksborg) med LABAN som
tilknyttet rådgiver
Inger og Hans Pedersen (primær lodsejer af bydelscenteret og Djævlemosen)
Birch Ejendomme (forventet kommende udvikler af området Resen) med Årstiderne
Arkitekter som tilknyttet rådgiver
Ib Laursen og Lone Skov (lodsejer bydelscenteret, berørt af Høje Kejlstrupvejs
forlængelse)
Poul Erik Jensen og Margit Bundgaard (lodsejer bydelscenter, berørt af Høje
Kejlstrupvejs forlængelse)
Mia Lorentzen og Christian Hingelberg (lodsejer Djævlemosen og etape 2)
Peter Guiltoft Hansen (lodsejer Resen)

Supplerende materiale
Strukturplanen for Eriksborg Etape 1 er vedlagt som bilag. I tillæg kan landskabsstrategi,
vandhåndteringsplan, infrastrukturplan og baggrundsanalyse findes på www.eriksborg.com.

Borgerinddragelse
Der udarbejdes en særskilt kommunikationsplan for Eriksborg, som bl.a. beskriver den
foreslåede borgerinddragelse, herunder:




Løbende møder med berørte lodsejere inden for Etape 1
Inspirationskonference om Eriksborg for byrådet og udvalgte eksterne interessenter,
afholdt 29. januar 2020
Ekstern workshop om bydelscenteret for udvalgte interessenter, herunder bl.a.
lodsejere, lokale foreninger, dagligvarebutikker, skolebestyrelser fra Gødvad og
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Grauballe, lokalrådene fra Gødvad og Grauballe samt mulige tilflyttere identificeret via
Silkeborg kalder. Dato endnu ikke fastlagt, men forventes i høringsperioden.
I tillæg afholdes en intern workshop på tværs af kommunens afdelinger om samme
emne.
Offentlig høring af forslag til strukturplan for etape 1 i 8 uger, parallelt med forslag til
Kommuneplan 2020-2032.
Borgermøder ifm. Kommuneplan 2020-2032, herunder temaborgermøde om Eriksborg,
Søfronten og Arkitekturpolitikken 2. september 2020.

Herudover arbejdes med en såkaldt Etape 0, der skal komme med bud på, hvordan der kan
skabes fællesskaber og byliv i Eriksborg, før og mens bydelen bygges.

Økonomi
Anmodning om supplerende midler til fortsat projektudvikling af Eriksborg fremlægges byrådet
i særskilt sag på byrådsmødet 22. juni 2020.

Bilag
1 (20 06 02 Strukturplan Eriksborg Etape 1_pol beh ØKE-BYR - 8513128)
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32 (Offentlig) Godkendelse af forslag til Kommuneplan
2020-2032
Sagsbehandler: DR13471
SagsID: EMN-2019-01112

Resume
Forslag til Kommuneplan 2020-2032 skal godkendes med henblik på offentlig høring i 8 uger i
perioden uge 34-41 2020.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslaget godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden uge 34-41 2020.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 08-06-2020

Anbefales godkendt dog med den rettelse, at Kommuneplanramme 13-B-34 tilpasses
afgrænsning af Gødvadfredningen.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Teknik- og Miljøafdelingen har i samarbejde med den øvrige administration udarbejdet forslag
til Kommuneplan 2020-2032 for Silkeborg Kommune. Forslaget er udarbejdet med afsæt i
planlovens § 11, stk. 1, og byrådet har besluttet fuld revision af kommuneplanen.
Fuld revision blev besluttet 29. april 2019 i forbindelse med vedtagelse af Planstrategi 2040
samt 27. maj 2019 i forbindelse med godkendelse af
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Kommissorium for Kommuneplan 2020-2032.
Den overordnede vision og mål fra Udviklingsstrategi 2018-2030 samt de otte fokusområder
fra Planstrategi 2040 har udover de lovmæssige krav været retningsgivende for
revisionsprocessen. Læs Udviklingsstrategi 2018-2030. Læs Planstrategi 2040.
Kommuneplanen er udarbejdet som en digital plan i form af en hjemmeside. Hjemmesiden er
blevet forbedret. Forslag til Kommuneplan 2020-2032 er gjort mere intuitiv at navigere rundt i
end gældende Kommuneplan 2017-2028. Se forslag til Kommuneplan 2020-2032.
Indkomne ansøgninger og ideer
Arbejdet med kommuneplanen tager udgangspunkt i krav, ønsker og forslag fra mange sider.
Der er både statslige interesser, byrådets ambitioner samt indkomne ansøgninger og idéer til
kommuneplanen fra bl.a. borgere.
Ikke alle ønsker er imødekommet, men Teknik- og Miljøafdelingen har forholdt sig til alle
indkomne forespørgsler. Af bilag I fremgår ikke imødekomne ønsker fordelt på planområder.
Forespørgsler, som ikke er direkte relateret til kommuneplanen, men som f.eks. relaterer sig
til sektorplanlægning, trafiksikkerhed mv. videresendes til relevante afdelinger i kommunen.
Kommuneplanen er desuden tilrettet som følge af beslutninger og projekter, der er gennemført
siden seneste revision i 2017. Der henvises her på vedtagne kommuneplantillæg.
Kommunikation om kommuneplanrevisionen sker via kommunens digitale platforme.
Herudover har der tidligt i processen været dialog med lokalråd og ungebyrådet. Der har
ligeledes været løbende dialog med borgere og interesseorganisationer, når disse har haft
rettet henvendelse til kommunen.
Planforslaget er herudover justeret på baggrund af den løbende dialog med Økonomi- og
Erhvervsudvalget og Plan- og Vejudvalget samt de politiske tilbagemeldinger i forbindelse med
byrådsseminaret 9. marts 2020.
Anden planlægning
Indhold i forslag til Kommuneplan 2020-2032 er så vidt muligt koordineret med kommunens
øvrige sektorplanlægning.
Herudover indgår forholdet til nabokommunerne som en del af planlægningen.
Eksisterende planlægning som afløses
Forslag til Kommuneplan 2020-2032 vil ved endelig vedtagelse afløse den gældende
Kommuneplan 2017-2028 for Silkeborg Kommune. Begge planer kan ved forslagets
offentliggørelse ses på følgende hjemmesider. Læs Kommuneplan 2017-2028. Læs forslag til
Kommuneplan 2020-2032.
Overblik over væsentlige ændringer
Bilag I er et overblik over væsentlige ændringer i forslag til Kommuneplan 2020-2032.
ændringerne er struktureret omkring de otte fokusområder fra Planstrategi 2040 og
planområder. Denne struktur har til formål at tydeliggøre en kobling til planstrategien samt
tydeliggøre ændringer i arealudlæg.
Bilaget omfatter ligeledes input fra lokalråd og ungebyrådet samt ikke imødekommet ønsker.
Sidst i bilaget er væsentlige miljøpåvirkninger, som kan indebære politisk stillingtagen efter
den offentlige høring, oplistet.
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Planlægning for oversvømmelsesrisiko
På baggrund af Planlovens § 11b stk. 14 skal der indarbejdes bestemmelser om
afværgeforanstaltninger i forbindelse med oversvømmelsesrisiko i berørte
kommuneplanrammer. Af planforslaget fremgår en retningslinje for håndtering af
oversvømmelsesrisiko, retningslinje 11.5. Indholdet heraf overføres til bestemmelserne i
berørte kommuneplanrammer. Dette arbejde færdiggøres inden offentliggørelse af
planforslaget.
Miljøvurdering
Klima- og Miljøudvalget har 3. juni 2020 godkendt forslag til miljørapportens indhold samt
vedtaget at sende miljørapporten i offentlig høring sammen med kommuneplanforslaget. Læs
miljøvurderingen.
Korrektur og forbedringer
I løbet af juni 2020 og frem mod offentliggørelse af planforslaget vil der ske mindre
redaktionelle ændringer af planforslaget, f.eks. indsættelse af fotos og kort, rettelse af
stavefejl samt forbedring af navigation og funktioner på hjemmesiden bl.a. gennem
indsættelse af yderligere links.
Der vil ikke blive ændret i det indholdsmæssige.
Offentlig høring af planen
På baggrund af byrådets behandling af forslag til Kommuneplan 2020-2032 sendes
planforslaget i 8 ugers offentlig høring fra 17. august 2020 til 12. oktober 2020.

Borgerinddragelse
Kommunikation om offentlig høring af planforslaget vil ske via kommunens digitale platforme,
med annoncer i Midtjyllands Avis og i vitriner rundt om i kommunen. Kun de borgere,
interesseorganisationer o.l., som har sendt ansøgninger eller ideer til revisionsarbejdet
orienteres særskilt om, at planforslaget sendes i offentlig høring.
Silkeborg Kommune deltager i en lang række borgermøder om forslag til Kommuneplan 202032. Stort set alle lokalråd har ønsket at afholde borgermøde om planforslaget, og lokalrådene
har værtskabet. Teknik- og Miljøafdelingen er i dialog med lokalrådene ift. den nærmere
planlægning. De mange borgermøder er med til at styrke nærdemokratiet i kommunen.
I tillæg til de mange borgermøder planlægges der ligeledes to temaborgermøder. I starten af
høringsperioden, forventeligt den 2. september 2020, afholdes der bl.a. et temaborgermøde
om Arkitekturpolitikken, Eriksborg og Søfronten.
Tidspunkt og sted for borgermøderne fremgår af bilag II. Læs om offentlig høring.
Midtjyllands Avis vil deltage i og journalistisk dække samtlige borgermøder under den
offentlige høring.

Bilag
1 (Oversigt over ændringer i Kommuneplan 2020-2032 - 8496620)
2 (Oversigt over borgermøder - 8496621)
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33 (Offentlig) Godkendelse af helhedsplanen for Søholt
Sagsbehandler: Dr26352
SagsID: EMN-2017-06027

Resume
Godkendelse af helhedsplanen for Søholt indeholdende vision for området samt rammerne for
områdets strategiske og fysiske udvikling.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Byrådet,


at helhedsplanen godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 08-06-2020

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler indstillingen og fremsender forslaget til
helhedsplan til byrådets behandling med mindre redaktionelle ændringer indarbejdet.
Et medlem, Svend Thue Damgaard (A), stemmer imod med følgende begrundelse: Visionen for
Søholt cementerer en centraliseret tankegang om, at idrætsfaciliteter primært skal etableres
på Søholt. Fortsat udbygning af idrætsfaciliteter i resten af kommunen er en forudsætning for
decentral udvikling, som er en del af udviklingsstrategien for Silkeborg kommune.

Ej til stede

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Helhedsplanen er bilagt og ændret med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets redaktionelle
rettelser. Til sagsfremstillingen tilføjes, at selvom Helhedsplanen for Søholt foreslår at
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omdanne Søholt Parkvej til et rekreativt stræde mestendels til blød trafik, vil det stadig være
muligt at benytte vejen til biler/busser i spidsbelastningssituationer.

Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen for Budget 2019 er det besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for
udnyttelsen af området på Søholt.
Siden efteråret 2019 har Kultur- og Borgerserviceafdelingen arbejdet med helhedsplanen, som
nu er klar til godkendelse.
Helhedsplan for Søholt
Helhedsplanen er blevet til på baggrund af en bred inddragelsesproces indeholdende
borgermøder, samlede interessentmøder, individuelle interessentmøder, studietur, politiske
temamøder samt indgående byplanfaglige analyser.
Formålet med helhedsplanen er at formulere en vision for området, som fortæller, hvad
Silkeborg Kommune vil med Søholt. Og med afsæt i visionen at sætte rammerne for den
strategiske og fysiske udvikling af Søholt.
Helhedsplanen indeholder:
 En vision for Søholt
 Et hovedgreb, som materialiserer visionen
 Strategier, som sætter retning for udviklingen af Søholt
 Beskrivelser af den fysiske plan for Søholt med udpegning af byggeområder
 Beskrivelser af elementerne i helhedsplanen samt eksempler på udmøntning
 Anbefalinger til de første træk i udviklingen af Søholt, ”åbningstrækkene”, som
indeholder både organisatoriske og fysiske elementer
Kultur- og Borgerserviceafdelingen arbejder videre med at realisere åbningstrækkene efter
helhedsplanens godkendelse.

Bilag
1 (Helhedsplan for Søholt - Færdig udgave - 8510388)
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34 (Offentlig) Endelig godkendelse af benyttelsesaftaler
for selvejende haller
Sagsbehandler: Dr17299
SagsID: EMN-2018-03070

Resume
I forlængelse af den skriftlige høring for selvejende haller vedr. nye benyttelsesaftaler skal
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget endeligt godkende nye benyttelsesaftaler. Derudover har
høringsfasen afstedkommet en mindre justering af tildelingsmodellen, som udvalget orienteres
om.

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



at udvalget drøfter høringssvarene og på baggrund heraf godkender nye
benyttelsesaftaler for selvejende haller
at udvalget tager orientering om en mindre justering af tildelingsmodellen til
efterretning

Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at Svend Thue Damgaard (A) ikke deltager i
behandling af punktet på grund af inhabilitet.
Anbefales taget til efterretning.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A). Svend Thue Damgaard (A) deltog
ikke i punktet behandling pga. inhabilitet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 08-06-2020

Svend Thue Damgaard (A) deltog ikke under punktets behandling på grund af inhabilitet. I
hans sted deltog Ivan Greve (A).
Indstillingen godkendt. Udvalget oversender sagen til byrådet til orientering.
Ej til stede
Svend Thue Damgaard (A) deltog ikke under punktets behandling på grund af inhabilitet. I
hans sted deltog Ivan Greve (A).
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Sagen
Beskrivelse af sagen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendte på mødet 4. maj 2020 ny tildelingsmodel,
tidsplan for implementering samt benyttelsesaftaler for selvejende haller. Udvalget besluttede
at sende benyttelsesaftalerne i skriftlig høring hos hallerne. I forbindelse med høringen blev
hallerne indkaldt til et dialogmøde 19. maj 2020.
De i høring udsendte benyttelsesaftaler samt hallernes høringssvar er vedhæftet som bilag. På
mødet gennemgås hallernes høringssvar og udvalget drøfter hvilke ændringer der skal
foretages.
Dialogmødet og høringssvarene har givet anledning til en mindre justering af
tildelingsmodellen, som præsenteres på mødet.
Sektionsleder Simon Ø. Foldager deltager på udvalgsmødet under dette punkt.

Bilag
1 (Benyttelsesaftale sendt til høring hos Ans Idræts- og Kultur Center - 8496588)
2 (Høringssvar fra Ans Idræts- og Kulturcenter - 8493695)
3 (Høringssvar 25 maj 2020 AIKC - Ans vedhæftning 1 - 8493696)
4 (Bilag 2 AIKC sammenlignet med kommunale haller - Ans vedhæftning 2 - 8493697)
5 (Bilag 1 Besparelsen der blev væk - Ans vedhæftning 3 - 8493699)
6 (Bilag 3 BDO modellen på en side - Ans vedhæftning 4 - 8493700)
7 (Benyttelsesaftale sendt til høring hos Arena Midt Kjellerup - 8496589)
8 (Høringssvar fra Arena Midt - 8493701)
9 (Benyttelsesaftale sendt til høring hos Egnscenter Sjørslev-Demstrup - 8496590)
10 (Benyttelsesaftale sendt til høring hos Gjern Kultur- og Idrætscenter - 8496591)
11 (Benyttelsesaftale område 2 sendt til høring hos Gjern Kultur- og Idrætscenter - 8496592)
12 (Høringssvar fra Gjern Kultur- og Idrætscenter - 8493705)
13 (gjern_bem_aftaler_udvalgsmode_4maj20 - Gjern vedhæftning - 8493707)
14 (Benyttelsesaftale sendt til høring hos Hjøllund Ungdoms- og Forsamlingshus - 8496596)
15 (Benyttelsesaftale sendt til høring hos STIF Hallen - 8496593)
16 (Høringssvar fra STIF Hallen i Sorring - 8493712)
17 (STIF Hallens udkast til benyttelsesaftale20200514 - STIF Hallen vedhæftning - 8493713)
18 (Benyttelsesaftale sendt til høring hos Them Hallerne - 8496594)
19 (Høringssvar fra Them Hallerne - 8493719)
20 (Them hallerne høringssvar maj 2020 - Them vedhæftning - 8493720)
21 (Benyttelsesaftale sendt til høring hos Thorning Hallen - 8496595)
22 (Høringssvar fra Thorning Hallen - 8493723)
23 (Benytttelsesaftale Thorning Hallen - Thorning vedhæftning - 8493724)
24 (Oversigt over input fra selvejende haller i høringen af benyttelsesaftaler – med
administrationens forslag til ændringer - 8500312)
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35 (Offentlig) Godkendelse af anlægstilskud til
legepladsprojekt ved Th. Langs skole og Theodoras Have
Sagsbehandler: Dr29568
SagsID: EMN-2020-02385

Resume
Th. Langs Skole har fremsendt ansøgning om tilskud på 250.000 kr. til etablering af legeplads i
midtbyen i Silkeborg. Projektet har et samlet budget på knap 1,2 mio. kr.
Ansøgningen har været forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på eventuel støtte
fra puljen til lokalt initierede projekter. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at give
afslag på ansøgningen om anlægstilskud idet udvalget tidligere har besluttet ikke at give
anlægstilskud til skoler og daginstitutioner.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indgik som høringspart i sagsbehandlingen. Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalget har ønsket fortsat dialog med Th. Langs Skole om mulighed for realisering
af projektet.
Der er i udvalgets anlægsoversigt for 2020-2023 afsat 1 mio. kr. i 2020 til kunst i byrummet,
Bindslevs Plads mv. Heraf søges 0,25 mio. kr. godkendt som anlægstilskud til en legeplads i
midtbyen i Silkeborg.

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


at anlægstilskud på 0,25 mio. kr. til legeplads i midtbyen i Silkeborg godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 08-06-2020

Indstillingen anbefales, i det der tilskyndes til størst mulig offentlig tilgang i dagtimerne.
Ej til stede
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Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Juridiske forhold:
Jurateamet bemærker, at der er hjemmel til tilskud i lov om friskoler og privat grundskoler
(§23, stk. 1, nr. 4) til at yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter. Der er
ingen fortolkningsbidrag til bestemmelsen i hverken bemærkningerne eller forarbejderne. Det
er dog vores vurdering, at tilskud til legepladsfaciliteter kan rummes inden for bestemmelsen.

Beskrivelse af sagen
Th. Langs Skole søger om 250.000 kr. til etablering af legeplads i midtbyen. Projektet har et
samlet budget på 1,2 mio. kr.
Th. Langs Skole skriver om formålet med projektet:
”Der etableres en spændende legeplads i midtbyen, hvor kreativitet, læring og bevægelse er i
fokus. Legepladsen skal være åben uden for skolens og børnehavens åbningstid for byens
borgere/børn i alderen 3-9 år. En sådan legeplads findes ikke i Silkeborg pt.
Der arbejdes med transparente overgange mellem Theodoras Have og den nye legeplads og
der opsættes tydelig skiltning der inviterer byens borgere til at benytte legepladsen i det
relevante tidsrum. Th. Langs og Silkeborg Kommunes Legeunivers kunne der stå på synlige
skilte ved de 3 indgange til legepladsen.
Der kan være adgang for familier med børn på skolernes ferie/fridage, i weekender samt efter
kl.16.30. Der kan også være adgang for børnehaver og andre indskolingsklasser i tidsrummet
fra kl.7 til 16.30, men efter aftale med afdelingslederen. Lågerne vil som udgangspunkt ikke
være låst.”
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Juridiske forhold:
Juratemaet bemærker, at der er hjemmel til tilskud i lov om friskoler og privat grundskoler.
Der

Økonomi
Økonomistaben oplyser at, anlægstilskud på 250 t.kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og
Fritid indenfor budgettets rammer i 2020.

Bilag
1 (Ansøgning_TH Langs - 8485688)
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36 (Offentlig) Godkendelse af opfølgning på investeringer i
beskæftigelsesindsatsen
Sagsbehandler: Dr15236
SagsID: EMN-2019-01796

Resume
Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om de igangværende
investeringer i beskæftigelsesindsatsen og får Beskæftigelsesafdelingens stop-go vurdering af
investeringerne til politisk godkendelse. Beskæftigelsesafdelingen anbefaler fortsættelse af
investeringerne, dog foreslås investeringen på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet
nedjusteret.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at opfølgningen på investeringerne i beskæftigelsesindsatsen godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 03-06-2020

Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Afbud fra Harry E. Madsen (V), i hans sted deltog Kristoffer Møller Jensen (V).
Afbud fra Kim Nielsen Barslund (A).

Sagen
Beskrivelse af sagen
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Baggrund
Siden 2014 har Silkeborg Kommune foretaget en række politisk besluttede investeringer i
beskæftigelsesindsatsen for at:




hjælpe flere ledige og sygemeldte i ordinært job, fleksjob eller uddannelse
hjælpe virksomhederne med kvalificeret arbejdskraft
reducere kommunens udgifter til offentlig forsørgelse

I de seneste år er en række investeringer med politisk godkendelse blev forankret i den
almindelige indsats, mens andre investeringer er afviklet, fordi de ikke medførte den
forventede effekt.
Som led i kommunens investeringsmodel får Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og
Erhvervsudvalget hvert år en status for igangværende investeringer, herunder
Beskæftigelsesafdelingens stop-go vurdering af, hvorvidt den enkelte investering bør
fortsætte, justeres eller ophøre.
Med denne sagsfremstilling orienteres Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og
Erhvervsudvalget om investeringerne og får stop-go vurderingerne til godkendelse.
Som bilag er vedlagt uddybende opfølgning på de enkelte investeringer.
Måling af effekt
På temamødet den 13. januar 2020 fik Byrådet en orientering om kommunens investeringer
på beskæftigelsesområdet. I den forbindelse blev Byrådet orienteret om, at det ikke er muligt
at isolere og måle den specifikke effekt af de enkelte investeringer, da der findes mange
forskellige faktorer, som påvirker, hvordan ledigheden udvikler sig. Udviklingen i antal
ydelsesmodtagere påvirkes dels af interne forhold i kommunen som f.eks. tilrettelæggelsen af
den daglige drift og investeringer, men også af forhold udenfor kommunens kontrol som f.eks.
konjunkturer og ny lovgivning. Aktuelt ses det med COVID19-situationen, at eksterne forhold
kan have stor betydning for ledighedsudviklingen og dermed for antallet af ydelsesmodtagere.
En måde at indikere betydningen af kommunens investeringer og indsatser er at holde
udviklingen på de enkelte målgruppeområder i Silkeborg op mod udviklingen i Danmark som
helhed. Beskæftigelsesafdelingen og Arbejdsmarkedsudvalget følger løbende med i denne
udvikling, bl.a. gennem kvartalsvise ledelsesinformationsrapporter til udvalget. Det vedlagte
bilag med opfølgning på investeringerne viser derfor også de seneste års udvikling på
målgruppeområder med igangværende investeringer. Oversigterne viser den faktiske udvikling
i antal årspersoner for målgruppen sammenlignet med antallet, hvis Silkeborg Kommune lå på
gennemsnittet for hele landet. Der er også vedlagt oversigt over udviklingen i fleksjob, da
investeringer på områder med ledige langt fra arbejdsmarkedet ofte medfører en stigning i
fleksjob og fordi det er en politisk prioritering, at borgere i Silkeborg Kommune udnytter deres
resterende arbejdsevne.
Oversigterne viser udviklingen i 2018, 2019 og 1. kvartal 2020, dvs. før COVID-19 har haft
større konsekvenser på arbejdsmarkedet.
Opfølgning og stop-go vurdering
Beskæftigelsesafdelingens stop-go vurdering af investeringerne bygger på forskellige
elementer. Blandt andet foretages en faglig vurdering af, hvorvidt investeringen medfører
bedre mulighed for at tilbyde borgere og virksomhederne en mere kvalificeret og
sammenhængende indsats. Desuden inddrages konkrete resultater og nøgletal, hvor det er
muligt, f.eks. hvor mange borgere der er hjulpet i job eller virksomhedspraktik.
De igangværende investeringer sker ift. målgrupperne:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forsikrede ledige
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Uddannelseshjælpsmodtagere (specielt aktivitetsparate)
Sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaring
Ledighedsydelsesmodtagere og personer i fleksjob
Modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Nedenfor gives kort præsentation, status og stop-go vurdering af de enkelte investeringer.
Bilaget indeholder uddybende opfølgning på hver investering.
Forsikrede ledige
Periode
Investering i perioden (mio. kr.)
Forventet besparelse i perioden (mio. kr.)
Forventet reduktion i årspersoner
Indsats:
Investeringen omfatter to grupper med
særlig risiko for langtidsledighed:
Ledige med anden sproglig baggrund end
dansk, som tilbydes en kobling af
danskundervisning med sprogtræning eller
praktikforløb i virksomheder.
Ledige over 55 år, som tilbydes individuel
og håndholdt støtte fra
virksomhedskonsulenter til at komme i job,
alternativt løntilskudsjob eller
virksomhedspraktik.
Stop-go vurdering

Oktober 2019-2023
10,625
16,652
-25 i 2020
-30 fra 2021
Status og resultater:
Anden sproglig baggrund end dansk:
3 borgere er matchet direkte i job. Yderligere
16 borgere er i et sprogtræningsforløb på en
virksomhed, hvoraf 1 borger er kommet i job i
direkte forlængelse.
Ledige over 55 år: 9 borgere er matchet
direkte i job, og 1 er i løntilskud. Yderligere
har 19 borgere været i praktik, hvoraf 4 er
kommet i job i forlængelse heraf.
For begge grupper var en række
virksomhedsforløb aftalt, der blev aflyst pga.
COVID-19 situationen.
Investeringen anbefales videreført.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
På dette målgruppeområde findes to aktuelle investeringer:
 Strakspraktik
 Casemanager-indsats på tværs af beskæftigelses- og socialområderne
Strakspraktik
Periode
Investering i perioden (mio. kr.)
Forventet besparelse i perioden (mio. kr.)
Forventet reduktion i årspersoner
Indsats:
Alle nytilkendte aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere bliver hurtigt
tilknyttet en virksomhedskonsulent, og
sammen med borgeren tilrettelægges en

Side 113

2016-2020
6,183
14,800
-11 i 2016
-25,8 fra 2017
Status og resultater:
Efter 1. kvartal 2020 har 519 borgere afsluttet
forløbet. 59 borgere er kommet i job eller
uddannelse, hvilket svarer til 11,4%, hvor
målet var 8 %.

målrettet plan for en virksomhedsrettet og
jobrettet indsats.
Stop-go vurdering

Investeringen anbefales videreført.

Case-managerindsats
Periode
Investering i perioden (mio. kr.)
Forventet besparelse i perioden (mio. kr.)
Forventet reduktion i årspersoner

2019 – 2022
6,600
7,500
-8 i 2020
-11 i 2021
-14 i 2022

Indsats:
Investeringen omfatter et samarbejde
mellem Beskæftigelsesafdelingen og
Socialafdelingen om et casemanagerteam, der tilbyder udsatte borgere en
helhedsorienteret indsats med inddragelse
af både beskæftigelses- og
socialområdernes lovgivning og
muligheder. Målgruppen er 120 udsatte
ledige, som samtidig modtager bostøtte
efter serviceloven.
Stop-go vurdering

Status og resultater:
Som led i den politiske godkendelse af
investeringen i 2019 blev det besluttet, at
Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget
årligt skal have en fælles status og stop-go
vurdering af indsatsen.
Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen
udarbejder fælles status til udvalgenes
møder i august 2020.
Stop-go vurdering følger til
Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget i
august 2020.

Uddannelseshjælp
Periode
Investering i perioden (mio. kr.)
Forventet besparelse i perioden (mio. kr.)
Forventet reduktion i årspersoner
Indsats:
Investeringen styrker;
Indsatsen for udsatte 15-17 årige for at
forebygge, at de får behov for
uddannelseshjælp.
En tværfaglig og sammenhængende
sagsbehandling for de
uddannelseshjælpsmodtagere, der står
længst fra arbejdsmarkedet.
Stop-go vurdering
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2019-2023
6,500
6,817
-12 i 2020
- 30 i 2021
- 44 fra 2022
Status og resultater:
Indsatsen er godt i gang, bl.a. gennem
etablering af medarbejdere med særligt
fokus på 15-17 årige, samt styrket
undervisning, vejledning og sagsbehandling
med fokus på motivation og sammenhæng.
Dog forventes effekten – som forudsat først for alvor at slå igennem fra sidste
halvdel af 2020 og frem.

Investeringen anbefales videreført som
planlagt.

Sygedagpenge og jobafklaring
Periode
Investering i perioden (mio. kr.)
Forventet besparelse i perioden (mio. kr.)
Forventet reduktion i årspersoner
Indsats:
Investeringen omfatter;
Forebyggelse af sygefravær, bl.a. gennem
etablering af en Mestringsenhed, som skal
forebygge eller reducere sygemeldinger
pga. stressrelaterede eller fysiske
sygdomme.

2019-2022
20,200
29,089
-40 i 2019
-60 i 2020
-80 fra 2021
Status og resultater:
Investeringen og indsatserne på området har
ikke medført de forventede effekter. Både på
sygedagpengeområdet og
jobafklaringsområdet ligger Silkeborg
Kommune over det budgetterede niveau.

Fremskudt indsats ved ansøgning og
opstart af sagen for at sikre øget fokus på
at vurdere, om retten til
sygedagpengepenge er opfyldt, eller om
borgeren evt. har ret til en anden ydelse.
Tidlig indsats i sygedagpengeforløbet,
bl.a. gennem udbygning af den
fremskudte arbejdspladsfastholdelse ude
på virksomhederne.
Stop-go vurdering

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
Periode
Investering i perioden (mio. kr.)
Forventet besparelse i perioden (mio. kr.)
Forventet reduktion i årspersoner
Indsats:
Integrationsborgere ansættes som
integrationsuddannelseselever (IGU-elever)
i Silkeborg Kommunes Plejecentersektion.
Investeringen skal fremme op mod 20
integrationsborgeres vej mod
arbejdsmarkedet. Enten ved at skabe
interesse for og kompetencer til at søge ind
på en SOSU-uddannelse med henblik på at
opnå ordinær ansættelse inden for
ældreområdet eller gennem ufaglært
arbejde.
Stop-go vurdering
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Investering anbefales genvurderet.
Beskæftigelsesafdelingen udarbejder
særskilt sagsfremstilling om godkendelse af
justeret investering på sygedagpenge- og
jobafklaringsområdet til beslutning i
Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og
Erhvervsudvalget.

2018 - 2020
4,480
5,090
-5
Status og resultater:
18 borgere (kvinder) er pt. i gang og
tilknyttet et plejecenter eller hjemmepleje,
hvor de modtager optræning i pleje,
rengøring og kostopgaver. Derudover får de
sideløbende AMU-undervisning samt
danskundervisning.

Investeringen anbefales videreført som
planlagt.

Ledighedsydelse og fleksjob
Periode
Investering i perioden (mio. kr.)
Forventet besparelse i perioden (mio. kr.)
Forventet reduktion i årspersoner

Indsats:
Investeringen omfatter ressourcer til:
Styrket sagsbehandling med fokus på en
intensiv, håndholdt og virksomhedsrettet
indsats.
Videreførelse af indsatsen på det
socialøkonomiske område.
Effektivisering af arbejdsgange for at
afkorte forløb på ledighedsydelse.

Stop-go vurdering

2019-2022
10,100
12,141
-20 i 2019
-35 i 2020
-50 i 2021
-60 i 2022
Status og resultater:
Der er ansat medarbejdere til den styrkede
sagsbehandling og virksomhedsrettede
indsats.
Analysen af arbejdsgange – ved Deloitte - er
afsluttet januar 2020 og en del af de
anbefalede tiltag er ved at blive
implementeret.
Andelen af ledighedsydelsesmodtagere ud af
den samlede gruppe af fleksjobberettigede
borgere er lavere end landsgennemsnittet.
Dette på trods af en stor tilgang af
fleksjobberettigede.
Investeringen anbefales videreført som
planlagt.

Bilag
1 (Opfølgning på igangværende investeringer, 2020 - 8474859)
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37 (Offentlig) Godkendelse af justeret investering på
sygedagpenge- og jobafklaringsområderne
Sagsbehandler: Dr15236
SagsID: EMN-2019-01796

Resume
Beskæftigelsesafdelingen har foretaget stop-go vurdering af den eksisterende investering i
sygedagpenge- og jobafklaringsindsatsen, som blev politisk godkendt i december 2018 og er
gældende til og med 2022. Afdelingen vurderer, at investeringen i sin nuværende form ikke
realiserer de forudsatte forventninger til effekt for borgerne og besparelser på kommunens
forsørgelsesudgifter. Derfor anbefaler Beskæftigelsesafdelingen, at investeringen justeres og
reduceres, så de dele, der ikke skaber tilstrækkelige resultater, lukkes ned, mens elementer
med størst sikkerhed for effekt fortsættes. Forslaget omfatter, at investeringen reduceres fra
6,050 mio. kr. årligt til 2,862 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, svarende til at afdelingen
tilbagebetaler mere end halvdelen af investeringen i de to år. Beskæftigelsesafdelingen har
igangsat et større arbejde med at afsøge yderligere muligheder for at styrke indsatsen på
området, hvilket bl.a. involverer anbefalinger fra Marselisborg Consulting, som i foråret 2020
har udarbejdet en grundig analyse af tilgange og metoder.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,


at det til Økonomi- og Erhvervsudvalget indstilles,




at forslaget til justering af investeringen på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet
godkendes
at budgettet i 2020 på bevilling 61 Arbejdsmarked – service reduceres med 0,988
mio. kr.
at budgetterne for 2021 og 2022 tilrettes således, at bevilling 14 Centralfunktioner
og bevilling 61 Arbejdsmarked – service fratages budget for de dele af indsatsen,
der nedlægges, mens budgetterne på bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler og
bevilling 67 Sociale overførsler tilpasses til de i sagen anførte justerede besparelser.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 03-06-2020
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Indstillingen anbefales. Dog vil Arbejdsmarkedsudvalget anmode Økonomi- og
Erhvervsudvalget om, at halvdelen af besparelsen i budget 2020 kan bibeholdes på
beskæftigelsesområdet til at øge den ekstraordinære indsats for at nedbringe ledigheden i
Resedavej/Lupinvej-området for de 18-64 årige til under 40 %.
Ej til stede
Afbud fra Harry E. Madsen (V), i hans sted deltog Kristoffer Møller Jensen (V).
Afbud fra Kim Nielsen Barslund (A).

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Arbejdsmarkedsudvalget har på møde 3. juni 2020 besluttet at anmode Økonomi- og
Erhvervsudvalget om at bevare halvdelen af besparelsen på 0,988 mio. kr. i 2020 på
beskæftigelsesområdet til styrket beskæftigelsesindsats i boligområdet Resedavej/Lupinvej.
Beskæftigelsesafdelingen foreslår i forlængelse heraf følgende budgetændringer i 2020
godkendt:




At budgettet på bevilling 61 Arbejdsmarked – service reduceres med 0,988 mio. kr.
At budgettet på bevilling 14 Centralfunktioner tilføres 0,247 mio. kr.
At budgettet på bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler tilføres 0,247 mio. kr.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I 2016 godkendte Byrådet en investering i henholdsvis sygedagpengeområdet og
jobafklaringsområdet med henblik på at hjælpe flere sygemeldte borgere tilbage i arbejde og
opnå besparelser på kommunens forsørgelsesudgifter.
Forudsætningerne for sygedagpengeinvesteringen blev udfordret af en markant øget tilgang af
ny-sygemeldte borgere. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i december 2017 at opretholde
investeringen, da der på trods af flere nye sager blev opnået en reduktion i antallet af
sygedagpengesager over 26 uger. I marts 2018 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget at
fortsætte med sygedagpengeinvesteringen med baggrund i reduktionen i de langvarige sager.
På baggrund af stigningen i nye sygedagpengesager, samt en BDO-analyse af kommunens
praksis på området, drøftede Arbejdsmarkedsudvalget i august 2018 behovet for yderligere
handlinger. Beskæftigelsesafdelingen udarbejdede i forlængelse heraf en handlingsplan for
styrkede indsatser på sygedagpengeområdet, og handlingsplanen blev godkendt af
Arbejdsmarkedsudvalget i september 2018.
Som opfølgning på handlingsplanen udarbejdede Beskæftigelsesafdelingen desuden forslag til
en geninvestering på sygedagpengeområdet, hvor der blev videreført aktiviteter fra
investeringen i 2016 og tilføjet nye aktiviteter. Investeringen fra 2018 satte øget fokus på en
fremskudt indsats for at forebygge sygemelding helt eller reducere sagsvarigheden. Samtidig
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blev investeringen på jobafklaringsområdet også besluttet videreført og integreret i den nye
sygedagpengeinvestering pga. at de tætte forbundne kar de to områder imellem.
Forslaget om videreførelse og videreudvikling af investeringen på sygedagpenge- og
jobafklaringsområderne blev endeligt godkendt i Byrådet 17. december 2018, og investeringen
er gældende til og med 2022.
Elementer i nuværende investering
Den gældende investering på sygedagpenge- og jobafklaringsområderne omfatter følgende
hovedelementer, som har til hensigt at sætte ind på forskellige tidspunkter i borgernes forløb:
Forebyggelse af sygefravær - Mestringsenhed
En Mestringsenhed skal gennem en fremskudt indsats og vejledning på private og offentlige
virksomheder årligt forebygge eller reducere sygefraværet hos 200 medarbejdere, som er
bosiddende i Silkeborg Kommune.
Fremskudt indsats ved ansøgning om sygedagpenge
Investeringen omfatter ansættelse af socialfaglige ressourcer, som undersøger udvalgte
ansøgninger om sygedagpenge for at vurdere, om retten til sygedagpengepenge er opfyldt,
eller om borgeren evt. har ret til en anden ydelse.
Tidlig indsats i sygedagpengeforløbet
Den tidlige indsats blev styrket bl.a. gennem udbygning af den fremskudte
arbejdspladsfastholdelse, hvor flere borgere tilknyttes en fastholdelseskonsulent, der møder
borgerne til første samtale ude på virksomhederne.
Styrket sagsbehandling
Denne del af investeringen er en videreførelse af investeringerne fra 2016 på henholdsvis
sygedagpengeområdet og jobafklaringsområdet. Der blev tilført sagsbehandlerressourcer på
begge målgruppeområder med henblik på at sikre et lavere sagstal pr. medarbejder og
dermed skabe rammer for en mere effektiv og koordineret sagsbehandling. Desuden bidrager
ressourcerne på sygedagpengeområdet til at muliggøre den styrkede, fremskudte
arbejdspladsfastholdelse, da sagsbehandlere på sygedagpengeområdet også fungerer som
fastholdelseskonsulenter.
Stop-go vurdering og forslag til justeringer
Gennem de seneste år har Silkeborg Kommune haft flere årspersoner på både sygedagpenge
og jobafklaringsområderne end i landet som helhed. På sygedagpengeområdet er antallet af
årspersoner steget fra 1.254 årspersoner i 2018 til 1.274 i 2019. På jobafklaringsområdet er
antallet af årspersoner steget fra 374 2018 til 413 i 2019.
Udviklingen er bl.a. beskrevet i risikovurderingen for budget 2020, som
Arbejdsmarkedsudvalget drøftede i januar 2020. Her blev det beskrevet, at
Beskæftigelsesafdelingen som korrigerende handling vil arbejde med styrket resultatskabelse
med afsæt i anbefalinger fra en større analyse af tilgange og metoder foretaget af Marselisborg
Consulting.
Desuden er udviklingen nævnt som del af Arbejdsmarkedsudvalgets og Økonomi- og
Erhvervsudvalgets generelle opfølgning på beskæftigelsesområdets investeringer, som vil blive
behandlet på udvalgsmøder i maj og juni 2020. Her blev det beskrevet, at
Beskæftigelsesafdelingen vil forelægge udvalgene en uddybende stop-go vurdering af
investeringen med anbefaling til, hvordan investeringen kan justeres.
Beskæftigelsesafdelingen vurderer, at investeringen i sin nuværende form ikke bidrager med
tilstrækkelig effekt i forhold til de forventninger, der blev forudsat i 2018. Derfor anbefaler
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Beskæftigelsesafdelingen, at elementer i investeringen, der ikke bidrager tilstrækkeligt, lukkes
ned, mens de mest effektive elementer fortsættes.
Konkret anbefaler Beskæftigelsesafdelingen nedenstående justeringer i investeringen.
Mestringsenheden tilpasses og fortsættes i reduceret form
Enheden har lovhjemmel i Sundhedslovens § 119 om forebyggende og sundhedsfremmende
tilbud til borgerne og er dermed en ny indsats på beskæftigelsesområdet. Det betyder, at den
grundlæggende evidens for indsatsen er mere spinkel end ved andre indsatser på
sygedagpengeområdet.
Mestringsenheden har været et politisk ønske om at afprøve nye veje ift. at forebygge
sygemeldinger, og da enheden har vist gode takter i opstartsfasen foreslås den videreført. Det
har indtil videre ikke været muligt at nå målet om hjælp til 200 borgere årligt. I perioden fra
maj 2019 til maj 2020 har kun 63 borgere fået vejledning fra enheden. Det skyldes behovet
for at markedsføre enheden og indtil videre er borgerne primært henvist fra deres egen læge.
Beskæftigelsesafdelingen havde planlagt et stort informationsarrangement for virksomhederne
i april 2020, som er udskudt pga. COVID-19.
Beskæftigelsesafdelingen foreslår, at Mestringsenheden fortsætter i en reduceret form, hvor
forventningen til antallet af borgere, der modtager hjælp fra enheden, reduceres til 100
borgere årligt, hvilket vurderes realistisk ud fra nuværende erfaringer. I lyset af den
reducerede forventning til aktivitet tilpasses investeringen i enheden fra 2,3 mio. kr. til 1,325
mio. kr. fra 2021.
Da Mestringsenheden er en ny fremgangsmåde i en forebyggende beskæftigelsesindsats, vil
Beskæftigelsesafdelingen nøje følge effekten med henblik på at vurdere, hvorvidt grundlaget
for at fortsætte indsatsen er til stede.
Tidlig socialfaglig vurdering lukkes ned
Beskæftigelsesafdelingen anbefaler, at den tidlige socialfaglige vurdering ved opstart af
sagerne ophører. Beskæftigelsesafdelingens vurdering er, at indsatsen har medført en årlig
besparelse på ca. 540.000 kr., hvilket er en del under investeringsbeløbet på 750.000 kr.
årligt. Hertil kommer, at et nyt system på området automatiserer opstarten af 60 % af de nye
sager, hvormed grundlaget for den helt tidlige vurdering er langt mindre. De gode erfaringer
fra den tidlige socialfaglige vurdering vil blive videreført og integreret i den almindelige
sygedagpengesagsbehandling, herunder i det første møde med borgerne inden sagsforløbets
8. uge. Forslaget indebærer tilbageførelse af midler/budgetreduktion på 0,750 mio. kr. fra
2021.
Tidlig indsats i sygedagpengeforløbet fortsættes
Gode muligheder for en fremskudt, arbejdspladsfastholdende indsats ude på virksomhederne
er et centralt element i indsatsen for at reducere og afkorte sygemeldinger.
Fastholdelsesindsatsen er fordelt på alle sagsbehandlere og investeringen har bidraget til at
øge mængden af fastholdelsessamtaler ude på virksomhederne. Siden indsatsen blev sat i
gang, har der været 496 kontakter til 311 virksomheder, hvor første samtale er holdt ude på
virksomheden.
Indsatsen medvirker til, at flere blive fastholdt i job, hvilket fremmer muligheden for delvis
raskmelding fremfor en fuld sygemelding. En væsentlig effekt af indsatsen er, at antallet af
ledige sygemeldte reduceres. Dette giver en afledt effekt på antallet af langvarige og
udgiftstunge sager, da de langvarige sager forholdsvis ofte omfatter ledige sygemeldte.
Forslaget indebærer, at investeringen til den tidlige indsats fortsættes.
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Styrket sagsbehandling på sygedagpengeområdet fortsættes
Investeringen i flere sagsbehandlingsressourcer, og muligheden for at reducere gennemsnitligt
antal sager pr. medarbejder, har efter Beskæftigelsesafdelingens vurdering bidraget til et
betydeligt fald i antallet af langvarige sager over 52 uger, som også er de dyreste for
kommunen pga. lavere refusion. I de første 16 uger af 2020 var der således gennemsnitligt 16
færre sager over 52 uger end i samme periode 2019.
En god ramme for kvalificeret sagsbehandling er samtidig helt afgørende for at sikre
mulighederne for at realisere de potentialer, som analysen fra Marselisborg Consulting peger
på. Det drejer sig bl.a. om løbende, kvalificeret vurdering af borgerens
uarbejdsdygtighed/sygedagpengeret samt tilrettelæggelse af målrettede og sammenhængende
sagsforløb med tydeligt fokus på den mest effektive vej tilbage i arbejde.
Beskæftigelsesafdelingen anbefaler derfor, at investeringen i sagsbehandlingsressourcer på
sygedagpengeområdet fortsætter.
Sagsbehandlingsressourcer på jobafklaringsområdet ophører
Som et led i investeringen fra 2018 blev der videreført 1,500 mio. kr. til sagsbehandlingen på
jobafklaringsområdet til og med 2022 for at sikre, at antallet af borgere i jobafklaring forblev
stabilt. Det er er ikke lykkedes, og da den samlede investering ikke har givet den forventede
effekt, har Beskæftigelsesafdelingen ikke skabt et provenu, som kan dække ekstraudgiften til
sagsbehandlingen på området.
Forslaget indebærer derfor tilbageførelse af midler/budgetreduktion på 1,500 mio. kr. fra
2021. Beskæftigelsesafdelingen vil gennem interne budgetprioriteringer på tværs af hele
indsatsen forsøge at sikre de fortsatte rammer for en kvalificeret sagsbehandling på
jobafklaringsområdet, da det er helt afgørende for at kunne levere den nødvendige
kvalificerede sagsbehandling, der skal til for at realisere potentialet på området
Investering, effekt og besparelser i overblik
Nedenstående tabel viser forventet effekt og provenu, der lå til grund for investeringen fra
2018. Dengang blev forudsat en effekt på 80 årspersoner på sygedagpengeområdet og et
provenu for kommunen på 2,770 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022.
Tabel 1: Forventet effekt og provenu ved investeringen fra december 2018 (1.000 kr.)
2019
2020
2021
2022
I alt
Investering
Sygedagpenge
Forankring af flere
sagsbehandlere (bev. 14)
500
500
1.000
1.000
3.000
Mestringsenhed (bev. 61)
2.300
2.300
2.300
2.300
9.200
Fremskudt socialfaglig
vurdering (bev. 14)
750
750
750
750
3.000
Tidlig indsats/fastholdelse
(bev. 14)
500
500
500
500
2.000
Jobafklaring
Forankring af flere
sagsbehandlere (bev. 14)
Indsats i alt
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4.050

4.050

1.500

1.500

3.000

6.050

6.050

20.200

Besparelser
Sygedagpenge
Forsørgelsesudgift (bev.
67)
Aktiveringsindsats (bev.
66)
Besparelse i alt

Provenu

5.856

7.868

510

697

951

951

3.109

4.898

6.552

8.820

8.820

29.089

2.502

2.770

2.770

8.889

4.388

848

7.868

25.981

Årspersoner
40
sygedagpenge
60
80
80
Årspersoner jobafklaring
NB:
 I sygedagpengeinvestering fra 2016 blev der tilført ressourcer til to sagsbehandlere til
og med 2020. Investeringen fra 2018 muliggør derfor tre sagsbehandlere i 2019 -2020
og to sagsbehandlere i 2021 – 2022.

I investeringen fra 2016 blev jobafklaringsområdet tilført 1,5 mio. kr. til tre
sagsbehandlere til og med 2020. Investeringen fra 2018 videreførte dette i årene 20212022.
Nedenstående tabel illustrerer indsatser og forventninger i forslaget til justeret investering.
Forslaget betyder, at den forventede effekt nedjusteres fra 80 årspersoner til 33 årspersoner,
hvoraf den fortsatte investering i sagsbehandling og tidlig indsats bidrager med en effekt på 18
årspersoner, og Mestringsenheden bidrager med en effekt på 15 årspersoner.
Forslaget indebærer desuden, at investeringsbeløbet reduceres til 2,862 mio. kr. årligt i 2021
og 2022. Beskæftigelsesafdelingen tilbageleverer dermed ca. 3,3 mio. kr. af investeringen i
periodens sidste to år.
Beskæftigelsesafdelingen vil i 2. halvår 2020 gennemføre de tilpasninger i driften, der muliggør
tilbageleveringen/budgetreduktionerne fra 2021. Desuden vil Beskæftigelsesafdelingen
tilbagelevere ca. 0,998 mio. kr. af investeringen i Mestringsenheden i 2020 grundet mindre
aktivitet end forudsat.
Tabel 2: Forventet effekt og provenu ved justering af investeringen (1.000 kr. og i 2020
priser)
2021
2022
Investering
Sygedagpenge
Forankring af flere sagsbehandlere (bev.
1.025
1.025
14)
Mestringsenhed (bev. 61)
1.325
1.325
Tidlig indsats/fastholdelse (bev. 14)
512
512
Investering i alt
2.862
2.862
Besparelser
Sygedagpenge
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Forsørgelsesudgift (bev. 67)
- Bidrag fra sagsbehandling og tidlig
indsats
Forsørgelsesudgift (bev. 67)
- Bidrag fra Mestringsenhed
Aktiveringsindsats (bev. 66)
- Bidrag fra sagsbehandling og tidlig
indsats
Aktiveringsindsats (bev. 66)
- Bidrag fra Mestringsenhed
Besparelse i alt

1.980

1.980

1.430

1.430

220

220

159

159

3.789

3.789

Provenu
- Bidrag fra sagsbehandling og tidlig
indsats
- Bidrag fra Mestringsenhed

927
663

927
663

264

264

Årspersoner sygedagpenge
- Bidrag fra sagsbehandling og tidlig
indsats
- Bidrag fra Mestringsenhed
Årspersoner jobafklaring

31
18

31

13

18
13

-

-

Fortsat udvikling af indsatsen på sygedagpenge- og jobafklaringsområderne
Udviklingen og situationen på sygedagpenge- og jobafklaringsområderne medfører behov
for at arbejde videre med at finde løsninger, som styrker indsatsen.
Beskæftigelsesafdelingen vil derfor gå i gang med at undersøge, hvilke yderligere forslag til
handlinger, som kan bidrage til øget resultatskabelse. Vi vil i den proces have særligt fokus
på de anbefalinger, som Marselisborg Consulting peger på i deres analyse af området.
Beskæftigelsesafdelingen vil vende tilbage med anbefalinger til Arbejdsmarkedsudvalget,
hvis der bliver behov for yderligere politisk prioritering på området.

Økonomi
Set over perioden 2021-2022 forventes det, at der samlet set på tværs af service og
overførselsudgifter kan opnås et provenu på den justerede indsats på netto 1,854 mio. kr.
Budgetterne indenfor servicerammen reduceres med følgende beløb:
i 1.000 kr (2020 priser)
2020
2021
Bevilling 14 Centralfunktioner
-2.306
Bevilling 61 Arbejdsmarked - service
-988
-988
Reducering i alt
-988
-3.294

2022
-2.306
-988
-3.294

Tilpasningen i budgettet til overførselsudgifter vil blive indregnet ved den årlige budgetlægning
ved, at der tages udgangspunkt i udgiftsforventningerne fra KL, hvorefter der reduceres med
det årlige nettoprovenu.
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38 (Offentlig) Godkendelse af Masterplan for Udvikling af
Danmarks Outdoor Hovedstad
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
I budgetaftalen 2020 besluttede byrådet at nedsætte et § 17,4-udvalg (Outdoorudvalget), der i
perioden 2020-2021 skal arbejde at udvikle Danmarks Outdoor Hovedstad. Jf.
Outdoorudvalgets kommissorium foreligger der nu et forslag til Masterplan for Udvikling af
Danmarks Outdoorhovedstad til byrådets godkendelse.

Indstilling
Outdoorudvalget indstiller til byrådet,


at Masterplan for Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen 2020 besluttede byrådet at nedsætte et § 17,4-udvalg (Outdoorudvalget), der i
perioden 2020-2021 skal arbejde strategisk med at udbygge og udvikle Silkeborg Kommunes
position som Danmarks Outdoor Hovedstad.
Outdoorudvalgets første opgave lød på (jf. udvalgets kommissorium) at færdiggøre den
outdoormasterplan, der er født i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
Outdoorudvalgets arbejde med at færdiggøre Outdoormasterplanen har taget udgangspunkt i
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets omfattende forarbejde. Outdoorudvalget har tyndet ud i
det oprindelige dokument og skabt en ny struktur, der gør masterplanen nemmere at overskue
for læseren.
Outdoormasterplanen sætter rammen for den fortsatte udvikling af Danmarks Outdoor
Hovedstad. Outdoormasterplanen er ikke en endelig liste af projekter, men en dynamisk plan,
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der hele tiden udvikler sig og udvides med nye projekter og indsatser, der bl.a. skal realiseres
gennem samskabelse.
Masterplan for Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad er bygget op omkring tre
indsatsområder, som vi vil fokusere på i den fortsatte udvikling af outdoorhovedstaden:




Velfærd
Viden & Vækst
Fritid & Natur

Masterplanen rummer derudover fire generelle virkemidler, der er en systematik for, hvordan
vi udvikler outdoorprojekter, og sikrer høj kvalitet, ejerskab og synlighed. De fire virkemidler
er:





Lokale fællesskaber
Faciliteter
Eksterne samarbejder
Branding & formidling

Efter byrådets godkendelse skal Masterplan for Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad
lanceres og kommunikeres. Dette gøres bl.a. med udgangspunkt i en speed drawing-film, der
på små fire minutter præsenterer masterplanens hovedpointer.
I forlængelse heraf skal relevante aktører inviteres til at tage del i det arbejde, der nu venter
med at omsætte ambitioner på papir til konkrete projekter, der kan mærkes og gør en forskel
for borgere, virksomheder, turister m.fl. i Danmarks Outdoor Hovedstad.

Borgerinddragelse
Tilblivelsen af Masterplan for Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad har været
kendetegnet ved en høj grad af involvering af både borgere, erhvervsliv, kommunale
afdelinger og foreninger.
Outdoorudvalget tager efter sommerferien fat på at realisere masterplanen, og det arbejde vil
også i høj grad komme til at bygge på involvering af lokalområder, foreninger, borgere,
erhvervsliv og fagfolk samt alle andre, der har lyst til at bidrage.

Bilag
1 (Masterplan for Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad - 8505294)
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39 (Offentlig) Godkendelse af budget 2021 samt
overslagsår for Midtjysk Brand & Redning
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Der er udarbejdet budgetforslag for 2021 samt efterfølgende tre overslagsår.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at budget 2021 godkendes og videresendes til de to ejerkommuners
kommunalbestyrelser til endelig godkendelse

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Beredskabskommissionen
Dato: 08-06-2020

Indstillingen godkendt og anbefales til kommunalbestyrelsernes godkendelse.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Beredskabskommissionen udarbejder i henhold til samordningsaftalen for Midtjysk Brand &
Redning hvert år budgetforslag for det kommende år samt tre budgetoverslagsår. Godkendt
budgetforslag fremsendes efterfølgende til ejerkommunernes kommunalbestyrelser til
godkendelse. Det fremlagte budgetforslag vil blive uddybet på mødet af beredskabsdirektøren.
Der er udarbejdet budgetforslag for 2021 samt efterfølgende tre overslagsår. Budgetrammen
udgøres grundlæggende af 165 kr. i 2016-priser per indbygger i de to ejerkommuner (med
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indeksregulering og fradrag af 1% effektiviseringsbidrag: 180 kr. per indbygger i 2021) samt
af indtægter fra sideaktiviteter.
Indbyggere pr. 1. januar 2020
Silkeborg
Viborg

antal
antal

I alt

94.026
96.921
190.947

MJBR budget
Silkeborg Kommune
Driftsbudget
overhead/adm.bidrag
bygningsvedligeholdelse

Budget
2021
16.937.000
217.000
95.000

Silkeborg Kommune

17.249.000

Viborg Kommune
Driftsbudget
overhead/adm.bidrag
bygningsvedligeholdelse
Viborg Kommune

17.458.000
224.000
98.000
17.780.000

Budget i alt

35.029.000

Driftsbudget - beløb pr. indbygger i 2021-priser
Basisbeløb pr. indbygger:
2016 165,00 kr., 2020 163,35 kr. og 2021 161,72 kr.

Bilag
1 (Bilag pkt. 2 - Budgetforslag 2021 med overslagsår - 8490955)
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180,13

40 (Fortrolig) Drøftelse af budgetudfordringer
Sagsbehandler: Dr14302
SagsID: EMN-2020-02432
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41 (Fortrolig) Orientering om afrapportering fra Silkeborg
Kommunes databeskyttelsesrådgiver
Sagsbehandler: DR21294
SagsID: EMN-2019-06206
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42 (Fortrolig) Personalesag
Sagsbehandler: Dr10029
SagsID: EMN-2016-04931
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43 (Fortrolig) Orientering om events
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2019-02061
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44 (Fortrolig) Beslutning om placering
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EJD-2018-04620

Side 132

45 (Fortrolig) Godkendelse af udbud af parcelhusgrunde
Sagsbehandler: DR29599
SagsID: EJD-2016-01886
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46 (Fortrolig) Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og
mindstepriser ved salg af parcelhusgrunde
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EJD-2017-05167
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47 (Fortrolig) Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og
mindstepriser
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2019-03458
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48 (Fortrolig) Godkendelse af salg af småareal
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2019-05200
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49 (Fortrolig) Godkendelse af Midtjysk Boligselskabs køb
til opførsel af almene boliger
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2020-02450
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50 (Fortrolig) Beslutning om nedlæggelse og salg af
vejareal
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2020-02096
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51 (Fortrolig) Beslutning om ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2018-03139
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52 (Fortrolig) Beslutning om ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2019-04001
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53 (Fortrolig) Beslutning om ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2017-04844
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54 (Fortrolig) Beslutning om nedlæggelse og salg af
offentligt vejareal
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2020-02097
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55 (Fortrolig) Beslutning om igangsætning af
ekspropriation
Sagsbehandler: Dr13979
SagsID: EMN-2020-00040
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56 (Fortrolig) Orientering om retssag
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2016-04943
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57 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning
.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orientering om forbrug og likviditet pr. 31. maj 2020
Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug
(drift og anlæg) og likviditet pr. 31. maj 2020.
På politikerportalen Rav, som er tilgængelig på byrådsmedlemmernes iPads, findes der i øvrigt
(under punktet Økonomi) rapporter med tal for daglig og månedlig likviditet, likviditet efter
kassekreditreglen samt oversigter over aktuelt forbrug for hver driftsbevilling. Tallene
opdateres hver måned og indeholder således altid de mest aktuelle tal.

Bilag
1 (2020-05 Forbrug - 8498864)
2 (2020-05 Likviditet - 8498905)
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58 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning
.
Ej til stede
Lars Faarup (A) i stedet deltog Svend Thue Damgaard (A).

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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