Økonomi- og Erhvervsudvalget
Beslutningsprotokol
13-08-2019 08:30
D116

Afbud fra:
Stedfortrædere:

Medlemmer af udvalget:
Formand
Steen Vindum
Næstformand Søren Kristensen
Rune Kristensen
Johan Brødsgaard
Martin Jakobsen
Kuno F. Danielsen
Flemming Heiberg
Morten Høgh
Claus Løwe Klostergård

V
A
A
B
C
O
V
V
Å

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Tif.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

Indholdsfortegnelse
1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden..................................................................... 3
2 (Offentlig) Indledende drøftelse af revisionsberetninger for løbende og afsluttende
revision af 2018..................................................................................................... 4
3 (Offentlig) Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 30.06.2019 ......... 7
4 (Offentlig) Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 30.06.2019.... 9
5 (Offentlig) Drøftelse af budgetseminar og tidsplan for budgetvedtagelse samt
orientering om 1 %-reduktion i afdelinger og stabe ........................................... 13
6 (Offentlig) Drøftelse af emner i forbindelse med Kommuneplan 2020-2032 ......... 16
7 (Offentlig) Beslutning om placering af svømmecenter på Søholt........................... 18
8 (Fortrolig) Ejendomssag........................................................................................ 23
9 (Fortrolig) Ejendomssag........................................................................................ 24
10 (Fortrolig) Ejendomssag...................................................................................... 25
11 (Fortrolig) Drøftelsessag ..................................................................................... 26
12 (Fortrolig) Orientering om rykning for lån .......................................................... 27
13 (Fortrolig) Orientering om debitorkrav................................................................ 28
14 (Fortrolig) Ejendomssag...................................................................................... 29
15 (Offentlig) Til orientering .................................................................................... 30
16 (Offentlig) Underskriftsside................................................................................. 31

Side 2

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

Beslutning
Med henvisning til bestemmelsen i styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune, § 6, stk. 2,
deltager byrådsmedlem Helle Gade (A) i dagens møde i stedet for udvalgsmedlem Søren
Kristensen (A), der har meddelt, at han er forhindret i at deltage på grund af møde i KL-regi.
Dagsorden godkendt.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), i stedet deltog Helle Gade (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Indledende drøftelse af revisionsberetninger
for løbende og afsluttende revision af 2018
Sagsbehandler: Dr11998
SagsID: EMN-2019-01103

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalgets indledende drøftelse af revisionsberetningerne for 2018,
henholdsvis den løbende revision, beretning nr. 15, og den afsluttende revision, beretning nr.
16.
Under den indledende drøftelse deltager kommunens revision, der mundtligt vil forelægge
beretningerne og stå til rådighed for uddybende spørgsmål.
På mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. august 2019 tages revisionsberetningerne op til
fornyet drøftelse, idet der på dette tidspunkt foreligger resultat af behandlingerne i
fagudvalgene, forud for behandling i byrådet.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at den løbende og den afsluttede revisionsberetning for 2018 drøftes

Beslutning
Revisionsberetningerne for 2018 drøftet.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), i stedet deltog Helle Gade (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Revisor deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 13. august med henblik på mundtligt
at fremlægge den løbende og afsluttende beretning (nr. 15 og nr. 16) for 2018.
Desuden orienteres særskilt om opfølgning på bemærkninger videreført fra tidligere år og om
revisionens bemærkninger til de iværksatte initiativer med henblik på at sikre
sagsbehandlingens korrekthed.
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Den løbende og den afsluttende revisionsberetning (nr. 15 og nr. 16) tidligere sendt til
byrådets orientering og er ligeledes vedlagt sagen som bilag.
Løbende revision
Det fremgår af revisionsberetning nr. 15 side 308, at revisionen ikke har givet anledning til
nye bemærkninger.
Revisionsbemærkning 1.
Det fremgår dog også af side 308 at revisionsbemærkning fra 2017 (beretning nr. 13) i
forbindelse med ”Integrationsprogram og merudgifter til voksne” ikke kan afsluttes, da der
fortsat er fejl i sagsadministrationen.
Afsluttende revision
Revisionsbemærkning 2.
Det fremgår af revisionsberetning nr. 16 side 317, at revisionen har givet anledning til et en ny
bemærkning vedrørende administration af ”Merudgifter til børn”.
Det fremgår at der fuldt ud administreres i henhold til gældende regler, da opfølgning ikke
foretages rettidigt og der er en række enkeltstående fejl, herunder fejludbetaling af et
beløb i en længere periode. Kommunen har i sit eget ledelsestilsyn ligeledes konstateret
udfordringer med manglende rettidig opfølgning i flere sager.
Det fremgår ligeledes af den afsluttende revisionsberetning, side 317-318, at revisionen ikke
har kunnet afslutte tidligere givne bemærkninger:
Revisionsbemærkning 3:
Personsager vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov.
Denne bemærkning har ikke kunnet afsluttes siden den første gang blev anført i den
løbende revision for 2015 (revisionsberetning nr. 8).


Silkeborg Byråd besluttede på sit møde den 22. maj 2017, at revisionen skulle
gennemføre en yderligere opfølgning på revisionsbemærkningen med henblik på at
understøtte implementeringen af de iværksatte initiativer og for at følge op på
initiativernes effekt. Denne opfølgning blev afsluttet med særskilt rapport ultimo
november 2017.
1. På det tidspunkt var det revisionens vurdering at kommunens ledelsestilsyn
var godt på vej, og at der var påbegyndt en god proces. Det sås tydeligt i de
af revisionen gennemgåede sager, at der var kommet faglig ledelse ind over
sagsbehandlingen, og at der skete en sagsdrøftelse og guidning i sagerne.
2. Revisionen vurderede også, at ledelsestilsynet havde bidraget med at tilføre
et generelt fokus på temaerne i ledelsestilsynet, og at der var igangsat en
læringsproces og at dette arbejde fortsat skulle understøttes, idet der var
tale om en længerevarende proces.
3. Til brug for det videre arbejde havde revisionen i rapporten anført en række
anbefalinger.
4. Rapportens resultat og anbefalinger er blevet behandlet i Børne- og
ungeudvalget den 5. december 2017. (vedlagt som bilag)

Ved revisionens opfølgning i marts 2019 var der ikke sket den forventede løft i
sagsbehandlingen på området og bemærkningen kan ikke afsluttes.
Revisionsbemærkning nr. 4
Personsager vedrørende merudgifter til voksne.
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Denne bemærkning har ikke kunnet afsluttes siden den første gang blev anført i revisionen
for 2017 (revisionsberetning nr. 13, juni 2018).
Administrationen har til revision oplyst, at der er taget initiativer til forbedring af
sagsadministrationen.
Revisionen anbefaler, at der etableres et skærpet og hyppigere ledelsestilsyn på området
med fokus på den fornødne fremdrift i forbedring af sagsadministrationen.
Administrationen har oplyst, at på baggrund af revisionens opfølgning og revision i maj
2019 er besluttet en række tiltag til forbedring af sagsadministrationen samt for at styrke
ledelsestilsynet hermed.
Revisionen anbefaler, at det i 2019 følges tæt, hvorvidt der er den fornødne fremdrift i
forbedring af sagsadministrationen.

Bilag
1 ( Silkeborg Kommune beretning nr. 15 løbende revision 2018 endelig (003) - 7898862)
2 (Silkeborg Kommune, beretning nr. 16, årsregnskab 2018, endelig - 7898864)
3 (Orientering om opfølgning på revisionsberetninger i Familie og Børnehandicap - 6787445)
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3 (Offentlig) Målopfølgning for Økonomi- og
Erhvervsudvalget pr. 30.06.2019
Sagsbehandler: DR28946
SagsID: EMN-2018-02191

Resume
Jf. styringsmodellen er der pr. 30. juni 2019 gennemført opfølgning på mål.

Indstilling
Ejendomschefen og Økonomichefen indstiller for deres respektive bevillinger til Økonomi- og
Erhvervsudvalget,


at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), i stedet deltog Helle Gade (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Følgende udvalgsmål forventes ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning
på udvalgsmålene findes i bilaget).
Overordnet status på udvalgsmål for Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bevilling / Udvalgsmål
Udvalgsmål
Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Ejendomme ønsker i samarbejde med Kultur- og Borgerservice at systematisere
vedligeholdelsen af udendørs idrætsanlæg og prioritere midlerne ift. brugernes
behov. (Projektet er ikke længere relevant idet opgaven flyttes pr. 1. januar 2020)
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Ejendomme ønsker i samarbejde med Kultur- og Borgerservice inden udgangen af
2019 at øge brugertilfredsheden med 20 % i Silkeborg Kommunes idrætshaller og
gymnastiksale i forhold til 2017 niveau (flerårigt mål) (Projektet er udsat til 2020)
Udarbejdelse og implementering af ny procedure for byggeri i Silkeborg Kommune
Ejendomme sigter i 2019 mod at fastholde målsætningen på 2 % reduktion af
CO2-udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme. (flerårigt mål)

X
X

Bevilling 14 Centralfunktioner
Et godt værtsskab/en god service af Silkeborg Kommunes borgere, foreninger og
virksomheder

X

Effektiv anvendelse af ressourcer via digitalisering og velfærdsteknologi

X

Attraktiv arbejdsplads

X

Fokus på natur og miljø i dagligdagen

X

Understøtte initiativer der fokuserer på unges uddannelsesparathed

X

Tværgående samarbejde i den kommunale organisation

X

NOTE:
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af
året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet
af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i
løbet af året

Bilag
1 (Bilag Økonomi og erhvervsudvalget - Målopfølgning Bevilling 12 Kommunale ejendomme 7908296)
2 (Bilag Økonomi og erhvervsudvalget - Målopfølgning Bevilling 14 Centralfunktioner 7898720)

Side 8

4 (Offentlig) Budgetopfølgning for Økonomi- og
Erhvervsudvalget pr. 30.06.2019
Sagsbehandler: DR28946
SagsID: EMN-2018-02191

Resume
Jf. styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2019 gennemført opfølgning på
økonomi og aktivitet.

Indstilling
Ejendomschefen og Økonomichefen indstiller for deres respektive bevillinger til Økonomi- og
Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på
baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019",


at de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilaget, godkendes

Ejendomschefen og Økonomichefen indstiller for deres respektive bevillinger til byrådets
samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2019",


at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte de foreslåede bevillingsflytninger og tog det
forventede regnskab til efterretning.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), i stedet deltog Helle Gade (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
Oprindeligt Korrigeret
Forbrug pr.
Forventet
1000 kr., drift
Afvigelse**
Budget
Budget*
30.06.2019
Regnskab
11 Ældreboliger
-22.936
-22.936
-16.257
-23.331
395
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12 Kommunale
ejendomme
14
Centralfunktioner
15 Fælles formål
16 Tværgående
aktiviteter
Ialt driftsudgifter

228.785

253.624

120.376

243.724

9.900

424.564

462.175

218.993

447.961

14.214

52.525

55.275

26.465

51.940

3.335

104.765

52.074

-1.914

43.887

8.187

787.703

800.212

347.663

764.181

36.031

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
11 Ældreboliger
Afvigelsesbemærkninger, drift
Ældreboliger

395

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,395 mio. kr. Se specifikation i bilaget.
12 Kommunale ejendomme
Afvigelsesbemærkninger, drift
9.900
Ejendomsdrift
Der forventes et samlet mindreforbrug på 9,9 mio. kr. på ejendomsdriften. Mindreforbruget er
fordelt på energi (varme og el), planlagt vedligeholdelse samt merindtægter vedrørende
udleje af ejendomme. Se specifikation i bilaget.
14 Centralfunktioner
Afvigelsesbemærkninger, drift
På nuværende tidspunkt forventes der samlet set et mindreforbrug på ca. 14,214 mio. kr.
Det forventede nettoresultat består af både mer- og mindreforbrug. Mindreforbruget skal ses i
sammenhæng med en række områder, hvor aktiviteter og forbrug strækker sig over flere år.
Eksempelvis medarbejderordninger og fælles uddannelsesaktiviteter samt
kommuneplansarbejdet.
På Sekretariater og forvaltninger herunder direktionen samt afdelinger og stabe forventes
aktuelt et mindreforbrug på ca. 20,541 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. at driften af
Tilsyn.dk i 2019 forventes at give et overskud på 3,6 mio. kr., og at Teknik- og
Miljøafdelingen er blevet tilført 2 mio. kr. til styrket sagsbehandling, men at disse stillinger
først er blevet besat fra august 2019.
Dette modsvares i nogen grad af udgifter til arbejdsskader (netto mindreindtægt) samt
forventede merforbrug på det specialiserede børneområde og til tjenestemandspensioner.
15 Fælles formål
Afvigelsesbemærkninger, drift
3.335
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Samlet set forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 3,335 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreforbrug på IT og Telefoni (ca. 600.000 kr.), og
Erhvervsservice og iværksætteri (ca. 1,8 mio. kr.), hvor aktiviteter og forbrug strækker sig
over flere år. Modsat forventes der et merforbrug på Turisme, og Sekretariat og forvaltninger,
hvor det særligt er på IT opgaver at der forventes et merforbrug på ca. 400.000 kr. Desuden
er der et forventet mindreforbrug på Regattaafvikling på 1,2 mio. kr. som er opsparing til
regetta afholdelse i 2021. Det bemærkes, at der pr. 30. juni 2019 ikke er forbrug på 06.45.52
Fælles IT og Telefoni, det skyldes at udgifterne først afholdes i 2. halvår af 2019.
16 Tværgående aktiviteter
Afvigelsesbemærkninger, drift
Forventet regnskab
Der forventes et mindre forbrug på 8,2 mio. kr., som primært omfatter puljer til
marginaludgifter vedrørende flygtninge 2,5 mio. kr., finansiering af pensionsudgifter for
tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale 1 mio. kr. samt vækstpulje og
lokalt initierede projekter 3 mio. kr.
 De afsatte puljer til lokalt initierede projekter og vækstpulje indgår i forventet
regnskab i det omfang udgifterne forventes afholdt i indeværende år. I løbet af året
forventes bevilgede beløb flyttet til anlæg i det omfang der er tale om anlægstilskud.
De midler der ikke forventes brugt i indeværende år er disponeret til projekter i de
kommende år og vil ved regnskabsårets slutning blive søgt overført til 2020.
 Ikke forbrugte midler til pensionsudgifter for tidligere ansatte på institutioner under
den sociale rammeaftale i 2019 opspares til udgifter i de kommende år og vil blive søgt
overført til 2020 ved regnskabsårets slutning.
I det forventede forbrug indgår pulje på 7,5 mio. kr. afsat til finansiering af forventet
efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering. Reguleringen afventer de kommende
økonomiforhandlinger.
På bevillingen afholdes i øvrigt bidrag til Midtjysk Brand og Redning, Innovation Silkeborg
samt udgifter til tværgående aktiviteter.
I forventet regnskab indgår en forventet indtægt på 2,1 mio. kr. vedrørende afholdelse af VM
curling.
Anlæg
Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg
Oprindeligt
Korrigeret
Forbrug pr.
Forventet
1000 kr., anlæg
Afvigelse**
Budget
Budget*
30.06.2019
Regnskab
12 Kommunale
14.300
22.758
-27.041
-35.042
57.800
ejendomme
16 Tværgående
38.500
4.860
76
4.612
248
aktiviteter
Ialt anlægsudgifter
52.800
27.618
-26.965
-30.430
58.048
* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
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12 Kommunale ejendomme
Afvigelsesbemærkninger, anlæg
57.800

Anlæg, netto mindreforbrug
Køb og salg
Der forventes, på nuværende tidspunkt, solgt grunde og ejendomme for 82 mio. kr. i
indeværende regnskabsår mod de budgetterede 25,15 mio. kr.
Ved årets sidste budgetopfølgning vil indtægtsbevillingen blive søgt tilpasset endelig
salgsvurdering.

Energisparemidler
Der forventes et mindreforbrug på energisparemidler i 2019 på 0,95 mio. kr. Der forventes
igangsat projekter for midlerne i 2019, som afsluttes i 1. kvartal 2020.

Bilag
1
2
3
4
5

(Budgetopfølgning
(Budgetopfølgning
(Budgetopfølgning
(Budgetopfølgning
(Budgetopfølgning

Side 12

for
for
for
for
for

bevilling
bevilling
bevilling
bevilling
bevilling

11
12
14
15
16

Ældreboliger pr. 30.06.2019 - 7898917)
Kommunale ejendomme pr. 30.06.2019 - 7908260)
Centrale funktioner pr. 30.06.2019 - 7908259)
Fælles formål pr. 30.06.2019 - 7898735)
Tværgående aktiviteter pr. 30.06.2019 - 7908252)

5 (Offentlig) Drøftelse af budgetseminar og tidsplan for
budgetvedtagelse samt orientering om 1 %-reduktion i
afdelinger og stabe
Sagsbehandler: Dr11998
SagsID: EMN-2019-03503

Resume
Orientering om program for budgetseminaret samt Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse
af seminaret og af forslag til revideret tidsplan for udarbejdelse og vedtagelse af budget 2020
og overslagsår 2021-2023.
Desuden er der, i henhold til Økonomi- og Erhvervsudvalgets anmodning, indhentet
information fra afdelinger og stabe om hvorledes de har håndteret 1 %-reduktionen af
serviceudgiftsrammen ved udarbejdelse af budgetbidrag på bevilling 14 Centralfunktioner.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,




at orientering om program for budgetseminaret tages til efterretning
at forslagene til revideret tidsplan for udarbejdelse og godkendelse af budget 2020 og
overslagsårene 2021-2023 drøftes
at den udarbejdede oversigt over hvorledes afdelinger og stabe har håndteret 1 %
reduktion af serviceudgiftsrammen, tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), i stedet deltog Helle Gade (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Budgetseminar
Der er udarbejdet et program for budgetseminaret 20. og 21. august. (vedlagt som bilag).
Programmet fokuserer på udgiftssiden af budget 2020 og overslagsårene, idet der først
omkring september forventes forhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes
økonomi.
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Der er på seminaret to eksterne indlæg:



På seminarets første dag et indlæg om outdoor/natur og sundhed ved læge Peter
Qvortrup Geisling.
På seminarets anden dag et indlæg om skat ved professor Kurt Houlberg fra Vive (det
nationale forskningscenter og viden og velfærd)

Desuden er der på seminaret en endelig afrapportering fra socialområdet.
Som bilag er vedlagt udkast til anlægsbudget, administrativt udarbejdet efter modtagne input
fra fagudvalgsdrøftelserne, der fremlægges og drøftes på budgetseminaret.
Revideret tidsplan for vedtagelse af budget 2020 og overslagsårene
Der er udarbejdet forslag til en revideret tidsplan (henholdsvis alternativ 1 og alternativ 2)
frem mod vedtagelse af budget 2020 og overslagsårene (vedlagt som bilag).
I hovedpunkter foreslås:


at tidspunktet for 1. behandling af budgetforslaget fastholdes, uanset at indtægtssiden
ikke vil være kendt.



at det tidspunkt der oprindeligt var fastlagt til 2. behandling af budget 2020 i stedet
anvendes til en orientering til byrådet om indtægtssiden, der forventes kendt på dette
tidspunkt.
Alternativt at der indkaldes til et temamøde i Byrådet, i perioden ultimo september /
primo oktober, såfremt grundlaget for beregning af indtægtssiden er tilgængeligt medio
september.



at fristen til aflevering af ændringsforslag rykkes til efter efterårsferien – konkret til
tirsdag 21. oktober 2019 kl. 12.30.
Alternativt onsdag 16. oktober 2019 kl. 12.30 (i efterårsferien)



at Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde før 2. behandling af budgetforslaget
fastlægges til mandag 28. oktober (ekstraordinært møde om eftermiddagen)
Alternativt tirsdag 22. oktober (ordinært møde)



at 2. behandling af budgetforslaget sker mandag 4. november (ekstraordinært møde
om formiddagen)
Alternativt mandag 28. november (ordinært møde)

Afdelinger og stabes håndtering af 1 %-reduktion af serviceudgiftsrammen, på
bevilling 14 Centralfunktioner
Da Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede udvalgets budgetbidrag på bevilling 14
Centralfunktion, blev der efterspurgt en oversigt over hvorledes de enkelte afdelinger og stabe
havde håndteret 1 %-reduktionen – beløbet størrelse, udmøntningen og konsekvenserne
heraf.
Økonomistaben har bedt hver afdeling/stab om at svare herpå og har samlet svarene op i det
vedlagte bilag, der er udarbejdet til udvalgets orientering.

Side 14

Bilag
1 (Program for budgetseminar budget 2020 - august 2019 - 7908239)
2 (Anlægsbudget 2020-2028, efter fagudvalgenes reprioritering indenfor rammerne 7908308)
3 (Nuværende og forslag til revideret tidsplan for vedtagelse af budget 2020 og overslagsårene
2021 - 7899541)
4 (Konsekvenser af 1pct reducering - 7901388)
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6 (Offentlig) Drøftelse af emner i forbindelse med
Kommuneplan 2020-2032
Sagsbehandler: DR20277
SagsID: EMN-2019-02045

Resume
Drøftelse af aktuelle spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan
2020-2032 for Silkeborg Kommune.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at sagen drøftes.

Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede oplæg om detailhandel.
Drøftelse af Biogasanlæg udsat til næste møde.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), i stedet deltog Helle Gade (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Teknik- og Miljøafdelingen udarbejder et forslag til en ny kommuneplan for Silkeborg
Kommune.
Af ”kommissorium for Kommuneplan 2020- 2032” fremgår, at udvalget skal involveres, når der
er behov for politiske meldinger om indhold og retning på geografiske eller tematiske forhold,
eller når der skal ske afvejning mellem forskellige og måske modsatrettede interesser.
Detailhandel
Siden Kommuneplan 2017-2028 er der sket en planlovsændring for detailhandelsområdet, som
giver kommunen en række nye muligheder for udpegning af arealer til detailhandel. Samtidig
har Teknik- og Miljøafdelingen modtaget en række forespørgsler på etablering af butikker.
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Teknik- og Miljøafdelingen vil gerne drøfte principper for detailhandelsstrukturen med afsæt i
nuværende kommuneplan, planlovsændringen og modtagne henvendelser.
Ændringen i planloven giver mulighed for at udpege aflastningscentre, hvor der er et
tilstrækkeligt kundegrundlag og formålet er at aflaste en bymidte. På mødet skal det drøftes
om Silkeborg Kommune skal arbejde videre med denne mulighed i Kommuneplan 2020-2032.
Planloven åbner også op for, at butikker kan være større end angivet i nuværende
Kommuneplan 2017-2028, hvorfor Teknik- og Miljøafdelingen ønsker at drøfte planlovens
udvidet rammer for butiksstørrelser.
På nuværende tidspunkt er der modtaget forespørgsler på detailhandel ved Center Nord,
Gødvad og Balle. Teknik- og Miljøafdelingen ønsker indledningsvist at drøfte disse
forespørgsler med henblik på at afklare en nærmere retning for kommuneplanens
detailhandelsstruktur i disse områder.
Teknik- og Miljøafdelingen vil i løbet af efteråret 2019 indkalde til forslag og ideer for
detailhandel.
Biogasanlæg
I Planstrategi 2019 er det besluttet at arbejde for et mindre aftryk på klimaet, hvorfor det er
angivet, at Silkeborg Kommune blandt andet vil arbejde for fremtidige lokaliseringsmuligheder
for biogasanlæg.
Det er afgørende for Teknik- og Miljøafdelingens videre arbejde med biogasanlæg i
kommuneplanen, at der er en indledningsvis drøftelse af, hvordan der skal arbejdes med
biogasanlæg. Arbejdet skal – i henhold til planloven – udmøntes i retningslinjer, men
derudover kan det også udmøntes i mere konkrete rammer, hvilket ønskes drøftet med
udvalget. En ramme har den fordel, at den kan danne grundlag for en nærmere lokalplan, men
modsat kan den være uhensigtsmæssig, hvis der ikke er et konkret projekt.
Ligeledes vil der på mødet være en indledende drøftelse af, hvilke kriterier/retningslinjer
(afstand til boliger, nærhed til gasledning, opland, infrastruktur, øvrige hensyn mv.), som er
vigtige for placering af biogasanlæg.
Formanden for Plan- og Vejudvalget samt planlægger Peter Magnussen deltager på mødet.
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7 (Offentlig) Beslutning om placering af svømmecenter på
Søholt
Sagsbehandler: Dr14516
SagsID: EMN-2017-06027

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til en konkret placering af et kommende
svømmecenter på Søholt i Alderslyst.

Indstilling
Teknik og Miljøafdelingen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at placeringen på Ansvej 98 med facadelinje mod Ansvej på Søholt anvises til det
kommende svømmecenter såfremt der ikke etableres udendørs bassin.
at placeringen på eks. bueskydningsbane på Søholt anvises til det kommende
svømmecenter såfremt der skal etableres udendørs bassin.



Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at svømmecenteret placeres på areal B.
Claus Løwe Klostergaard (Å) stemte imod.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), i stedet deltog Helle Gade (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På byrådets temamøde 9. april 2018 fremlagde arkitektfirmaet Transform fire forskellige
placeringsmuligheder for en multiarena med svømmecenter, sportshal og cykelarena på
Søholt. Oplægget vedlægges som bilag.
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet 7. maj 2019, at igangsætte processen for
udarbejdelse af helhedsplan for Søholt. Beslutningsprotokollen for Økonomi- og
Erhvervsudvalgets møde 7. maj 2019 vedlægges som bilag, hvor den videre proces beskrives i
dagsordenteksten.
I første fase skulle der træffes beslutning om placeringen af et kommende svømmecenter. Der
skulle udpeges et areal, som projektet kan anvises og tegnes til at ligge på. Arealudpegningen
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er foretaget administrativt i et tværgående chefmøde for Teknik- og Miljøafdelingen,
Ejendomsstaben og Kultur- og Borgerserviceafdelingen, og forelægges nu til politisk
godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Når placeringen af svømmecentret er godkendt, kan man gå videre med de næste faser.
Søholt er omfattet af lokalplan 11-012. Lokalplanen rummer ikke mulighed for et
svømmecenter. Der vil derfor skulle udarbejdes en ny lokalplan.
Placering
Der anbefales to forskellige placeringer af svømmecentret alt efter, om der etableres
udendørs bassin eller ej.
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Arealerne til svømmecenter vist på illustrationsplanen fra lokalplan 11-012.
Placering A
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Hvis der ikke skal opføres et udendørs bassin
anbefales en placering af svømmecentret ud mod
Ansvej med facadelinje mod vejen som JYSK
Arena. Placeringen svarer nogenlunde til placering
II i oplægget fra Transform. På den måde kan
bygningen, sammen med JYSK Arena, markere
idrætsområdet ud mod Ansvej og skabe et mere
sammenhængende udtryk ud mod vejen.
Bygningen placeres på eksisterende
parkeringsplads, samt på areal udlagt til parkering
i lokalplan 11-012. Med denne placering får centret
direkte vejadgang fra Ansvej, som vist på skitsen,
men vil også kunne anvende vejadgangen mod
nord.
Arealet er på ca. 8.000 m2 og vil forudsætte køb af
mindre areal fra Midtjysk Boligselskab, samt anlæg
af p-pladser som erstatning for eksisterende og
lokalplanlagte.
Placering B
Hvis der skal opføres et udendørs bassin anbefales
en placering af svømmecentret på bueskydningens
runde areal. Placeringen svarer nogenlunde til
placering IV i oplægget fra Transform. Derved
undgås støjgener fra det udendørs bassin mod
naboområderne. Det tætteste boligområde ligger ca.
220 m fra denne placering.
Placeringen her vil ikke kræve så megen jordarbejde
i forhold til placering A. Bygningen placeres dog på
bueskydningens areal, og der skal derfor findes et
anden til denne funktion.
Arealet er på ca. 8.000 m2 og vil forudsætte en
stillingtagen til hvor mange nye p-pladser det vil
udløse. De kan i så fald etableres i del af det viste
grå parkeringsareal på foregående illustrationsplan.
Parkering
Silkeborg Kommunes parkeringsnorm fastsætter ikke bestemmelser for parkering til
svømmecentre. Antallet af parkeringspladser er derfor fastsat ud fra erfaringer fra andre
svømmecentre.
Til Ikast svømmecenter er der stillet krav til 1 p-plads/70 m2 etageareal. Til Herning
svømmehal er der stillet krav om 1 p-plads/50 m2 etageareal.
Et areal på 8.000 m2 udløser dermed 115-160 p-pladser afhængig af beregningsmetode. På
Søholt arealet er der mulighed for 850 p-pladser i henhold til lokalplan 11-012. De 115-160
p-pladser skal regnes oven i de 850 p-pladser. I de fleste situationer vil der være mulighed
for at udnytte pladserne sammen med brugerne af de andre anlæg i området. I
spidsbelastningssituationer, hvor der er store arrangementer i flere af områdets anlæg
(både hallerne, stadion og svømmecenter) vil der kunne opstå behov for at anvise
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parkering andre steder. En parkeringsplads fylder som hovedregel mellem 20-30 m2. 160
p-pladser vil derfor kræve et areal på mellem 3.200-4.800 m2.
På foregående illustrationsplan anvises et areal øst for kunstgræsbanen på ca. 12.000 m2
til 400-500 p-pladser hvor svømmecentrets p-pladser og erstatning for eksisterende, kan
placeres hvis placering A vælges.

Bilag
1 (Byrådstemamøde 9. april 2018 Placeringsmuligheder for multihal ved Transform - 7794112)
2 (ØKE 7. maj 2019 Godkendelse af igangsætning af proces for udarbejdelse af helhedsplan
for Søholt - 7768165)
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8 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr16785
SagsID: EMN-2019-02705
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9 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EJD-2019-02932
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10 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EJD-2019-01608
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11 (Fortrolig) Drøftelsessag
Sagsbehandler: Dr12865
SagsID: EMN-2019-03254
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12 (Fortrolig) Orientering om rykning for lån
Sagsbehandler: DR14437
SagsID: EMN-2019-03325
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13 (Fortrolig) Orientering om debitorkrav
Sagsbehandler: DR14437
SagsID: EMN-2019-03323
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14 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2019-02050
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15 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning
Temamøde 9. september 2019 aflyses.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), i stedet deltog Helle Gade (A).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orienteringsmøde for Aktuel Kommunaløkonomi
Afholdes i dagene 11. og 12. september 2019.
Oversigt over tidspunkter for Aktuel Kommunaløkonomi:
 11. september 2019 kl. 09-12 - FrederiksborgCentret, Hillerød
 11. september 2019 kl. 14-17 – Comwell, Køge Strand
 12. september 2019 kl. 09-12 – Comwell, Rebild Bakker
 12. september 2019 kl. 14-17 – Scandic, Herning
 12. september 2019 kl. 09-12 – Messecenter, Fredericia
Tilmelding ved borgmestersekretæren.
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16 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning
.
Ej til stede
Søren Kristensen (A), i stedet deltog Helle Gade (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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