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LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019 for Ferskvandscentret Selvejende institution.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Silkeborg, den 21. april 2020
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Årsrapporten indstilles til godkendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til ledelsen for Ferskvandscentret Selvejende institution
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ferskvandscentret Selvejende institution for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i årsregnskabets note 9 og
ledelsesberetningens afsnit "Usikkerhed ved indregning og måling" af regnskabsposten Ombygning af
lejede lokaler mv.
Uden af det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i årsregnskabets note 9, hvori
institutionens ledelse, med baggrund i det meget tætte samarbejde mellem Den Selvejende Institution
AQUA Ferskvandsakvarium, Silkeborg og Den Selvejende Institution Ferskvandscentret, Silkeborg,
redegør for transaktioner og regnskabsmæssige skøn, som dette samarbejde naturligt medfører.
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at institutionen efter
indregning af urealiseret kurstab på renteswapaftaler, med deraf negativ egenkapital til følge, ikke
opfylder den vedtægtsmæssige bestemmelse om grundkapitalens urørlighed.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om
institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan
fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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HOVED- OG NØGLETAL
2019
kr.

2018
kr.

2017
kr.

2016
kr.

2015
kr.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
..........................................................................................................................................................................
62.925.547 62.892.496 64.356.093 60.242.158 56.038.619
Bruttoresultat
..........................................................................................................................................................................
5.488.751 6.245.892 9.464.875 4.987.845 8.844.683
Driftsresultat
..........................................................................................................................................................................
2.184.717 2.741.898 3.866.342 1.286.719 2.784.111
Finansielle
..........................................................................................................................................................................
poster, netto
-2.000.492 -2.106.652 -2.231.759 -2.547.747 -2.617.676
Årets
..........................................................................................................................................................................
resultat
184.225
635.246
838.575 -1.261.028
166.435

Balance
Balancesum
..........................................................................................................................................................................
54.156.892 54.962.507 57.406.309 58.435.330 63.779.390
Egenkapital
..........................................................................................................................................................................
-7.155.440 -7.081.328 -8.649.435 -11.106.038 -9.343.806
Investeret
..............................................................................................................................................
kapital
5.201.355 2.210.288 2.584.726 1.949.294 5.791.686
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Pengestrømme
Pengestrømme
..........................................................................................................................................................................
fra driftsaktivitet
3.286.200 5.262.482 4.271.781 4.638.599 2.316.142
Pengestrømme
..........................................................................................................................................................................
i alt
-2.805.117 1.013.809
217.997 2.581.206
-41.008
Investeringer
..........................................................................................................................................................................
i materielle anlægsaktiver -3.539.421 -1.235.456 -1.528.221
-488.097
-317.706

Gennemsnitligt
..............................................................................................................................................
antal fuldtidsansatte
86
87
86
79
71

Nøgletal
Bruttomargin
..........................................................................................................................................................................
8,7
9,9
14,7
8,3
15,8

Afkast
..........................................................................................................................................................................
af investeret kapital
59,0
114,4
170,5
33,2
49,1

Soliditetsgrad
..........................................................................................................................................................................
Neg.
Neg.
Neg.
Neg.
Neg.

Egenkapitalforrentning
..........................................................................................................................................................................
Neg.
Neg.
Neg.
Neg.
Neg.
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:
Bruttomargin:
Afkast af investeret kapital:

Investeret kapital:

Soliditetsgrad:
Egenkapitalforrentning:

Bruttoresultat x 100
Nettoomsætning
Resultat af primær drift x 100
Gennemsnitlig investeret kapital
Immaterielle anlægsaktiver (ekskl. goodwill) +
materielle anlægsaktiver + varebeholdninger +
tilgodehavender + øvrige driftsmæssige
omsætningsaktiver – leverandørgæld – andre
hensatte forpligtelser - øvrige lang- og
kortfristede driftsmæssige forpligtelser
Egenkapital x 100
Passiver i alt, ultimo
Resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital

Nøgletallene følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger.
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Den selvejende Institution Ferskvandscentret i Silkeborg er et nationalt center indenfor vand- og
miljøområdet, som danner rammen for en række aktiviteter inden for erhvervsudvikling, service og
vidensformidling. Ferskvandscentret driver fire forskellige forretningsområder: en kursusafdeling, som
er Danmarks førende kursusudbyder inden for vand- og miljøkurser; to hotel- og konferencecentre Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter og Gl. Skovridergaard Hotel & Konferencecenter - samt
ErhvervsParken, der udlejer kontorlokaler til små og mellemstore virksomheder.

Ferskvandscentrets ombygninger af lejede lokaler m.v., der er ejet af Silkeborg Kommune, aktiveres til
kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Den bogførte værdi af regnskabsposten
”Ombygning af lejede lokaler m.m.” udgør pr. 31. december 2019 i alt 45,8 mio. kr. Regnskabspostens
karakter indebærer en naturlig usikkerhed om markedsværdien. Med baggrund i det indkomstgrundlag,
som den lejede bygningsmasse er med til og fortsat forventes at generere, anser ledelsen den valgte
værdiansættelse som retvisende.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Belægningen på Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter og Gl. Skovridergaard Hotel & Konferencecenter
har samlet været på niveau med 2018. Hotellerne bidrager til dækning af Ferskvandscentrets
fællesomkostninger. Lederen af hotellerne opsagde sin stilling før sommer og der er tiltrådt en ny leder
i august måned, som har ansvaret for begge hoteller.
Kursusafdelingen har gennemført flere kurser end i 2018, men med færre deltagere end planlagt,
hvilket betyder, at kursusafdelingen i 2019 har skabt et mindre resultat sammmenlignet med 2018. Der
er tiltrådt en ny leder i august måned efter, at den tidligere leder opsagde sin stilling før
sommerferien.
ErhvervsParken har gennem 2019 oplevet en tilfredsstillende udlejning af kontorlokaler og realiserer en
omsætning og et resultat der er bedre end forventet. Der er dog modtaget et par opsigelser på større
lejemål ultimo året, som får indflydelse på udlejningen i 2020.
Det samlede resultat for Ferskvandscentret for 2019 ender på 0,2 mio kr.
Ferskvandscentret har en egenkapital på 3,7 mio. kr. før regulering af renteswapaftalerne.
Renteswapaftalerne blev indgået for at eliminere renterisikoen af de variabelt forrentede lån i
forbindelse med nybyggeri på Ferskvandscentret i 2005. Da renteswapaftalerne følger lånenes løbetid,
vil det under egenkapitalen bogførte urealiserede kurstab på aftalerne over tid blive tilbageført og ved
lånets indfrielse gå i 0 kr. Årets resultat betyder sammen med indregningen af det urealiserede kurstab
på renteswapaftalerne på 10,8 mio. kr., at der opstår en regnskabsmæssig negativ egenkapital på 7,2
mio. kr.
I forbindelse med stiftelsen af den selvejende institution blev der indgået en lejeaftale med Silkeborg
Kommune, som indebærer, at kommunen ejer alle bygninger, mens Ferskvandscentret har alle
forpligtelser med hensyn til renter og afdrag på lån, afskrivninger samt reparationer og vedligeholdelser af bygningsmasse. Bestyrelsen og ledelsen har gennem hele 2019 fortsat forsøgt at finde en
løsning sammen med Silkeborg Kommune på at løse udfordringen med finansiering af vedligeholdelsen
af bygningsmassen.
Covid-19 udbruddet vil få en indvirkning på Ferskvandscentrets økonomiske udvikling i 2020. På
nuværende tidspunkt er det for tidligt at vurdere omfanget heraf, men der er fra ledelsesmæssig side
stor fokus på at overvåge udviklingen og fortage de nødvendige tiltag, som skønnes rigtige og optimale
i forhold til en fortsat sund finansiel udvikling.
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Usikkerhed ved indregning og måling
Ferskvandscentret har et naturligt og forretningsmæssigt tæt samarbejde med Den selvejende Institution AQUA Akvarium & Dyrepark. Samhandlen (primært leje- og serviceydelser) udføres på markedsmæssige vilkår eller, hvor dette ikke er muligt, med udgangspunkt i regnskabsmæssige kvalificerede skøn, der tilstræbes at ligge så tæt på markeds- og forretningsmæssige vilkår som muligt.
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LEDELSESBERETNING
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold (fortsat)
Med baggrund i udarbejdede scenarier for Covid-19 er der vurderet behov for udvidelse af
Ferskvandscentrets nuværende trækningsret på kassekreditten. Med forventning om genåbning af p.t.
nedlukkede aktiviteter senest fra juli måned 2020, er det vurderede behov for yderligere trækningsret
bevilget. Det er samtidig Ferskvandscentrets vurdering, at eventuelt yderligere behov for trækningsret
som følge af senere genåbning senere end juli måned 2020 vil kunne tilvejebringes.
Med de budgetter og planer, der er besluttet for det kommende år, har Ferskvandscentret en uudnyttet kreditramme gennem hele 2020.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
institutionens finansielle stilling pr. 31. december 2019.
Forventninger til fremtiden
Covid-19 krisen vil medføre et væsentligt fald i omsætningen med et deraf forventet negativt
driftsresultat for 2020 til følge.
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Årets resultat sammenholdt med forventet udvikling
Regnskabsåret 2019 har indfriet de planer og budgetter, som blev lagt for året.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2019
kr.

2018
kr.

NETTOOMSÆTNING
..............................................................................................................................................
62.925.547
62.892.496

Direkte
..............................................................................................................................................
omkostninger
-48.080.274
-47.621.959
Administrationsomkostninger
..............................................................................................................................................
-9.356.522
-9.024.645

BRUTTORESULTAT
..............................................................................................................................................
5.488.751
6.245.892

Afskrivninger
..............................................................................................................................................
-3.304.034
-3.503.994

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
2.184.717
2.741.898
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Finansielle
..............................................................................................................................................
indtægter
1.674
13.417
Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger
-2.002.166
-2.120.069

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
2
184.225
635.246
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2019
kr.

2018
kr.

Ombygning
..............................................................................................................................................
af lejede lokaler m.v.
45.835.480
46.772.533
Driftsmateriel
..............................................................................................................................................
og inventar
2.184.441
1.012.001
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
3
48.019.921
47.784.534

Værdipapirer
..............................................................................................................................................
191.863
193.588
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
4
191.863
193.588

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
48.211.784
47.978.122

Varelager
..............................................................................................................................................
964.974
864.400
Varebeholdninger
..............................................................................................................................................
964.974
864.400
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Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg
2.164.594
1.378.816
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
1.210.071
1.386.187
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
5
502.102
439.751
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
3.876.767
3.204.754

Likvider
..............................................................................................................................................
1.103.367
2.915.231

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
5.945.108
6.984.385

AKTIVER
..............................................................................................................................................
54.156.892
54.962.507
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BALANCE 31. DECEMBER
PASSIVER

Note

2019
kr.

2018
kr.

Grundkapital
..............................................................................................................................................
200.000
200.000
Dagsværdiregulering
..............................................................................................................................................
renteswap
-6.917.949
-6.659.612
Overført
..............................................................................................................................................
overskud
-437.491
-621.716

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
-7.155.440
-7.081.328

Kommunekredit
..............................................................................................................................................
36.679.193
39.080.291
Dagsværdi
..............................................................................................................................................
renteswap
10.828.207
10.569.870
Deposita
..............................................................................................................................................
1.135.730
1.245.172
Feriepengeindefrysning
..............................................................................................................................................
484.252
0
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
6
49.127.382
50.895.333
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Kortfristet
..............................................................................................................................................
del af langfristet gæld
6
2.401.097
2.926.705
Gæld
..............................................................................................................................................
til pengeinstitutter
607.669
603.388
Mellemregning,
..............................................................................................................................................
D.S.I. AQUA Ferskvands Akvarium, Silkeborg
2.216.149
1.227.177
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
1.438.543
964.820
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
5.340.320
5.268.708
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
181.172
157.704
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
12.184.950
11.148.502

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
61.312.332
62.043.835

PASSIVER
..............................................................................................................................................
54.156.892
54.962.507
Eventualposter mv.

7

Nærtstående parter

8

Oplysning om usikkerheder og usædvanlige forhold

9
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EGENKAPITALOPGØRELSE

Grundkapital

Dagsværdiregulering
renteswap

Overført
overskud

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2019
200.000 -6.659.612
-621.716 -7.081.328
Dagsværdiregulering
..............................................................................................................................................
i året
-258.337
-258.337
Forslag
..............................................................................................................................................
til resultatdisponering
184.225
184.225
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Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2019
200.000 -6.917.949 -437.491 -7.155.440

15

PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
2019
kr.

2018
kr.

Årets
..............................................................................................................................................
resultat
184.225
635.246

Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger tilbageført
3.304.034
3.503.994
Regulering
..............................................................................................................................................
af andre finansielle indtægter
1.725
4.124
Ændring
..............................................................................................................................................
i varebeholdninger
-100.574
-206.650
Ændring
..............................................................................................................................................
i tilgodehavender
-672.013
1.269.347
Ændring
..............................................................................................................................................
i kortfristet gæld (ekskl. bank og skat)
568.803
56.421

PENGESTRØMME
..............................................................................................................................................
FRA DRIFTSAKTIVITET
3.286.200
5.262.482

Køb
..............................................................................................................................................
af immaterielle anlægsaktiver
0
0
Køb
..............................................................................................................................................
af materielle anlægsaktiver
-3.539.421
-1.235.456
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PENGESTRØMME
..............................................................................................................................................
FRA INVESTERINGSAKTIVITET
-3.539.421
-1.235.456

Afdrag
..............................................................................................................................................
på lån
-3.036.148
-3.013.217
Andre
..............................................................................................................................................
ændringer i langfristet gæld
484.252
0

PENGESTRØMME
..............................................................................................................................................
FRA FINANSIERINGSAKTIVITET
-2.551.896
-3.013.217

ÆNDRING
..............................................................................................................................................
I LIKVIDER
-2.805.117
1.013.809

Likvider
..............................................................................................................................................
1. januar
1.084.666
70.857

LIKVIDER
..............................................................................................................................................
31. DECEMBER
-1.720.451
1.084.666

Likvider 31. december specificeres således:
Likvider
..............................................................................................................................................
1.103.367
2.915.231
Gæld
..............................................................................................................................................
til pengeinstitutter
-607.669
-603.388
Mellemregning,
..............................................................................................................................................
D.S.I. AQUA Ferskvands Akvarium, Silkeborg
-2.216.149
-1.227.177

LIKVIDER,
..............................................................................................................................................
NETTOGÆLD
-1.720.451
1.084.666
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NOTER
2019
kr.

2018
kr.

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
86 (2018: 87)

Note
1

Løn
..............................................................................................................................................
og gager (inkl. honorarer)
28.205.700
27.502.878
Pensioner
..............................................................................................................................................
2.189.185
2.256.484
Andre
..............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
707.522
681.974
Løntimer
..............................................................................................................................................
købt hos D.S.I. AQUA Ferskvandsakvarium, Silkeborg
2.880.273
3.216.669
33.658.005

Oplysninger om ledelsesvederlag er udeladt i henhold til undtagelsesbestemmelsen i
årsregnskabsloven § 98 b, stk. 3 nr. 2.
Personaleomkostninger fordeles i resultatopgørelsen som følger:
Direkte omkostninger 25.424 tkr. mod 25.028 tkr. i 2018.
Administrationsomkostninger 8.559 tkr. mod 8.630 tkr. i 2018.
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33.982.680

Forslag til resultatdisponering
2
Overført
..............................................................................................................................................
resultat
184.225
635.246
184.225

635.246

Materielle anlægsaktiver

3
Ombygning af
lejede lokaler Driftsmateriel og
inventar
m.v.

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2019
93.834.742
8.810.598
Tilgang
..............................................................................................................................................
1.876.037
1.663.384
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2019
95.710.779
10.473.982

Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 1. januar 2019
47.062.209
7.798.596
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
2.813.090
490.945
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 31. december 2019
49.875.299
8.289.541

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2019
45.835.480
2.184.441
Sponserede bidrag til kostpris af ombygning af lejede lokaler mv. for akkumuleret 133 tkr., og
akkumulerede afskrivninger på samme på 133 tkr. er i ovenstående indregnet i kostpris og
akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar 2019 såvel som 31. december 2019.
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NOTER
Note
Finansielle anlægsaktiver

4
Værdipapirer

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2019
207.872
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2019
207.872

Nedskrivninger
..............................................................................................................................................
1. januar 2019
-14.284
Årets
..............................................................................................................................................
nedskrivninger
-1.725
Nedskrivninger
..............................................................................................................................................
31. december 2019
-16.009

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende kommende
regnskabsperioder, herunder forsikringer, forpagtning, serviceaftaler og abonnementer samt
sponsorater mv.

5

Langfristede gældsforpligtelser

6

31/12 2019
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

31/12 2018
gæld i alt

Kortfristet
del primo
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Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2019
191.863

Kommunekredit
..............................................................................................................................................
39.080.290 2.401.097 26.952.000 42.006.996 2.926.705
Dagsværdi
..............................................................................................................................................
renteswap
10.828.207
0
0 10.569.870
0
Deposita
..............................................................................................................................................
1.135.730
0
0 1.245.172
0
Feriepengeindefrysning
..............................................................................................................................................
484.252
0
0
0
0
51.528.479 2.401.097 26.952.000 53.822.038 2.926.705
Eventualposter mv.
Eventualaktiver
Institutionen har indgået huslejeaftale med Silkeborg Kommune. Lejemålet kan af institutionen opsiges med et varsel på 12 måneder.
Institutionen har indgået leasingaftale med en årlig omkostning på i alt 90 tkr. Restforpligtelsen til udløb udgør 45 tkr. pr. 31. december 2019.
Institutionen har indgået forpagtningsaftale vedrørende Gl. Skovridergaard. Forpagtningsaftalen har ingen udløbsdato. Aftalen kan af institutionen opsiges med et varsel på 12
måneder.
Institutionen har afgivet selvskyldnerkaution overfor Den Selvejende Institution AQUA
Ferskvandsakvarium, Silkeborg's mellemværende med pengeinstitut. Gældsmellemværendet
er pr. 31. december 2019 opgjort til 0 kr.

7
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NOTER
Note
Nærtstående parter
Institutionens nærtstående parter omfatter følgende:

8

Bestemmende indflydelse
Institutionens samlede bestyrelse.
Transaktioner med nærtstående parter
Institutionen har ikke haft transaktioner med nærtstående parter, der ikke er indgået på
markedsmæssige vilkår.

Samhandel med D.S.I. AQUA Ferskvandsakvarium, Silkeborg
Ferskvandscentret har et naturligt og forretningsmæssigt tæt samarbejde med Den Selvejende
Institution AQUA Ferskvandsakvarium, Silkeborg. Samhandlen (primært leje- og
serviceydelser) udføres på markedsmæssige vilkår eller, hvor et sammenligneligt grundlag ikke
foreligger, med udgangspunkt i regnskabsmæssige kvalificerede skøn, som tilstræbes at ligge
så tæt på markeds- og forretningsmæssige vilkår som muligt.
Grundkapital
Institutionen opfylder, som følge af negativ egenkapital, ikke den vedtægtsmæssige
bestemmelse om grundkapitalens urørlighed.

9
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Oplysning om usikkerheder og usædvanlige forhold
Ombygning af lejede lokaler m.v.
Ferskvandscentrets ombygninger af lejede lokaler m.v. ejet af Silkeborg Kommune aktiveres
til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Den bogførte værdi af
regnskabsposten ”Ombygning af lejede lokaler m.v.” udgør pr. 31. december 2019 i alt 45,8
mio. kr. Regnskabspostens karakter indebærer en naturlig usikkerhed om markedsværdien.
Med baggrund i det indkomstgrundlag, som den lejede bygningsmasse er med til og fortsat
forventes at generere, anser ledelsen den valgte værdiansættelse som retvisende.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Ferskvandscentret Selvejende institution for 2019 er aflagt i overensstemmelse med Regnskab
true
den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C, mellemstor
virksomhed.
Som følge af institutionens særlige forhold er der enkelte fravigelser i forhold til årsregnskabsloven.
Fravigelserne er af begrænset omfang og omfatter note-, præsentations- og klassifikationsforhold. Fravigelserne har til formål at øge kvaliteten af det aflagte årsregnskab.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan
opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med
fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Direkte omkostninger
Direkte omkostninger omfatter omkostninger, der direkte kan henføres til institutionens kerneaktiviteter, såsom vareforbrug, kursusmaterialer, honorarer og direkte løn mv.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, vedligeholdelse
af lokaler og udstyr, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger samt løn og gager mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Institutionen er ikke omfattet af Fondsbeskatningsloven. Institutionens skattepligt er reguleret af
bestemmelsen i Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.
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RESULTATOPGØRELSEN

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Ombygning af lejede lokaler mv., der omfatter ombygninger, renoveringer og istandsættelse af lejede
bygninger og lokaler, samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger. I relation til ombygning af lejede lokaler mv. bemærkes, at Silkeborg Kommune er ejer
af ejendommene.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. I kostprisen modregnes sponserede bidrag til de
enkelte investeringer.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:
Brugstid

Restværdi

Ombygning
.............................................................................................................................................
af lejede lokaler
5-50 år
0%
Driftsmateriel
.............................................................................................................................................
og inventar
3-7 år
0%
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter desuden børsnoterede aktier, der ikke forventes afhændet. Disse
aktier måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningernes omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.
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Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved
afskrivning.
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Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til
dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i tilgodehavender henholdsvis forpligtelser.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i tilgodehavender eller gæld samt på
egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for
henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller
omkostninger, overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den
periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.
For eventuelle afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som
sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende.
PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømmene for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet
og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og
slutning.
Pengestrømme fra driftsaktivitet:
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet:
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld og
betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Likvider:
Likvider omfatter kassekredit, likvide beholdninger samt mellemregning med Den Selvejende Institution
AQUA Ferskvandsakvarium, Silkeborg.
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Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder
kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i
resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den
sikrede forpligtelse.
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LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 for Den Selvejende Institution Aqua, Silkeborg.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til godkendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til ledelsen for Den Selvejende Institution Aqua, Silkeborg
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Aqua, Silkeborg for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i årsregnskabets note 10, hvori
institutionens ledelse, med baggrund i det meget tætte samarbejde mellem Den Selvejende
Institution AQUA Ferskvandsakvarium, Silkeborg og Den Selvejende Institution Ferskvandscentret,
Silkeborg, redegør for transaktionerne og de regnskabsmæssige skøn, som dette samarbejde naturligt
medfører.
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i årsregnskabets note 10, hvoraf
det fremgår, at institutionens ledelse forventer at kunne realisere udarbejdet masterplan for
institutionens fremtidige udvikling. Som følge heraf er afholdte omkostninger i tilknytning til
realisering af masterplanen aktiveret med i alt 529 tkr.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at
en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om
institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan
fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Silkeborg, den 21. april 2020
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Kloborg
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne19678

21-04-202

2022

Revisionsp

7

LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Den selvejende Institution AQUA Akvarium & Dyrepark er Nordeuropas største ferskvandsakvarium med
store akvariesøer, dyrepark, udstillinger og en bred vidensformidling inden for dansk natur. Derudover
drives AQUA Naturfagscenter, som er en skoletjeneste.
Usikkerhed ved indregning og måling
AQUA Akvarium & Dyrepark har et naturligt og forretningsmæssigt tæt samarbejde med Den Selvejende Institution Ferskvandscentret. Samhandlen (primært leje- og serviceydelser) udføres på markedsmæssige vilkår eller, hvor dette ikke er muligt, med udgangspunkt i regnskabsmæssige kvalificerede skøn, der tilstræbes at ligge så tæt på markeds- og forretningsmæssige vilkår som muligt.

En anden meget vigtig indtægtskilde kommer fra et stort antal loyale sponsorer fra erhvervslivet. Der
findes forskellige typer af sponsorater, startende med et Hundestejlesponsorat på 15.000 kr. for et år.
Sponsoraternes modydelser er eksponering af sponsorerne samt diverse netværksarrangementer.
Sponsorindtægterne beløb sig i 2019 til 1,1 mio. kr.
AQUA Akvarium & Dyrepark modtager et årligt driftstilskud fra Silkeborg Kommune på 3,6 mio. kr.
Derudover modtog AQUA Akvarium & Dyrepark i 2019 et statsligt tilskud som Videnpæ-dagogisk
Aktivitetscenter (VPAC) på 1,3 mio. kr. Tilskudspuljen er optaget på finansloven med etårige
bevillinger. Det er ledelsens opfattelse, at AQUA fortsat har gode muligheder for at oppebære statslige
tilskud på grund af de omfattende aktiviteter og nye initiativer på formidlingsområdet over for
grundskolen og undervisningssektoren generelt. Der blev i 2019 modtaget fondsmidler fra forskellige
fonde på i alt ca. 0,5 mio. kr. Disse midler anvendes primært til en større ”make-over” af AQUA
Akvarium & Dyrepark indendørs formidling.
Samarbejde med Silkeborg Kommune om en lokalplan, som skal resultere i en udvidelse af parken med
ca. 27.000m2 er fortsat i 2019 og forventes at kunne vedtages i 2020. I 2019 er der blandt andet
etableret en hoppepude samt en ny vandaktivitet på legepladsen.
Det større gæstetal samt en større indtjening pr. gæst, har betydet en bedre omsætning end forventet. De realiserede omkostninger er som forventet. Dette har resulteret i, at AQUA Akvarium &
Dyrepark genererer et samlet resultat på 0,9 mio. kr. i 2019.
AQUA har en egenkapital på 1,6 mio. kr.
Covid-19 udbruddet vil få en indvirkning på den økonomiske udvikling i 2020 for AQUA. På nuværende
tidspunkt er det for tidligt at vurdere omfanget heraf; men der er fra ledelsesmæssig side stor fokus
på at overvåge udviklingen og fortage de nødvendige tiltag, som skønnes rigtige og optimale i forhold
til en fortsat sund finansiel udvikling.
Årets resultat sammenholdt med forventet udvikling
Regnskabsåret 2019 har indfriet de planer og budgetter, som blev lagt for året.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for AQUA Akvarium &
Dyreparks finansielle situation pr. 31. december 2019.
Forventninger til fremtiden
Covid-19 krisen vil medføre et væsentligt fald i omsætningen med et deraf forventet negativt
driftsresultat for 2020 til følge.
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Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
AQUA Akvarium & Dyreparks besøgstal blev i 2019 105.000, hvilket er en fremgang på 3% i forhold til
2018. Vejrmæssigt blev sensommeren og efteråret i 2019 en udfordring, idet vi fik rekordstore
mængder regn, hvilket påvirkede besøgstallet negativt. Indtjeningen pr. gæst blev større end i 2018,
hvilket betød en bedre samlet indtjening sammenlignet med 2018.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2019
kr.

2018
kr.

NETTOOMSÆTNING
............................................................................................................................................
19.578.167
19.252.877

Direkte
............................................................................................................................................
omkostninger
-1.450.796
-1.541.663
Administrationsomkostninger
............................................................................................................................................
-16.732.418
-16.773.330

BRUTTORESULTAT
............................................................................................................................................
1.394.953
937.884

Afskrivninger
............................................................................................................................................
-495.097
-424.661

DRIFTSRESULTAT
............................................................................................................................................
899.856
513.223
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Finansielle
............................................................................................................................................
indtægter
2
20.238
2.901
Finansielle
............................................................................................................................................
omkostninger
-33.703
-36.048

ÅRETS
............................................................................................................................................
RESULTAT
886.391
480.076
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
............................................................................................................................................
resultat
886.391
480.076

I............................................................................................................................................
ALT
886.391
480.076
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2019
kr.

2018
kr.

Ombygning
............................................................................................................................................
af lejede lokaler m.v.
3.018.347
2.358.812
Andre
............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
160.839
217.662
Materielle
............................................................................................................................................
anlægsaktiver
3
3.179.186
2.576.474

Værdipapirer
............................................................................................................................................
190.814
192.528
Finansielle
............................................................................................................................................
anlægsaktiver
4
190.814
192.528

ANLÆGSAKTIVER
............................................................................................................................................
3.370.000
2.769.002

Fremstillede
............................................................................................................................................
færdigvarer og handelsvarer
119.470
131.600
Varebeholdninger
............................................................................................................................................
119.470
131.600
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Tilgodehavende
............................................................................................................................................
fra salg
147.392
197.206
Mellemregning,
............................................................................................................................................
D.S.I. Ferskvandscentret, Silkeborg
2.216.149
1.227.177
Andre
............................................................................................................................................
tilgodehavender
543.503
503.492
Periodeafgrænsningsposter
............................................................................................................................................
668.486
226.935
Tilgodehavender
............................................................................................................................................
3.575.530
2.154.810

Likvider
............................................................................................................................................
978.841
386.514

OMSÆTNINGSAKTIVER
............................................................................................................................................
4.673.841
2.672.924

AKTIVER
............................................................................................................................................
8.043.841
5.441.926
PASSIVER

Grundkapital
............................................................................................................................................
200.000
200.000
Rådighedskapital
............................................................................................................................................
1.366.474
480.084

EGENKAPITAL
............................................................................................................................................
5
1.566.474
680.084

Feriepengeindefrysning
............................................................................................................................................
274.867
0
Langfristede
............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
6
274.867
0

Leverandører
............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
2.830.197
1.783.246
Anden
............................................................................................................................................
gæld
2.127.169
1.865.409
Periodeafgrænsningsposter
............................................................................................................................................
1.245.134
1.113.187
Kortfristede
............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
6.202.500
4.761.842

GÆLDSFORPLIGTELSER
............................................................................................................................................
6.477.367
4.761.842

PASSIVER
............................................................................................................................................
8.043.841
5.441.926
Eventualposter mv.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8

Nærtstående parter

9

Oplysning om væsentlige usikkerheder og usædvanlige
forhold

10

10

PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
2019
kr.

2018
kr.

Årets
............................................................................................................................................
resultat
886.391
480.076

Årets
............................................................................................................................................
afskrivninger tilbageført
495.097
424.661
Regulering
............................................................................................................................................
af andre finansielle indtægter
1.714
4.115
Ændring
............................................................................................................................................
i varebeholdninger
12.130
-19.700
Ændring
............................................................................................................................................
i tilgodehavender
-431.748
-128.620
Ændring
............................................................................................................................................
i kortfristet gæld (ekskl. bank og skat)
1.440.657
192.889

PENGESTRØMME
............................................................................................................................................
FRA DRIFTSAKTIVITET
2.404.241
953.421

Køb
............................................................................................................................................
af materielle anlægsaktiver, modregnet sponserede bidrag
-1.097.809
-1.922.961
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PENGESTRØMME
............................................................................................................................................
FRA INVESTERINGSAKTIVITET
-1.097.809
-1.922.961

Andre
............................................................................................................................................
ændringer i langfristet gæld
274.867
0

PENGESTRØMME
............................................................................................................................................
FRA FINANSIERINGSAKTIVITET
274.867
0

ÆNDRING
............................................................................................................................................
I LIKVIDER
1.581.299
-969.540

Likvider
............................................................................................................................................
1. januar
1.613.691
2.583.231

LIKVIDER
............................................................................................................................................
31. DECEMBER
3.194.990
1.613.691

Likvider 31. december specificeres således:
Likvider
............................................................................................................................................
978.841
386.514
Mellemregning,
............................................................................................................................................
D.S.I. Ferskvandscentret, Silkeborg
2.216.149
1.227.177

LIKVIDER,
............................................................................................................................................
INDESTÅENDE
3.194.990
1.613.691
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NOTER
2019
kr.

2018
kr.

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
20 (2018: 21)

Note
1

Løn
............................................................................................................................................
og gager
8.467.172
8.423.736
Salg
............................................................................................................................................
af løntimer til D.S.I. Ferskvandscentret, Silkeborg
-2.880.273
-3.216.669
Pensioner
............................................................................................................................................
788.260
780.773
Andre
............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
150.931
161.493
6.526.090

6.149.333
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Personaleomkostninger fordeles i resultatopgørelsen som følger:
Nettoomsætning -2.880 tkr. (-3.217 tkr. i 2018)
Direkte omkostninger 362 tkr. (399 tkr. i 2018)
Administrationsomkostninger 9.044 tkr. (8.967 tkr. i 2018)

Finansielle indtægter
2
Renteindtægter
............................................................................................................................................
fra tilknyttede virksomheder
18.873
0
Finansielle
............................................................................................................................................
indtægter i øvrigt
1.365
2.901
20.238

2.901

Ombygning af
lejede lokaler
m.v.

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Materielle anlægsaktiver

3

Kostpris
............................................................................................................................................
1. januar 2019
5.129.534
1.106.935
Tilgang
............................................................................................................................................
1.097.808
0
Kostpris
............................................................................................................................................
31. december 2019
6.227.342
1.106.935

Af............................................................................................................................................
og nedskrivninger 1. januar 2019
2.770.721
889.273
Årets
............................................................................................................................................
afskrivninger
438.274
56.823
Af............................................................................................................................................
og nedskrivninger 31. december 2019
3.208.995
946.096

Regnskabsmæssig
............................................................................................................................................
værdi 31. december 2019
3.018.347
160.839
Ombygning af lejede lokaler er indregnet netto under hensyntagen til modtagne donationer.
Den bogførte værdi omfatter netto af foretagne investeringer for 4.397 tkr. modregnet
modtagne donationer for 1.379 tkr.
Finansielle anlægsaktiver

4
Værdipapirer

Kostpris
............................................................................................................................................
1. januar 2019
201.572
Kostpris
............................................................................................................................................
31. december 2019
201.572

Nedskrivninger
............................................................................................................................................
1. januar 2019
-9.044
Årets
............................................................................................................................................
nedskrivning
-1.714
Nedskrivninger
............................................................................................................................................
31. december 2019
-10.758

Regnskabsmæssig
............................................................................................................................................
værdi 31. december 2019
190.814
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NOTER
2019
kr.

2018
kr.

Egenkapital

Note
5

Grundkapital

Rådighedskapital

I alt

Egenkapital
...........................................................................................................................................
1. januar 2019
200.000
480.083
680.083
Forslag
...........................................................................................................................................
til resultatdisponering
886.391
886.391

Egenkapital
...........................................................................................................................................
31. december 2019
200.000 1.366.474 1.566.474

31/12 2019
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

31/12 2018
gæld i alt

Kortfristet
del primo

6
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Langfristede gældsforpligtelser

Feriepengeindefrysning
...........................................................................................................................................
274.867
0
0
0
0
274.867

0

0

0

0

Eventualposter mv.
Eventualaktiver
Institutionen forventer i 2020 at modtage et endnu ikke opgjort og indregnet momskompensationsbeløb for 2019.

7

Eventualforpligtelser
Huslejeforpligtigelse:
Institutionen har indgået huslejeaftale med Den Selvejende Institution Ferskvandscentret,
Silkeborg.
Leje- og driftsaftale:
Institutionen har indgået leje- og driftsaftale for kontorudstyr med en gennemsnitlig årlig
omkostning på i alt 77 tkr.
Leje- og driftsaftalerne har restløbetider på 7-17 måneder med en samlet lejeydelse på 119
tkr.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Tilgodehavendet ved Den Selvejende Institution Ferskvandscentret, Silkeborg, som indgår
under aktiver med 2,2 mio. kr. er stillet til sikkerhed for institutionens engagement med
Jyske Bank.

8

Nærtstående parter
Institutionens nærtstående parter omfatter følgende:

9

Bestemmende indflydelse
Institutionens samlede bestyrelse.
Transaktioner med nærtstående parter
Institutionen har ikke haft transaktioner med nærtstående parter, der ikke er indgået på
markedsmæssige vilkår.
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NOTER
Note

Masterplan
Der er fortsat i regnskabsåret afholdt omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af
masterplan for institutionens fremtidige udvikling. Det er ledelsens forventning, at
masterplanen vil kunne generere den påkrævede styrkelse af institutionens fremtidige
indtægtsgrundlag, at de nødvendige tilladelser til realisering af planen vil kunne opnås og at
den nødvendige finansiering i form af donationer m.m. vil kunne fremskaffes. Der er for
regnskabsåret 2019 ikke afholdt omkostninger til realisering af masterplanen. Akkumuleret
over årene 2015-2019 er der aktiveret 827 tkr. vedrørende masterplanen, som efter foretagne
afskrivninger indregnes i balancen med en bogført værdi på 529 tkr.

10
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Oplysning om væsentlige usikkerheder og usædvanlige forhold
Samhandel med Den Selvejende Institution Ferskvandscentret, Silkeborg
Institutionen har et naturligt og forretningsmæssigt tæt samarbejde med Den Selvejende
Institution Ferskvandscentret, Silkeborg. Samhandlen (primært leje- og serviceydelser)
udføres på markedsmæssige vilkår, eller hvor dette ikke er muligt, med udgangspunkt i
regnskabsmæssige kvalificerede skøn, som tilstræbes at ligge så tæt på markeds- og
forretningsmæssige vilkår som muligt.
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Årsrapporten for Den Selvejende Institution Aqua, Silkeborg for 2019 er aflagt i overensstemmelse med Regnskab
true
den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler
true
fra regnskabsklasse C.
Som følge af institutionens særlige forhold er der enkelte fravigelser i forhold til årsregnskabsloven.
Fravigelserne er af begrænset omfang og omfatter note-, præsentations- og klassifikationsforhold. Fravigelserne har til formål at øge kvaliteten af det aflagte årsregnskab.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes
ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. I regnskabsposten
indregnes tillige modtagne offentlige tilskud og sponseringer samt salg af løntimer.
Direkte omkostninger
Direkte omkostninger omfatter omkostninger, der
kerneaktivitet, såsom vareforbrug og direkte løn mv.

direkte

kan

henføres

til

institutionens

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, vedligeholdelse
af lokaler og udstyr, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger samt indirekte løn og gager
mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes
med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Institutionen er ikke omfattet af Fondsbeskatningsloven. Institutionens skattepligt er reguleret i
Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.
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RESULTATOPGØRELSEN

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Ombygning af lejede lokaler mv. samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. I relation til ombygning af lejede lokaler mv.
bemærkes, at Silkeborg Kommune er ejer af ejendommene.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. I kostprisen modregnes modtagne sponserede
bidrag til de enkelte investeringer.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:
Brugstid

Restværdi

Ombygning
...........................................................................................................................................
af lejede lokaler mv.
5-50 år
0%
Andre
...........................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
3-7 år
0%
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Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter desuden børsnoterede aktier, der ikke forventes afhændet. Disse
aktier måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostprisen for handelsvarer omfatter
anskaffelsesprisen tillagt hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til den nominelle værdi.
Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år. Beløbet vedrører sponsorindtægter, entreindtægter (årskort) samt
offentlige tilskud.
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Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved
afskrivning.
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømmene for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet
og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og
slutning.
Pengestrømme fra driftsaktivitet:
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld
og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Likvider:
Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger samt mellemregning med Den selvejende
institution Ferskvandscentret, Silkeborg.
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Pengestrømme fra investeringsaktivitet:
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
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Spørgeskema om COVID-19's foreløbige konsekvenser for din virksomhed

SurveyMonkey

Sp. 1 Hvor mange ansatte er beskæftiget i din virksomhed (eksklusiv dig selv)?
Besvaret: 320

Sprunget over: 0
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Spørgeskema om COVID-19's foreløbige konsekvenser for din virksomhed

SurveyMonkey

SVARMULIGHEDER

BESVARELSER

0-3

42.81%

137

4 - 10

22.19%

71

11 - 25

15.94%

51

26 - 50

6.25%

20

51 - 75

3.75%

12

76 eller flere

9.06%

29

I ALT

320
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SurveyMonkey

Sp. 2 Hvilken branche tilhører din virksomhed?
Besvaret: 316

Sprunget over: 4

Detailhandel
og engrohandel
Fremstilling
(af...
Fremstilling
(med industr...
Overnatning og
restauration
Bygge og anlæg
Rådgivning,
kommunikatio...
Kultur,
forlystelser...
Transport

Undervisning
Andet (angiv
venligst)
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SurveyMonkey

SVARMULIGHEDER

BESVARELSER

Detailhandel og engrohandel

24.68%

78

Fremstilling (af forbrugsvarer)

3.48%

11

Fremstilling (med industrien som slutkunde)

10.76%

34

Overnatning og restauration

8.23%

26

Bygge og anlæg

12.66%

40

Rådgivning, kommunikation og liberale erhverv

32.91%

104

Kultur, forlystelser og sport

4.43%

14

Transport

1.58%

5

Undervisning

1.27%

4

Andet (angiv venligst)

0.00%

0

I ALT

316
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SurveyMonkey

Sp. 3 Hvilket af følgende udsagn vurderer du passer bedst på din virksomheds omsætning, hvis du ser
på marts måned sammenlignet med tilsvarende periode sidste år?
Besvaret: 320

Sprunget over: 0

Øget omsætning

Uforandret
omsætning
Et fald i
omsætning på...
Et fald i
omsætning på...
Et fald i
omsætningen ...
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SVARMULIGHEDER

BESVARELSER

Øget omsætning

11.25%

36

Uforandret omsætning

26.56%

85

Et fald i omsætning på 0-20%

15.63%

50

Et fald i omsætning på 20-50%

20.63%

66

Et fald i omsætningen på over 50%

25.94%

83

I ALT

320
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SurveyMonkey

Sp. 4 Har du i år opsagt medarbejdere pga. corona relateret fald i omsætning?
Besvaret: 319

Sprunget over: 1

Nej, jeg har
ikke opsagt...

Ja, jeg har
opsagt 1-10%...

Ja, jeg har
opsagt over ...

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

SVARMULIGHEDER

BESVARELSER

Nej, jeg har ikke opsagt medarbejdere

88.09%

281

Ja, jeg har opsagt 1-10% af medarbjederne

6.27%

20

Ja, jeg har opsagt over 20% af medarbejderne

5.64%

18

I ALT

319
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SurveyMonkey

Sp. 5 I hvilken grad frygter du at skulle opsige medarbejdere senere på året?
Besvaret: 319

Sprunget over: 1

Jeg frygter
det ikke

Jeg frygter
det i mindre...

Jeg frygter
det i høj grad

Jeg ved det
ikke
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Jeg frygter det ikke

45.77%

146

Jeg frygter det i mindre grad

28.21%

90

Jeg frygter det i høj grad

16.93%

54

Jeg ved det ikke

9.09%

29

I ALT

319
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SurveyMonkey

Sp. 6 Hvad er din forventning til virksomhedens resultat for året?
Besvaret: 320

Sprunget over: 0
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SurveyMonkey

Sp. 7 Har du/eller planlægger du at gøre brug af muligheden for lønkompensation?
Besvaret: 320

Sprunget over: 0
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Spørgeskema om COVID-19's foreløbige konsekvenser for din virksomhed

SurveyMonkey

Sp. 8 Hvor længe har din virksomhed likviditet til at fortsætte i den nuværende situation?
Besvaret: 318

Sprunget over: 2
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SurveyMonkey

Sp. 9 Hvordan har du sikret din likviditet?
Besvaret: 320

Sprunget over: 0
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Respondenter i alt: 320
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Sp. 10 Hvad kan hjælpe dig og din virksomhed lige nu? Skriv gerne input til ErhvervSilkeborg og/eller
Silkeborg Kommune. Skriv gerne navn på din virksomhed, for at vi kan følge op, da spørgeskema
ellers er anonymt.
Besvaret: 122

Sprunget over: 198
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5 Orientering om status fra erhvervslivet
5.2 - Bilag: Status fra Jobcenter Erhverv, uge 16
DokumentID: 8459085

Status fra Jobcenter Erhvervs dialog med de lokale virksomheder
Uge 16
Særlige kendetegn for brancherne:
Tandlæger, Fysioterapeuter,
kiropraktorer, øvrigt sundhedsfagligt
privat

Frisører

Hotel/Restauration

Transport

Eksportvirksomheder
Detail - supermarkeder

Detail – mindre specialbutikker (fx
gågaden)

Byggemarkeder og grønne områder
(inkl. plantecentre)

Hårdt ramt af krisen, da de er omfattet af beordret lukning –
men nu må starte op mandag 20.4.
Anvender hovedsageligt lønkompensation, påtænker ikke
afskedigelser i større omfang, kun få har fået vejledning i
arbejdsfordeling, men er glade for håndsrækningen.
Hårdt ramt af krisen, da de er omfattet af beordret lukning –
men nu må starte op mandag 20.4.
Får vejledning i brug af lønkompensation, kompensation til
selvstændige og faste udgifter. Har svært ved at
gennemskue ordningerne selv.
Hårdt ramt af krisen – og endnu uvist, hvornår de må åbne
op, og om de kommer med i fase 2.
Hjemsender, bruger lønkompensation, afskediger
(desværre), får vejledning i opkvalificering/Servicebranchen.
Branchen under 10 ansatte anvender ligeledes
kompensation til selvstændige og faste udgifter.
Nogle steder travlhed (gods og pakke), andre steder total
nedlukning (persontransport – særligt handicapkørsel etc),
bruger både lønkompensation, arbejdsfordeling og desværre
også afskedigelser.
Vi modtager konkrete henvendelser om jobordrer på
medarbejdere til bybuskørsel lige nu.
Nogle virksomheder oplever en kraftig stigning i
omsætningen, men opnår ikke den samme økonomiske
fortjeneste som normalt, da de lige nu leverer til private
forbrugere (nethandel).
Er hårdt ramt pga. de lukkede landegrænser og nedgang i
den globale handel.
Normal travlhed, indkalder ekstra ungarbejdere. De klarer
sig med deres aktuelle personale, og har ikke fokus på ekstra
rekruttering.
Hårdt ramt af nedgang i handlen i fysiske butikker, men
mærker fremgang på deres nethandel i fx tøjbutikkerne. Det
er positivt, at tøjbutikkerne oplever stor lokal opbakning i
forhold til netbestillinger.
Opmærksomhed på, at mange tøjbutikker er meget ramt på
grund af indkøb af sæsonbetonede kollektioner, og derfor
ligger inde med et stort varelager af høj værdi, og som ikke
bliver omsat til salg i den hastighed som normalt.
Chokoladeforretninger, garnbutikker, boghandlere og
vinhandlere oplever stor travlhed i butikkerne.
Travlhed, pt ingen hjemsendelse og arbejdsfordeling.
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Industri/Produktion

Små selvstændige, fx
konsulentvirksomheder
Bygge/Anlæg

Advokater, revisorer, banker

Begyndende nedgang, kort ordrehorisont, mange
arbejdsfordelinger, bruger også lønkompensationsordning
for at undgå afskedigelser.
Lige nu oplever vi dog, at flere virksomheder trækker folk ud
af arbejdsfordelinger og lønkompensation før tid, på grund
af ordretilgang.
Delvist svære vilkår, mærker omsætningsnedgang, ønsker
vejledning i hjælpepakker – særligt kompensation for
selvstændige og faste udgifter.
Overvejende ”normal” aktivitet – særligt udendørs, dog
oplever nogle håndværkere nedgang i forhold til indendørsarbejde, får vejledning om hjælpepakker efter behov.
Lige nu oplever vi, at flere håndværkere ser igennem fingre
med om nyansatte er faglærte, og har opmærksomhed på,
at meget af arbejdet også kan udføres af ufaglærte med
håndelag for det konkrete håndværk.
Kan selv, vil selv. Behøver ikke vejledning og især revisorer
har travlt pt.
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5 Orientering om status fra erhvervslivet
5.3 - Bilag: Status fra Jobcenter Erhverv, uge 17
DokumentID: 8459747

Status fra Jobcenter Erhvervs dialog med de lokale virksomheder
Uge 17
Særlige kendetegn for brancherne:
Tandlæger, Fysioterapeuter, kiropraktorer,
øvrigt sundhedsfagligt privat

Autobranchen
Boligmarkedet

Undervisning

Kultur, forlystelser og sport

Udlejning og leasing

Frisører

Hotel/Restauration

Transport

Hårdt ramt af krisen, da de var omfattet af beordret lukning – er
startet op igen mandag 20.4.
Anvender hovedsageligt lønkompensation, påtænker ikke
afskedigelser i større omfang, kun få har fået vejledning i
arbejdsfordeling, men er glade for håndsrækningen.
Bilforhandlerne melder om travlhed i forhold til reparationer,
dækskifte o.lign. Der opleves en mindre nedgang i bilsalget.
Ejendomsmæglerne melder om travlhed. De sælger huse, men
mangler nye huse til salg. Markedet for ejerlejligheder ser et
markant fald.
Erhvervsuddannelserne har været hurtige til at omstille deres
kurser til online-kurser, og gennemfører således de planlagte
kurser.
Sportsklubberne (herunder også elite) oplever udfordringer med at
indhente sponsorater. Flere udvikler på nye salgskoncepter for at
opnå indtjening.
Hjejleselskabet har store økonomiske udfordringer. Der er i gang
sat en lokal indsamling.
Teltudlejere oplever generelt et tab, fordi der indgår mange
afbestillinger på arrangementer. Nogle teltudlejere får tabet
delvist dækket ind af andre tiltag – fx opstilling af telte til skoler og
institutioner.
Hårdt ramt af krisen, da de var omfattet af beordret lukning – er
startet op igen mandag 20.4, og billedet er, at kunderne er tilbage,
og tiderne er booket op.
Får vejledning i brug af lønkompensation, kompensation til
selvstændige og faste udgifter. Har svært ved at gennemskue
ordningerne selv.
Hårdt ramt af krisen – og endnu uvist, hvornår de må åbne op, og
om de kommer med i fase 2.
Hjemsender, bruger lønkompensation, afskediger, får vejledning i
opkvalificering/Servicebranchen.
Branchen under 10 ansatte anvender ligeledes kompensation til
selvstændige og faste udgifter.
Nogle steder travlhed (gods og pakke), andre steder total
nedlukning (persontransport – særligt handicapkørsel etc), bruger
både lønkompensation, arbejdsfordeling og desværre også
afskedigelser.
Vi modtager konkrete henvendelser om jobordrer på
medarbejdere til bybuskørsel lige nu.
Nogle virksomheder oplever en kraftig stigning (op til 50%) i
omsætningen, men opnår ikke den samme økonomiske fortjeneste
som normalt, da de lige nu leverer til private forbrugere
(nethandel), og fordi flere af medarbejderne aflønnes med overtid
pga. arbejde på ”ydertider”.
Fragtmænd har 50% flere biler ude til levering af pakker på
privatadresser, men reduceret til 1 bil, der leverer til
detailbutikkerne i gågademiljøet (fremfor normalt 4 biler).
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Eksportvirksomheder

Detail - supermarkeder

Detail – mindre specialbutikker (fx gågaden)

Byggemarkeder og grønne områder (inkl.
plantecentre)

Industri/Produktion

Små selvstændige, fx
konsulentvirksomheder

Bygge/Anlæg

Er hårdt ramt pga. de lukkede landegrænser og nedgang i den
globale handel.
Pt. ses ordrer 4-5 måneder frem, og dermed usikkerhed om,
hvordan det vil se ud, efterfølgende.
Normal travlhed, indkalder ekstra ungarbejdere. De klarer sig med
deres aktuelle personale, og har ikke fokus på ekstra rekruttering.
Det er usikkert, om der bliver behov for afskedigelser – på længere
sigt.
Der tegner sig et billede af, at de har tabt på omsætningen for
påskehandel, men tjener det tabte ind på andre perioder (er
meget afhængigt af udmeldingerne fra regeringen).
Anvender hovedsageligt lønkompensation, påtænker ikke
afskedigelser. Pt. har de stadig nogle af deres medarbejdere
hjemsendt, så de klare sig med mindre bemanding i butikkerne.
Hårdt ramt af nedgang i handlen i fysiske butikker, men mærker
fremgang på deres nethandel i fx tøjbutikkerne. Det er positivt, at
tøjbutikkerne oplever stor lokal opbakning i forhold til bestillinger
på deres webshop. Deres websalg har under krisen været bedre
end normalt. Flere og flere kunder køber online og henter deres
varer i butikken eller får det leveret. En tendens der er blevet
forstærket under krisen.
Opmærksomhed på, at mange tøjbutikker er meget ramt på grund
af indkøb af sæsonbetonede kollektioner, og derfor ligger inde
med et stort varelager af høj værdi, og som ikke bliver omsat til
salg i den hastighed som normalt.
Chokoladeforretninger, garnbutikker, boghandlere, vinhandlere og
isenkræmmer oplever stor travlhed i butikkerne.
Gågademiljøet er åbnet op igen, og der er adgang til alle butikker,
frisører m.fl. Nogle har valgt at have reduceret åbningstid. Generel
positivitet omkring fremtiden.
Vi er vidende om, at en enkelt detailbutik er gået konkurs.
Travlhed, pt ingen hjemsendelse og arbejdsfordeling.
Branchen forudser, at der kan komme et dyk i handlen, da
travlheden for nuværende kan skyldes, at forbrugerne har
fremskyndet hjemlige projekter pga. deres hjemsendelse fra job.
Begyndende nedgang, kort ordrehorisont, mange
arbejdsfordelinger, bruger også lønkompensationsordning for at
undgå afskedigelser.
Lige nu oplever vi dog, at flere virksomheder trækker folk ud af
arbejdsfordelinger og lønkompensation før tid, på grund af
ordretilgang.
Nogle virksomheder udtrykker bekymring, om de kan blive ved
med at få deres råvarer leveret.
Delvist svære vilkår, mærker omsætningsnedgang, ønsker
vejledning i hjælpepakker – særligt kompensation for selvstændige
og faste udgifter.
Vores iværksættermiljø oplever, at 50% er ramt af krisen – fx dem,
der har produkter eller serviceydelser, som rækker ud over landets
grænser. Den anden halvdel oplever ikke at være ramt – fx hvor
serviceydelserne er indenlands og onlinebaserede.
Byggebranchen oplever stor travlhed. Virksomheder har fået
vejledning om hjælpepakker efter behov.
Lige nu oplever vi, at flere håndværkere ser igennem fingre med
om nyansatte er faglærte, og har opmærksomhed på, at meget af
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Advokater, revisorer, banker

arbejdet også kan udføres af ufaglærte med håndelag for det
konkrete håndværk.
Nogle virksomheder har ordrebogen fyldt i 4-5 måneder frem, og
er derefter usikre på, hvor meget der bliver at lave. Andre
virksomheder ser positivt på fremtiden.
Anlægsbranchen (herunder anlæg af veje) oplever travlhed og
mangler folk. Vi har åbne jobordrer i Hotline.
Behøver ikke vejledning og især revisorer har travlt pt. pga.
årsregnskaber. De skubber en stor arbejdspukkel foran sig.
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5 Orientering om status fra erhvervslivet
5.4 - Bilag: Status fra Jobcenter Erhverv, uge 18
DokumentID: 8459746

Status fra Jobcenter Erhvervs dialog med de lokale virksomheder
Uge 18
Særlige kendetegn for brancherne:
Tandlæger, Fysioterapeuter, kiropraktorer,
øvrigt sundhedsfagligt privat

Autobranchen

Boligmarkedet

Undervisning

Kultur, forlystelser og sport

Udlejning og leasing

Hårdt ramt af krisen, da de var omfattet af beordret lukning – er
startet op igen mandag 20.4. Men nogle enkelte meddeler, at den
beordrede lukning var kort tid og derfor kan nedgangen i
omsætning på 20-50% indhentes.
Anvender hovedsageligt lønkompensation og kompensation for
faste udgifter. Påtænker ikke afskedigelser.
Bilforhandlerne melder om travlhed i forhold til reparationer,
dækskifte o.lign. Omsætningsnedgang med 40% i bilsalg.
Usikkerhed på fremtiden i forhold til kundernes valg i forhold til
køb eller reparation af bil.
Branchen er opmærksom på behov for medarbejdernes fremtidige
kompetencer i forhold til markedsudviklingen imod el og
hybridbiler. Derudover ligeledes udviklingen for det lille
værksted/bilsalg i forhold til leje og leasing.
Branchen anvender lønkompensation, arbejdsfordeling (større
bilhuse), udskydelse af moms, AM-bidrag og A-skat og
kompensation for selvstændige (mindre værksteder/bilsalg).
Ejendomsmæglerne melder om travlhed. De sælger huse, og der er
kommet i gang i vurderinger til hussalg igen. Markedet for
ejerlejligheder ser et markant fald. Branchens vurdering lokalt er at
der vil ske et fald på ejendomsmarkedet i Danmark, men at
Silkeborg ikke vil opleve et fald grundet den store efterspørgsel for
bosættelse i kommunen.
Branchen gjorde brug af lønkompensation de første uger, grundet
en mindre nedgang.
Erhvervsuddannelserne har været hurtige til at omstille deres
kurser til online-kurser, og gennemfører således de planlagte
kurser. Udfordringen ligger i værdien af den online undervisning i
forhold til oplevelsen af, at mange ikke ønsker at være deltagende
med tændt kamera.
Denne branche er blandt andet teatre, museer, kirker, biografer,
kommercielle sportsklubber samt forlystelsesparker. Mange
virksomheder i disse brancher er påvirket af de restriktioner, der
går på lukning af indendørs offentlige kulturarrangementer og
lukning af indendørs sport- og fritidsfaciliteter samt forbuddet
mod forsamlinger på over 10 personer.
Kommercielle sportsklubber oplever udfordringer med at indhente
sponsorater. Flere udvikler på nye salgskoncepter for at opnå
indtjening.
Det er usikkert, om en fjernelse af restriktionerne vil bringe
produktionen tilbage på et normalt niveau. Uden restriktionerne
kan det vise sig, at der stadig vil være en tendens til
tilbageholdende adfærd hos forbrugerne, især blandt brancher
med overvejende indendørs aktiviteter (fx biografer) eller stor
forsamlingstæthed (fx koncerter, festivaler og
sportsarrangementer).
Branchen har gjort brug af lønkompensation, afskedigelser og
arbejdsfordeling.
Teltudlejere oplever generelt et tab, fordi der indgår mange
afbestillinger på arrangementer. Nogle teltudlejere får tabet
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Frisører og kosmetologer

Restauration

Hotel og overnatning

Transport

delvist dækket ind af andre tiltag – fx opstilling af telte til skoler og
institutioner.
Branchen har gjort brug af lønkompensation, kompensation til
selvstændige og faste udgifter.
Var hårdt ramt af krisen, da de var omfattet af beordret lukning –
men startet op igen 20.4, og billedet er, at kunderne er tilbage, og
tiderne er booket op. Så omsætningsnedgangen forventes
indhentet fuldt ud.
Branchen har gjort brug af lønkompensation, kompensation til
selvstændige og faste udgifter.
Hårdt ramt af krisen – og endnu uvist, hvornår de må åbne op, og
om de kommer med i fase 2.
Restaurationsbranchen består blandt andet af restauranter,
pizzeriaer, catering, caféer, værtshuse og diskoteker. Store dele af
restaurationsbranchen er påvirket af de restriktioner, der
pålægger serveringssteder at holde lukket for offentligheden. Dele
af branchen rammes dog i mindre grad, grundet take away og
dermed kan opretholde en vis produktion. Det anslås, at det
samlede tab i tilknytning til restriktionerne svarer til 75 pct. af
produktionen i branchen som helhed, hvilket blandt andet dækker
over, at pizzeriaer mv. fortsat kan producere som normalt, mens
restauranter, barer og diskoteker har et stort eller større
produktionstab.
Det forventes, at en fjernelse af restriktioner ikke bringer
produktionen tilbage på normalt niveau, idet der forventes at se
en tilbageholdende adfærd hos forbrugerne, blandt andet baseret
på fortsatte generelle hygiejne og afstandsretningslinjer.
Pt. en varslingssag på ca. 12 medarbejdere.
Branchen har gjort brug af lønkompensation, afskediger, får
vejledning i opkvalificering/Servicebranchen.
Branchen under 10 ansatte anvender ligeledes kompensation til
selvstændige og faste udgifter.
Hoteller og overnatningssteder er særlig hårdt ramt og vil
yderligere mærke tabet i de kommende måneder som følge af et
udpræget sæsonmønster. Omsætningen i disse erhverv er faldet
90% i marts og 100% i april.
Branchen har gjort brug af lønkompensation, afskediger samt
arbejdsfordeling for nogle enheder.
Turist- og taxikørsel er negativt påvirket af fraværet af turister,
samtidig med at forsamlingsforbuddet på mere end ti personer og
lukningen af blandt andet restauranter særligt påvirker taxikørslen
negativt.
Nogle virksomheder oplever en kraftig stigning (op til 50%) i
omsætningen, men opnår ikke den samme økonomiske fortjeneste
som normalt, da de lige nu leverer til private forbrugere
(nethandel), og fordi flere af medarbejderne aflønnes med overtid
pga. arbejde på ”ydertider”.
Fragtmænd har 50% flere biler ude til levering af pakker på
privatadresser, men reduceret til 1 bil, der leverer til
detailbutikkerne i gågademiljøet (fremfor normalt 4 biler). Og de
har ansat flere medarbejdere eller hyret andre vognmænd til at
løse opgaverne. Ingen udsigt til fremtidige afskedigelser.
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Eksportvirksomheder

Detail - supermarkeder

Detail – mindre specialbutikker (fx gågaden)

De varer der blandt andet har øget omsætningen er kørsel med,
byggematerialer, havetrampoliner, beton/cement, grus,
havemøbler o.lign.
Vi modtager pt. konkrete henvendelser om jobordrer på
medarbejdere til bybuskørsel.
Branchen bredt bruger både lønkompensation, arbejdsfordeling og
desværre også afskedigelser. Dele af branchen har ikke benyttet
hjælpepakkerne.
Er hårdt ramt pga. de lukkede landegrænser og nedgang i den
globale handel.
Pt. ses ordrer 4-5 måneder frem, og dermed usikkerhed om,
hvordan det vil se ud, efterfølgende.
Branchen har gjort brug af lønkompensation, afskedigelser og
arbejdsfordeling.
Normal travlhed, indkalder ekstra ungarbejdere. De klarer sig med
deres aktuelle personale, og har ikke fokus på ekstra rekruttering.
Det er usikkert, om der bliver behov for afskedigelser – på længere
sigt.
De har tabt omsætning i forbindelse med påskehandel, men tjener
det tabte ind på andre perioder (er meget afhængigt af
udmeldingerne fra regeringen).
Der opleves ca. 20% fald dagligt i antallet af kunder, da vi som
forbrugere handler stort ind og dermed til længere tid end før
COVID-19.
Branchen oplever en udfordring i rekruttering af faglært
arbejdskraft, der ønsker at fortsætte i branchen samt rekruttering
af mellemledersegmentet.
Branchen forudser en mulighed for at discountsupermarkederne
får større markedsandel end tidligere grundet den stigende
ledighed.
Branchen har ikke benyttet hjælpepakkerne.
Anvender hovedsageligt lønkompensation, påtænker ikke
afskedigelser. Pt. har de stadig nogle af deres medarbejdere
hjemsendt, så de klare sig med mindre bemanding i butikkerne.
Hårdt ramt af nedgang i handlen i fysiske butikker, men mærker
fremgang på deres nethandel i fx tøjbutikkerne. Det er positivt, at
tøjbutikkerne oplever stor lokal opbakning i forhold til bestillinger
på deres webshop. Deres websalg har under krisen været bedre
end normalt. Flere og flere kunder køber online og henter deres
varer i butikken eller får det leveret. En tendens der er blevet
forstærket under krisen.
Opmærksomhed på, at mange tøjbutikker er meget ramt på grund
af indkøb af sæsonbetonede kollektioner, og derfor ligger inde
med et stort varelager af høj værdi, og som ikke bliver omsat til
salg i den hastighed som normalt.
Gågademiljøet er åbnet op igen, og der er adgang til alle butikker,
frisører m.fl. Tilbage til normal åbningstid. Generel positivitet
omkring fremtiden.
Detail virksomhed med udelukkende nethandel af børneprodukter,
øgede sin omsætning med 200% de første 1½ måned i COVID-19
krisen. Nu normal omsætning igen.
Møbelbutik lille øget omsætning, men grundet længere
leveringstid, måske et mindre fald.
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Reklamebranchen

Byggemarkeder og grønne områder (inkl.
plantecentre)

Industri/Produktion

IT-branchen

Små selvstændige, fx
konsulentvirksomheder

Bygge/Anlæg

Branchen har gjort brug af lønkompensation, kompensation til
selvstændige og faste udgifter.
En virksomhed i branchen oplevede brat stop i omsætningen og
modtog mange afbestillinger på ordre. Men grundet ordre på
andre Corona relaterede produkter opleves der normal
omsætning.
Branchen har gjort brug af lønkompensation, kompensation til
selvstændige og faste udgifter.
Travlhed og øget omsætning 30-40%. Travlt i webshop.
Ingen hjemsendelse og arbejdsfordeling.
Branchen forudser, at der kan komme et dyk i handlen, da
travlheden for nuværende kan skyldes, at forbrugerne har
fremskyndet hjemlige projekter pga. deres hjemsendelse fra job.
Branchen har fokus på at rekruttere medarbejdere på få timer
fremadrettet, da de har fokus på den sociale profil.
Nogle i branchen har gjort brug af udskydelse af moms, AM-bidrag
og A-skat og andre i branchen har ikke benyttet hjælpepakkerne.
Begyndende nedgang, kort ordrehorisont. Det er et meget
svingende billede af branchen, da det er meget afhængigt af
produktet. F.eks. har nogle virksomheder haft ordrenedgang fra
industrien men stigende omsætning i forhold til private kunder. En
anden virksomhed hvor produktet er solafskærmning/solfilm, har
haft øget omsætning, da solen heldigvis stadig skinner. Producent
af træningsudstyr som leverede til træningscentre før COVID-19
krisen har på den del oplevet ordrenedgang, men øget
omsætningen generelt med 90% grundet levering til private
kunder.
Vi oplever, at flere virksomheder trækker folk ud af
arbejdsfordelinger og lønkompensation før tid, på grund af
ordretilgang.
Nogle virksomheder udtrykker bekymring, om de kan blive ved
med at få deres råvarer leveret. Men importen fra Kina er igen
muligt samt Tyskland er ligeledes ved at åbne op igen.
Branchen har gjort brug af lønkompensation og arbejdsfordelinger.
Her ses det største brug af arbejdsfordelinger.
Oplevet en nedgang i omsætning med ca. 20%.
Uændret på omsætningen i forhold til kunder med abonnement.
Pt. en varslingssag på ca. 26 medarbejdere.
Branchen har gjort brug af lønkompensation, arbejdsfordeling,
kompensation til selvstændige og faste udgifter.
Delvist svære vilkår, mærker omsætningsnedgang. Vores
iværksættermiljø oplever, at 50% er ramt af krisen – fx dem, der
har produkter eller serviceydelser, som rækker ud over landets
grænser. Den anden halvdel oplever ikke at være ramt – fx hvor
serviceydelserne er indenlands og onlinebaserede.
Branchen gør brug af lønkompensation, kompensation for
selvstændige og faste udgifter.
Byggebranchen oplever stor travlhed.
Lige nu oplever vi, at flere håndværkere ser igennem fingre med
om nyansatte er faglærte, og har opmærksomhed på, at meget af
arbejdet også kan udføres af ufaglærte med håndelag for det
konkrete håndværk.
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Privat hjemmeservice/pleje

Arkitekter

Advokater, revisorer, banker

Nogle virksomheder har ordrebogen fyldt i 4-5 måneder frem, og
er derefter usikre på, hvor meget der bliver at lave. Andre
virksomheder ser positivt på fremtiden.
Anlægsbranchen (herunder anlæg af veje) oplever travlhed og
mangler folk. Vi har åbne jobordrer i Hotline.
Virksomheder har fået vejledning om hjælpepakker efter behov.
Mange i branchen har ikke benyttet hjælpepakkerne.
Nedgang i omsætning grundet utryghed for smitterisiko ved
kunderne. Men forventer normal omsætning på sigt.
Branchen har gjort brug af lønkompensation.
Fald i omsætning med 50%. Hvis der ikke ses en stigende
omsætning, så vil branchen være nødsaget til afskedigelser.
Branchen har gjort brug af lønkompensation, afskedigelser og
arbejdsfordeling.
Behøver ikke vejledning og især revisorer har travlt pt. pga.
årsregnskaber. De skubber en stor arbejdspukkel foran sig.
Branchen har ikke benyttet hjælpepakkerne.
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Status på udvalgte initiativer fra samarbejdsaftalerne 2020 med

maj 2020

ErhvervSilkeborg, VisitSilkeborg, InnovationSilkeborg, og HandelSilkeborg
Initiativerne omfatter basisydelser hos aktørerne samt aktiviteter under erhvervshandleplan 2020/1, som er finansieret af SIlkeborg Kommune.
For detaljeret status på aktørernes aktiviteter henvises til de individuelle status-dokumenter.

ErhvervSilkeborg
Basisfinansiering 2020
Erhvervshandleplan 2020/1
I alt

VisitAarhus
kr. 3.971.000
kr.
275.000
kr. 4.246.000

70

71

virksomheder har
deltaget i kollektive iværksætterarrangementer og 40
iværksættere har modtaget
vejledning.

Samtlige
pladser i G-Kraft er
i brug af virksomheder.

+400

deltagere
Der var
til ErhvervSilkeborgs nytårskur.

1500

har deltaget i
faglige arrangementer.

170

virksomheder deltager
i netværk om ledelse, salg og
forretningsudvikling.

159

Der er gennemført
vejledninger med Erhvervshus Midtjylland,
som har resultereret i 41 bevillinger til
lokale virksomheder.

2

digitale
inspirationsarrangementer
for detailhandlen er afholdt.

Rapporteringen vedrører kun erhvervshandleplan 2020/1
idet afrapportering for basisbevilling sker separat.

Erhvervshandleplan 2020/1
I alt

kr.
kr.

475.000
475.000

InnovationSilkeborg

HandelSilkeborg

Basisfinansiering 2020
Erhvervshandleplan 2020/1
I alt

Basisfinansiering 2020
Erhvervshandleplan 2020/1
I alt

48

Igangsat projekt med kobling
af lokale udbydere af kommercielle
services med gratis brug af
naturen og outdoor-anlæg.

Planlægning af Kickstart-kampagne
målrettet danskeres ferie i Danmark
i samarbejde med øvrige destinationsselskaber.

KnowNow-magasin
er udgivet.

250.000
550.000
800.000

arrangementer
afholdt i midtbyen.

KNO
W NOW
KNOKNOW
WN
NOW
OW

Annoncer for Silkeborg tegnet i
sommeravis som udgives i 24.000
eksemplarer til sommerhusområder.

Markedsføring af tilbud
gennem 1-3 ugentlige opslag
på Facebook og LinkedIn
samt annoncer og radiospots.

2

nye facebook-sider
for detailhandel og restauratører er oprettet med i
alt 2900 følgere.

16

deltagere er
tilmeldt nyt innovationsnetværk.
Planlægning af regional
kampagne, der også
indeholder fokus på
outdoor-oplevelser i
Silkeborg.

kr.
kr.
kr.

3

individuelle virksomhedsmøder har været afholdt.

1
Kampagne med outdoorfokus klar til igangsættelse
i Tyskland men sat på
pause pga. Covid19 .

kr. 2.320.000
kr.
120.000
kr. 2.440.000

Samarbejdsaftale med MJA
om lokal annoncering indgået.

78

har deltaget i
2 medlemsarrangementer.

1

medlemsmøde
afholdt med oplæg fra
Aarhus Festuge.

35

nominerede til ”Byens
Bedste” er fundet. Kåring udskudt
pga. Covid-19.

6 Status på samarbejdsaftaler med
erhvervsfremmeaktører, 1. maj 2020
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Status på samarbejdsaftale med ErhvervSilkeborg 1.maj 2020
ErhvervSilkeborgs basisydelser:
Iværksætter- og virksomhedsservice
ES udfører erhvervsservice for iværksættere og etablerede virksomheder i Silkeborg Kommune. Ydelserne omfatter bl.a. 1:1
vejledninger og sparring, samt henvisninger til det øvrige erhvervsfremmesystem og private rådgivere. ES tilbyder endvidere
kurser, gå-hjem-møder, konferencer mv. for iværksættere og virksomheder, samt driver en række faglige netværk. Herudover
henviser ES virksomheder og iværksættere til den digitale erhvervsfremmeplatform, hvor dette er relevant og når det bliver muligt.
Indsats

Personlig vejledning af +200 potentielle
og nystartede iværksættere.

Afholdelse af kollektive forløb og
arrangementer for iværksættere/unge
virksomheder med fokus på salg og
forretningsudvikling med deltagelse af
+100 deltagere

Deltagelse af +300 virksomheder i
netværk og strategiske sparringsforløb
omkring bl.a. ledelse,
forretningsudvikling mv.

Status
•Endnu ikke igangsat
•Igangsat
•Godt i gang
•Afviklet
•Ændret fordi…
Godt i gang

Godt igang

Kommentarer

Grundet corona-virus ses et lavere antal af nye
iværksættere. Det er en national tendens. Vi er cirka på
40 procent ift. normalen.
Indtil nu er +40 iværksættere blevet vejledt, hvoraf
flere har været vejledt mere end en gang.
Pt. har 70 virksomheder deltaget i forskellige
iværksætterarrangementer. Grundet corona-virus er
flere af møderne afholdt online.
Eksempler på aktiviteter:
Åbent iværksættermøde, ugemøder i G-Kraft, deltagelse
i iværksættereventet Seedster med en
erhvervsdelegation.

Godt igang

Dertil kommer to salgsgrupper: ’Gazelle på spring’ og
’Mersalg’. Her deltager pt. 15 iværksættere i mindst fire
årlige møder.
170 virksomheder deltager pt. i netværk omkring
ledelse, salg og forretningsudvikling.
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+4000 deltagere i ES’ faglige
arrangementer i løbet af 2020.

Godt i gang

Evaluering af deltagernes udbytte for
ovennævnte indsatser.

Godt i gang

ES medvirker til etablering af et
værdiskabende samarbejde mellem ES
og Erhvervshuset under rammerne af
den ny erhvervsfremmelov – bl.a. ved
afholdelse af dialogmøder med
Erhvervshuset. ES markedsfører og
synliggør aktivt Erhvervshusets tilbud
og ydelser overfor lokale virksomheder,
og medvirker til rekruttering og
henvisninger til Erhvervshusets tilbud.
Målet er, at virksomhederne oplever en
kompetent service med henvisning til
den specialiserede erhvervsservice efter
behov.
Sammen med SK bidrager ES endvidere
til at stille krav til Erhvervshusets tilbud
og services i Silkeborg og til at have
løbende fokus på Erhvervshusets
værdiskabelse for lokale virksomheder
– både i relation til antal
virksomhedskontakter og disses
relevans/effekt for virksomhederne.

Godt igang

COVID-19: Vi har intensiveret mødefrekvensen i alle
virksomhedsledergrupper for at sikre, at alle gode
inputs bliver delt på tværs af erhvervslederne i denne
kritiske situation
Pt. har der været 1500 deltagere i 2020. Dette skyldes ikke mindst - en øget mødefrekvens i
netværksgrupperne såvel som en meget velbesøgt
nytårskur med omkring 400 deltagere.
Vi evaluerer alle indsatser løbende, og de foreløbige
evaluering viser ”høj relevans” og ”højt udbytte” i
gennemsnit for samtlige indsatser.
Virksomhedskontakt og netværk: Højt udbytte (4,0)
Beskæftigelse og nye jobs: Meget højt udbytte (4,6)
Iværksætteri: Meget højt udbytte: (4,6)
Arrangementer: Højt udbytte (4,0)
Vi deltager løbende i dialogmøder med Erhvervshuset
med henblik på at få etableret et samarbejde, der er
værdiskabende for så mange lokale virksomheder som
muligt.
For at sikre, at vi henter så mange midler som muligt til
Silkeborg fra regionale og nationale fonde, har vi
igangsat nogle målrettede kampagner til gavn for
Silkeborgs virksomheder. Vi har udvalgt de puljer, som
er de nemmeste at tilgå for virksomhederne, og som vi
har vurderet til at kunne gøre den største forskel for
virksomhederne (SVM digital samt Innovationsfondenog Erhvervshusets virksomhedsprogrammer).
Samlet har denne indsats medvirket til, at vi placerer os
i toppen af de kommuner – som vi normalt
sammenligner os med i regionen – hvad angår antallet
af specialiserede vedledninger og konkrete bevillinger.
Og sidste opgørelse viser, at der er gennemført 159
specialiserede vejledninger og 41 bevillinger i Silkeborg
Kommune i en periode, hvor Viborg Kommune – til
sammenligning – har haft 60 vejledninger og 21
bevillinger.
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ES er facilitator for at lokale
virksomheder henter vækst- og
udviklingsmidler fra diverse puljer bl.a.
ved at samarbejde med Vækstfonden
og Innovationsfonden. ES skaber lokal
synlighed om fondenes
finansieringstilbud ved afholdelse af
arrangementer, samt henvisninger til
fondene.

Godt i gang

Som beskrevet i boksen ovenover har der været
gennemført en virksomhedsrettet indsats i et
samarbejde ml. ErhvervSilkeborg, Erhvervshuset og i
koordination med InnovationSilkeborg.

Indsatsen sker i koordination og
samarbejde med InnovationSilkeborg.
Drift af udviklingsparker
ES driver udviklingsparken G-KRAFT for potentielle vækstiværksættere.
Indsats

Løbende rekruttering af virksomheder
til G-Kraft, så samtlige 71 pladser er i
drift.
Virksomhederne i G-KRAFT skal have
højere overlevelses- og vækstrater end
landsgennemsnittet.

Status
•Endnu ikke igangsat
•Igangsat
•Godt i gang
•Afviklet
•Ændret fordi…
Godt i gang

Kommentarer

Godt i gang

Seneste opgørelse viser, at 121 virksomheder har været
en del af G-Kraft, siden opstarten i 2009. Blandt disse
121 er 88 stadig aktive, og de har tilsammen genereret
320 arbejdspladser. 62 af de 88 virksomheder har
genereret 194 arbejdspladser indenfor de første fire år
af deres levetid. Det er et gennemsnit på 3,7
arbejdspladser per virksomhed, hvilket er en større
gennemsnitlig jobskabelse end gennemsnittet for den
resterende region (2,0 arbejdspladser per virksomhed).

ErhvervSilkeborg G-Kraft har pt. 71 pladser i drift.

Den samme tendens gør sig gældende ift.
overlevelsesgrad, hvor 86% af de virksomheder, der har
været en del af G-Kraft i mere end 1 år, fortsat er aktive
efter 4 år (det samlede tal for regionen er 67%).
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Evaluering af deltagernes udbytte.

Godt i gang

Der er uddelt 22 gazellepriser til virksomheder, som
er/har været tilknyttet G-Kraft.
Se tidligere boks.

Videnformidling til iværksættere og virksomheder
Information til Silkeborgs erhvervsliv (nyhedsbreve, hjemmeside mm.).
Indsats

ES udsender årligt +20 nyhedsbreve.

ES laver årligt +100 opslag på
Facebook og LinkedIn.
ES medvirker årligt til formidling af
+50 presseomtaler af egne eller
andres gode erhvervshistorier.

Status
•Endnu ikke igangsat
•Igangsat
•Godt i gang
•Afviklet
•Ændret fordi…
Godt i gang

Kommentarer

Godt i gang

14 nyhedsbreve er allerede udsendt. Mange af de
seneste nyhedsbreve har haft fokus på at give
Silkeborgs erhvervsliv et overblik ift. støttepakker,
webinarer ift. coronaramte virksomheder, information
fra Silkeborg Kommune mv.
+60 opslag er pt. oprettet på Facebook og LinkedIn

Godt igang

Vi har pt. foranlediget +50 presseomtaler.

Netværk
ES faciliterer netværksdannelse og samarbejde mellem netværk.
Indsats

ES driver 12-15 faglige - og
ledersparringsnetværk for lokale
virksomheder med fokus på
forretningsudvikling, ledelse mv.

Status
•Endnu ikke igangsat
•Igangsat
•Godt i gang
•Afviklet
•Ændret fordi…
Godt i gang

Kommentarer

Vi driver pt. 12 ledersparringsgrupper med 110
virksomheder:
ErhvervSilkeborg driver følgende grupper:
• Ejere og ledere i detailhandlen (x 2)
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•

Evaluering af deltagernes udbytte.

Endnu ikke igangsat

CEO-gruppe for kapitalfondsejere og
internationalt ejede virksomheder
• Direktør/ejer-gruppe for vækst- og
gazellevirksomheder
• Fabrikschefsgruppe for
produktionsvirksomheder
• Ejerledere - større produktionsvirksomheder
• Unge ledere/udpegede talenter
• Direktørgruppe turisme/attraktion
• Økonomidirektører i større virksomheder
• Ejerledergruppe – mellemstore virksomheder
• Salgssparring Gazelle
• Salgssparring
Deltagernes udbytte evalueres i andet halvår 2020.

Silkeborg Valley
It-netværket Silkeborg Valley har fokus på at forløse den enkelte virksomheds vækstpotentiale og styrke samarbejdet mellem
områdets it-virksomheder.
Indsats

ES driver SV-netværket og afholder 4
årlige netværksmøder – alt afhængig af
deltagernes behov/ønsker til koncept.
Evaluering af deltageres udbytte.

Status
•Endnu ikke igangsat
•Igangsat
•Godt i gang
•Afviklet
•Ændret fordi…
Igangsat

Endnu ikke igangsat

Kommentarer

Et møde har været afholdt, og et online-møde er under
planlægning (til afholdelse primo maj måned) med
fokus på erfaringsudveksling ift. den nuværende
corona-situation.
Det evalueres i slutningen af året

Vind offentlige udbud
Der sættes fokus på dialog omkring offentlige udbud og at styrke lokale virksomheders kompetencer og muligheder ift. at give
tilbud og vinde udbud.
Indsats

Status
•Endnu ikke igangsat
•Igangsat

Kommentarer
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Der afholdes 2 møder for virksomheder
i 2020, hvor der informeres om SK’s
udbud indenfor bygge/anlæg samt
varer/tjenesteydelser med viden og
sparring ift. at vinde offentlige udbud.
Målet er at +50 virksomheder deltager.
Evaluering af deltagernes udbytte.

•Godt i gang
•Afviklet
•Ændret fordi…
Godt igang

Endnu ikke igangsat
Endnu ikke gangsat

Begge møder er pt. kalenderfastsat til:
28.5: Her afholdes arrangementet ’Leverandør til det
offentlige – varer og tjenesteydelser’.
19.11: Her afholdes ’Planlagte udbud indenfor anlæg
og vedligehold 2021’.
Resultatmålet forventes at kunne opnås.
Det evalueres umiddelbart efter møderne (i maj og
november).

ErhvervSilkeborgs indsatser i forbindelse med Erhvervshandleplan 2020/1
Kvalificeret arbejdskraft
Der er fokus på virksomhedernes arbejdskraftsbehov gennem konkrete indsatser, som tiltrækker medarbejdere til de lokale
virksomheder.
Indsats

ErhvervSilkeborg afholder minimum et
lærlingearrangement og tilføjer et
lykkeønskningsarrangement, hvor
virksomheder har mulighed for at fejre
deres nyuddannede lærlinge.
ErhvervSilkeborg afholder tre jobcrawls
indenfor maskin-, stærkstrøm- og
konstruktøruddannelserne.
ErhvervSilkeborg bistår med
rekrutteringen af virksomheder til
Company dating samt formidlingen af

Status
•Endnu ikke igangsat
•Igangsat
•Godt i gang
•Afviklet
•Ændret fordi…
Igangsat

Kommentarer

Alle tre initiativer har været kalenderfastlagt, og
rekrutteringen har været foretaget. Men coronasituationen har betydet, at det ikke har været
muligt at afvikle initiativerne.
Lærlingearrangementet var planlagt til afholdelse i
marts måned, men det har ikke været muligt at
afholde arrangementet på College 360 pga.
corona-situationen.
Lykønskningsarrangementet har været planlagt til
afholdelse i august og efterfølgende primo 2021. Vi
vurderer, at arrangementet skal afvikles fysisk for
at skabe en god oplevelse for de nyudlærte.
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praktikpladser jf. SK’s samarbejdsaftale
med VIA University College.

Begge aktiviteter er drøftet og udviklet i
fællesskab med styregruppen for
lærlingenetværket. Og vi vil drøfte med
styregruppen, hvordan/hvornår vi igangsætter
initiativerne igen efter genåbningen.
Vi havde rekrutteret virksomheder og studerende
til alle tre jobcrawls (i tæt dialog med Aarhus
Universitet). Og alle datoer har været fastlagt.
Vi havde rekrutteret virksomheder til Company
Dating, men arrangørerne har vagt at aflyse
arrangementet.
COVID-19: I dialog med styregruppen for
lærlingenetværket, Silkeborg Kommune og AU vil
vi forsøge at finde nye veje med udgangspunkt i
virksomhedernes behov, således at vi - fra
efteråret 2020 - kan afvikle initiativerne.

Iværksættere
Der sættes spot på vækstbetingelserne for kommunens iværksættere med henblik på at sikre det fremtidige iværksætter-setup.
Indsats

ErhvervSilkeborg henter inspiration til
den kommende iværksætterindsats fra
andre kommuner og private aktører
samt foretager en analyse af, hvordan
de etablerede indsatser matcher de
skærpede ambitioner på
iværksætterområdet med fokus på
scale-up.

Status
•Endnu ikke igangsat
•Igangsat
•Godt i gang
•Afviklet
•Ændret fordi…
Igangsat

Kommentarer

Der var planlagt en studietur til udvalgte
iværksættermiljøer i KBH/Malmø til gennemførelse
ultimo marts. Men grundet COVID-19 er studieturen efter aftale med Silkeborg Kommune - flyttet til 8.10. september.
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Virksomheder i udvikling
Med en forestående renovering af gågaderne samt et stigende pres på de fysiske butikker øges fokus på fremtidens muligheder for
detailhandlen.
Indsats

ErhvervSilkeborg afholder tre
inspirationsmøder for detailhandlen
med aktuelle temaer. Møderne
afholdes i samarbejde med
HandelSilkeborg.

Status
•Endnu ikke igangsat
•Igangsat
•Godt i gang
•Afviklet
•Ændret fordi…
Godt igang

Kommentarer

To af inspirationsmøderne har været afholdt:
23.3: Et arrangement som var målrettet detailhandel og
restaurationer sammen med HandelSilkeborg om
mulighederne ift. hjælpepakker til detailhandlen.
21.4. Vi afholdte seminar om salg/salgsledelse i en
coronatid.
Til juni planlægger vi et møde omkring fremtidens
forbrugeradfærd, hvor vi henter en ekstern
indlægsholder ind.
27.8. planlægger vi at afholde et
motivationsarrangement fysisk eller digitalt i tæt
samarbejde med Handel Silkeborg
COVID-19: Derudover har vi - via nyhedsbreve understøttet kampagnen ’at handle lokalt’. Vi har
løbende en tæt dialog med HandelSilkeborg om,
hvordan vi på den bedste måde kan støtte op om
butikkerne.

Grønne virksomheder
Der arbejdes med den bæredygtige forretningsudvikling samt de ledsagende gode historier, som kan inspirere andre virksomheder
til at arbejde med den grønne dagsorden.
Indsats

Status
•Endnu ikke igangsat

Kommentarer
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ErhvervSilkeborg er operatør på
projektet ’Energieffektivitet og CO2besparelser i virksomheder’, som har
til formål at skabe energi- og C02besparelser i kommunens SMV-er
gennem arbejdet med grønnere
forretningsplaner.

•Igangsat
•Godt i gang
•Afviklet
•Ændret fordi…
Igangsat

Der er defineret en klar målgruppe for projektet. Og der
er - i samarbejde med kommunen - defineret hvilke
virksomheder, der vil være oplagte at kontakte ift.
projektet.
Der er pt. udarbejdet 5 screeninger. En screening - som
vedrører etableringen af et energianlæg – har fået
bevilliget penge.
COVID-19: Projektet - som er regionsbaseret - ligger
pt. stille i samtlige kommuner og afventer, at Danmark
åbner op igen. Vi åbner for projektet hurtigst muligt,
hvorefter vi fortsætter arbejdet med at indfri målene.

Indsats

ErhvervSilkeborg afholder et
erhvervsarrangement, som sætter
fokus på de grønne væksthistorier.
Ved samme arrangement uddeles
Silkeborg Kommunens grønne
ærespris.

Status
•Endnu ikke igangsat
•Igangsat
•Godt i gang
•Afviklet
•Ændret fordi…
Godt igang

Kommentarer

Arrangementet var planlagt til afholdelse den 19. maj,
men grundet COVID-19 er arrangementet flyttet til
september.

Andre strategiske fokusområder i 2020
Ud over ovennævnte deltager ES i/bidrager ES med:
•
•

Erhvervsservice-kredsen i Business Region Aarhus
SK’s erhvervstaskforce
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•
•
•

Silkeborg Jagter Talenters HR-Netværk
Virksomhedsrettede samarbejder med bl.a. Jobcenter Silkeborg og lokale uddannelsesinstitutioner, herunder projektet
KompetenceforsyningMIDT.
Medvirker til formidling af relevante erhvervsbudskaber fra SK

ES samarbejder herudover med lokale og eksterne partnere for at arrangere, afvikle eller formidle invitationer til bl.a.
Erhvervspolitisk Topmøde 2020, BRAA iværksætterprisen, Internet Week Denmark 2020 og AU Case Competition, socialt ansvarlige
indsatser samt andre relevante events.
ES sidder i InnovationSilkeborgs bestyrelse og samarbejder med InnovationSilkeborg om relevante arrangementer og markedsfører
disse overfor sine medlemmer.
I 2019 blev der gennemført et servicetjek af det lokale erhvervsfremme set-up. Og med servicetjekket og reformen af
erhvervsfremmesystemet in mente bliver 2020 et år, hvor der arbejdes med organisatoriske tilpasninger af det lokale
erhvervsfremme-setup. I den forbindelse kan en genforhandling af nærværende samarbejdsaftale blive aktuel, såfremt et nyt
organisations-setup idriftsættes i 2020.
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6 Status på samarbejdsaftaler med
erhvervsfremmeaktører, 1. maj 2020
6.3 - Bilag: Status på samarbejdsaftale, InnovationSilkeborg, 1.maj 2020
DokumentID: 8459677

Status på samarbejdsaftale med InnovationSilkeborg 1.maj 2020
IS’s basisydelser:
InnoS bidrager til at skabe innovation i lokale virksomheder
InnoS inspirerer og motiverer lokale virksomheder til at arbejde med innovation gennem sparringsmøder samt formidling.
Indsats

Status
• Endnu ikke igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…

Kommentarer

InnoS har sparringsmøder med
minimum 50 lokale virksomheder.

Godt i gang

Der har været afholdt 48 virksomhedsmøder indtil nu.

InnoS udgiver 1 udgave af
magasinet KnowNow.

Afviklet

InnoS udbreder viden om
innovation, udvikling og
finansieringsmuligheder igennem
diverse digitale kanaler.

Godt i gang

COVID-19: Efter den 12. marts er sparringsmøderne blevet
afholdt pr. telefon eller video.
En udgave af KnowNow er blevet udgivet i samarbejde med
MJA.
InnoS har – helt i tråd med aftalen - anvendt både
hjemmeside, facebook, linkedin og nyhedsbreve til at
udbrede viden om innovation, udvikling og
finansieringsmuligheder. Der udsendes cirka 2-3
nyhedsbreve om måneden.
Derudover har der været afholdt et informationsmøde om
finansieringsmuligheder i samarbejde med ErhvervSilkeborg
og med deltagelse af InnovationsFonden og
ErhvervshusMidtjylland.
De sociale medier har været benyttet løbende (se også et
senere afsnit jf. de sociale medier.

InnoS bidrager til at skabe innovation i SK
InnoS arbejder for at understøtte innovationsindsatsen i SK som organisation.
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Indsats

Status
• Endnu ikke igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…

Kommentarer

SK deltager uden beregning med op
til 20 medarbejdere på hver af
InnoS netværk og
arrangementer.
InnoS tilbyder 3
workshops/innovative processer i
SK.

Godt i gang

Der har været deltagere fra Silkeborg Kommune med til
begge af de fysiske medlemsarragangementer, som har
været afholdt inden corona-krisen. Samlet har 21
medarbejdere fra SK deltaget.
Det er blevet aftalt med Sundhedsafdelingen
(Forebyggelses-afdelingen) at vi skal stå for 2-3 workshops
ifb. med start og gennemførelse af et stort
Ensomhedsprojekt, som kommunen er en væsentlig
deltager i.

Igangsat

InnoS skaber øget innovation via netværk, kurser og uddannelse
InnoS arbejder for at øge innovationsevnen og -kompetencerne i lokale virksomheder og SK ved at invitere til netværk og
uddannelse.
Indsats

Afholdelse af 9 netværksmøder med
samlet +300 deltagere.

Status
• Endnu ikke igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Igangsat

Kommentarer

Vi har gennemført to arrangementer, inden 12. marts.
Desuden afholdtes generalforsamlingen som en online
begivenhed den 27.april.
I alt har der været 78 deltagere til arrangementerne.
Derudover har der været planlagt tre
medlemsarrangementer samt et kursus i adfærdsdesign.
Men grundet COVID-19 er to af arrangementerne + kurset
blevet udskudt.
Det planlægges at gennemføre alle planlagte aktiviteter på
et senere tidspunkt.
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Afholdelse af INNOVATORuddannelsen (minimum 10
deltagere)

Igangsat

Afholdelse af kurset Adfærdsdesign
– dit nye innovationsværktøj
(minimum 20
deltagere)

Godt i gang

Et enkelt medlemsmøde – som skulle handle om Kina bliver aflyst, idet vi også har valgt at aflyse turen til Kina
grundet COVID-19.
Vi har skabt rammerne for årets Innovator-uddannelse.
Aftalen med underviseren er på plads, datoer er på plads
og rekrutteringen er indledt. Uddannelsen var oprindeligt
planlagt til at starte i maj, men den er nu ændret til at blive
afviklet virtuelt. Og den er flyttet, således at den starter i
juni. Indtil videre er der fire tilmeldte deltagere.
Vi havde planlagt at afholde adfærdsdesign i marts. Men
grundet corona-krisen er kurset flyttet til august.
Pt. er der 16 tilmeldte. Vi forventer at afvilke kurset
virtuelt.

Udvikling og etablering af lokale OPI-samarbejder
InnoS arbejder for at facilitere meningsfulde og værdiskabende innovationssamarbejder mellem offentlige og private aktører.
Indsats

Status
• Endnu ikke igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…

Kommentarer

InnoS tilbyder 4 sparringsmøder
med afdelingsledere og/eller
nøglepersoner i SK.
InnoS tilbyder 4-6 møder med
kommunale afdelinger for at
identificere behov til flere OPIsamarbejder.
InnoS markedsfører sine tilbud og
aktiviteter gennem annoncer,
Facebook og LinkedIn.

Igangsat

Et online møde er gennemført med den nye direktør for
skoleafdelingen.

Igangsat

InnoS har aftalt møde med Forebyggelsesafdelingen, i
forbindelse med opstart af Ensomhedsprojekt, hvor InnoS
skal lave workshop.

Godt i gang

På Facebook har InnovationSilkeborg pt. 749 følgere. På
Linkedin her har vi pt. 303 følgere, hvoraf 85% er fra
Region Midtjylland. Vi har 1-3 opslag om ugen – herunder
otte kampagner/boost af opslag/annoncer. Antallet af
likes/følgere stiger løbende.
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På facebook har vi haft otte kampagner (længerevarende)
eller boost af opslag/annoncer fra jan-april.
Andre medier: Annoncer i MJA + radiospots-kampagner.
COVID-19:
Vi har etableret en ny facebook-gruppe med navnet
’Silkeborgs Innovationsbørs’ med fokus på at dele viden og
innovative ideer.
Under corona-krisen er opslagsfrekvensen på de sociale
medier steget til 3-5 opslag per uge. Eksempelvis er der
udsendt et spørgeskema, der kan hjælpe virksomhederne
med at afklare deres grønne finansieringsprofil.
Der har været udviklet nye initiativer, såsom ugens
skulderklap og en platform for online innovation. Og InnoS
har indsamlet, selekteret og formidlet aktuelle muligheder
for webinarer, omhandlende udviklings-og
innovationsemner.

IS’ særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2020/1:
Service & Attraktivitet
InnoS sætter fokus på arbejdet med outdoor gennem facilitering af udviklingsworkshops i Silkeborg Kommune.
Indsats

Status
• Endnu ikke igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…

Kommentarer

Som tillæg til basisbevillingen
gennemføres tre workshops med
afdelinger i Silkeborg Kommune,
som sætter fokus på, hvordan

Endnu ikke igangsat

Vi er - af SKs udviklingsafdeling - blevet bedt om at vente
med planlægning af/afholdelse af workshops, indtil SK
igangsætter egen outdoor-indsats.
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outdoor indtænkes ift.
afdelingernes indsatser.
Det bedste udefra
InnoS inspirerer virksomheder ved at tænke innovation som et middel til vækst.
Indsats

Status
• Endnu ikke igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…

Kommentarer

Afholdelse af signaturarrangement,
som inspirerer virksomheder
gennem konkrete
innovationsemner og -værktøjer.

Igangsat

Vi sætter fokus på et af de mest interessante – også efter
krisen – og væsentligste innovationspotentialer;
klimaindsatsen og FNs verdensmål.
Det gør vi med en MasterClass, som fokuserer på,
hvorledes virksomheder kan implementere FNs verdensmål
i deres produktion, og hvordan man kan forbedre sin
grønne investeringsprofil.
Rekruttering er påbegyndt gennem et motiverende online
redskab. Og MasterClassen er sat til at begynde i August.

Indsats

Status
• Endnu ikke igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…

Kommentarer

Der arrangeres en studietur for
virksomheder til verdens
innovationscentrum – Kina – i
fællesskab med andre
innovationsaktører.

Ændret fordi..

Hele verden har ændret sig med corona-krisen. Ingen
kan - eller vil - rejse til Kina. Og derfor har vi set os
nødsaget til at aflyse denne tur. Der er endnu ikke taget
stilling til, om der er tid/mulighed for at gennemføre et
alternativt tilbud i efteråret.

Virksomheder i udvikling
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InnoS sætter innovation og samarbejde på dagsordenen gennem et nyt innovationsnetværk.
Indsats

Status
• Endnu ikke igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…

Kommentarer

Der opbygges et
innovationsnetværk for ledere og
nøglemedarbejdere, som skal
inspirere og styrke samrbejdet om
innovation på tværs af
virksomheder.

Godt i gang

Der er skabt et netværk for dem, som er særligt
interesserede i innovation. Der er pt. 16 deltagere. Og
netværket har planlagt fire årlige møder.
COVID-19: Første møde skulle have været afholdt i
marts, men grundet COVID-19 er det skubbet til juni.

Andre strategiske fokusområder i 2020:
InnovationSilkeborg samarbejder med ErhvervSilkeborg mfl. om relevante indsatser samt arrangementer og markedsfører disse
overfor egne medlemmer.
I 2019 blev der gennemført et servicetjek af det lokale erhvervsfremme set-up. Og med servicetjekket og reformen af
erhvervsfremmesystemet in mente bliver 2020 et år, hvor der arbejdes med organisatoriske tilpasninger af det lokale
erhvervsfremme-setup. I den forbindelse kan en genforhandling af nærværende samarbejdsaftale blive aktuel, såfremt et nyt
organisations-setup idriftsættes i 2020.
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6 Status på samarbejdsaftaler med
erhvervsfremmeaktører, 1. maj 2020
6.4 - Bilag: Status på samarbejdsaftale, HandelSilkeborg, 1.maj 2020
DokumentID: 8459676

Status på samarbejdsaftale med HandelSilkeborg 1.maj 2020
HS’s basisydelser:
Events
HandelSilkeborg afvikler i løbet af året en række arrangementer og events som skal skabe liv i byen og mere omsætning i byens
butikker.
Indsats

Status
• Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…

Kommentarer

Gennemførelse af 20 – 30 events og
aktiviteter i midtbyen.

Igangsat

Der er udarbejdet en årskalender for 2020, men
COVID-19 har betydet, at vores årskalender har
ændret sig. Og vi er nu ved at udarbejde en her-ognu-kalender.
Uge 7: Feriebillet ifm. vinterferie
11.2: Aktivitet – ”Ice for Kids”
22.2: Fastelavn på Torvet, tøndeslagning mv.
1.5: LateNight med åbent til kl. 22.00 i
samarbejde
med air show og Hederytmer (COVID-19: Aflyst)
2.5: Rengøringsdag, brandbiler, morgenmad og
eftermiddagskaffe i gader mv. (COVID-19: Ændret til
musik forskellige steder i gaderne i et samarbejde med
butikkerne, som rydder op. Datoer for musik: 9.5 +
16.5 + 23.5 +30.5)
22.5: Legetøjsmarked (kan blive aflyst)
4.6: LateNight – Åbent til kl. 22 i samarbejde med
silkeborg teater og Gadekustfestival
12.6: EM i Fodbold (COVID-19: Aflyst)
Uge 26: Riverboat med længere åbningstider fredag
og lørdag, medfinansiering til musik i gaderne (COVID19: Aflyst)
Uge 26-32: Citytog kører henover sommeren.
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Uge 26-32: Feriebillet
31.7: LateNight med åbent til kl. 22.00
Uge 35: Automania samarbejde med udstillling af biler
rundt omkring i byen.
4.9: LateNight åbent til kl. 22.00 temaet food
3.10: Lyserød lørdag
Uge 42: Oktober: efterårsferie børnebillet + aktiviteter
i gaderne og citytog - udsmykning
1.11: Vinterbelysningen tændes + fakeloptog, udvidet
udsmykningen og juleaktiviteter.
COVID-19: Der er lavet strimler til gulve, som kan
sikre, at der holdes afstand, når der handles.
Måling af antallet af kunder i byen under de
afviklede events i samarbejde med Silkeborg
Kommune.

Endnu ikke igangsat

Markedsføring
HandelSilkeborg markedsfører handelsbyen Silkeborg, og de aktiviteter og events der foregår i byen.
Indsats

Status
• Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…

Kommentarer

HS indgår samarbejdsaftale med Midtjyllands
Avis, som understøtter foreningens og
medlemmernes annoncering i lokale medier.

Godt i gang

Der er indgået samarbejdsaftale, og der er løbende
annoncering i MJA og Ekstraposten. Antallet af
annoncer som samarbejdsaftalens indeholder, er
fordelt ud ift. årets aktiviteter.
Vi har annoncer med i magasinet Zoom i marts,
september og november.
Vi har løbende reklamer på de digitale skærme ved
indfaldsvejene.
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HS arbejder kontinuerligt på at øge antallet af
følgere på sin facebookside.

Godt i gang

Der foregår en organisk vækst ift. antallet af ’synes
godt om’ på HS’s facebookside. Det nuværende antal
er 5857.
COVID-19: Der er lavet to nye facebooksider for
detailhandel og restauratører. Siderne har opnået
følgende antal ’syntes godt om’ siden oprettelsen i
slutningen af marts:

HS intensiverer brugen af de sociale medier til
at øge opmærksomheden på aktiviteter,
events mm. i midtbyen.

Godt i gang

HS indgår partnerskaber med centrale lokale
eventaktører med sigte på at skabe større
synergi og kobling mellem foreningens
medlemmer og andre lokale interessenter.

Godt i gang

Take away: 2845
Shopsilkeborg: 1053
Der laves opslag på de sociale medier vedr. aktiviteter
i byen og butikkerne. Aktiviteten på HS’s facebookside
øges løbende. Og for at sikre flere følgere laves der
(blandt andet) konkurrencer. I april var der
eksempelvis ’påske-konkurrencer’ og i maj kommer
der ’mors-dag-konkurrencer’.
Der har været etableret møder med teaterforeninger,
Automania, Riverboat og kultur- og fritidsafdelingen
(Gadekunstfestivalen, streetfood osv.) vedr.
samarbejde om events (COVID-19: udfordrer
fremdriften).

Medlemsservice
HandelSilkeborg servicerer sine medlemmer og holder dem orienteret om arrangementer, nye tiltag, bestyrelsesarbejde mm.
Indsats

Status
• Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…

Kommentarer

HS gennemfører 6-8 medlemsmøder og
medlemsarrangementer.

Godt i gang

Der er planlagt fem almindelige medlemsmøder, som
cirka foregå hver anden måned (Datoer: 6.2, 2.4,
11.6, 13.8, 8.10 i tidsrummet mellem 8.00-9.30)

3

6.2: Tema: ”byliv omkring større events” oplægsholder
fra Aarhus festuge.
2.4: Tema: ”fremtidens forbruger”
oplægsholder fra Pej gruppen (COVID-19: aflyst)
20.5: Generalforsamling
27.8: Der er planlagt et medlemsarrangement i
samarbejde med ErhvervSilkeborg.

HS udsender løbende nyhedsbrev til
medlemmerne.

Godt i gang

COVID-19: Der har været afholdt webinar i
samarbejde med ErhvervSilkeborg med temaet:
”Hjælpepakker, hvordan”
Der udsendes løbende nyhedsbreve til medlemmerne,
med information om medlemsarrangementer,
aktiviteter i byen samt andre relevante informationer.
Derudover er der lavet en lukket Facebook-gruppe for
medlemmer i HandelSilkeborg (ejere og ansatte), som
fungerer som en portal, hvor gode ideer og hurtige
korte beskeder kan deles. Pt. har gruppen 56
medlemmer.
COVID-19: Der er udsendt seks ekstra nyhedsmails.

HS’ særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2020/1:
Service & Attraktivitet
Med en forestående renovering af gågaderne samt et stigende pres på de fysiske butikker er fokus på fremtidens muligheder for
detailhandlen. Og HS søsætter en række initiativer, som skal styrke udviklingen og markedsføringen af Silkeborg som en attraktiv
handelsby.
Indsats
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Status
• Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…

Kommentarer

HS etablerer et nyt detailhandelsnetværk for
talenter indenfor detailhandlen. Formålet er at
samle kræfterne for at udvikle nye ideer til
gavn for hele Silkeborgs handelsmiljø.

Endnu ikke igangsat

COVID-19: De potentielle deltagere er udfordret af
corona-situationen, hvormed opstarten er udskudt.

Indsats

Status
• Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…

Kommentarer

HS retter spotlyset mod restaurations- og
detailhandlens stjerner, når der afholdes
’Byens bedste’ for anden gang.

Igangsat

’Byens bedste’ er påbegyndt:
Step 1:
Borgerne har stemt på deres favoritter (både online og
i de fysiske butikker), og 35 nominerede er fundet.
Step 2:
Den afgørende afstemning + arrangementet. COVID19: Vi har udskudt step nummer 2 til efter sommeren.

Indsats

Status
• Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…

Kommentarer

HS iværksætter en markedsføringskampagne,
der sammenkobler events og
handelsoplevelser så flere kunder fra
nabokommunerne bruger Silkeborg som
shopping og oplevelsesdestination. I den
forbindelse gennemfører HS også en
postnummerundersøgelse.

Igangsat

Vi har annoncer med i sommeravisen, som kommer ud
til turister i sommerhusområder. Cirka 24.000
eksemplarer.
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Postnummerundersøgelsen er ikke gennemført endnu.

Indsats

Status
• Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…

Kommentarer

HS fortsætter udviklingsarbejdet med de
eksisterende gadeudvalg med det formål at
sikre attraktivitet og aktivitet. Samtidig
arbejdes der for at etablere nye gadeudvalg i
de gader, som endnu ikke har et.

Godt i gang

I perioden fra januar – marts har HS deltaget i de
eksisterende gadeudvalg (Tværgade og Søndergade),
som begge har en 1:1 finansiering.
HS har endvidere deltaget i genoprettelse af
gadeudvalget i Nygade, hvor der påtænkes opstart i
maj måned (med deltagelse af en ekstern konsulent),
som skal hjælpe ift. gadens DNA. Ligesom HS har
deltaget i genoprettelse af gadeudvalget i Vestergade.
Begge gader arbejder fortsat med at mobilisere
kræfterne.

HS informerer gadeudvalgene om muligheden
for at søge om midler (25.000 kroner per
gade) under forudsætning af 1:1 finansiering
og uddeler midlerne. HS hjælper med at
kvalificere gadeudvalgenes aktiviteter, hvis
der er behov.

Alle gader har oprettet lukkede facebookgrupper, hvor
medlemmerne er aktive og skriver sammen.

HS promoverer aktivt de forskellige gaders
særpræg og aktiviteter.

COVID-19: Arbejdet udfordres.
Virksomheder i udvikling
Fremtidens butikker skal være robuste for at sikre deres attraktivitet ift. den stigende nethandel. Derfor øges fokus på butikkernes
forretningsudvikling.
Indsats

Status
• Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…

Kommentarer

HS samarbejder med ErhvervSilkeborg om at
afholde tre inspirationsmøder med højaktuelle
emner på dagsordenen. Formålet er at

Godt i gang

27.8: Der er planlagt et medlemsarrangement i
samarbejde med ErhvervSilkeborg.
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inspirere butikkerne til deres fortsatte
udvikling og styrke sammenholdet på tværs af
butikker.

COVID-19: Derudover er der planlagt to webinarer,
som er tænkt som inspirationsmøder for
medlemmerne i juni og oktober.

Andre strategiske fokusområder i 2020:
Involvering i dialog vedrørende gågaderenovering i Søndergade og Vestergade og videreformidling af information til medlemmer.
HS er opmærksomhed på tomme butikslokaler og arbejder med aktivering af de tomme lokaler i samarbejde med SK.
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Status på tillæg til samarbejdsaftale med VisitAarhus 1. maj 2020
VisitAarhus’ særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2020/1:
Service og Attraktivitet
Arbejdet med Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad fortsætter i 2020, hvor VisitAarhus (blandt andet) øger fokus på
initiativer, som fremmer omsætning ved brug af Silkeborgs mange outdooroplevelser.
Indsats

VisitAarhus styrker sammenhængen mellem outdoor
og omsætning gennem konkrete initiativer, der
styrker forretningsmuligheder i relation til outdoor
og aktiv ferie. Ligesom der arbejdes med at skabe
værdikæder mellem outdooraktiviteter og byens
overnatnings- bespisnings- og serviceerhverv.

VisitAarhus bidrager med deres viden og
kompetencer, når Silkeborg Kommune foretager en
analyse af Silkeborgs hotelkapacitet. Formålet med
analysen er at afdække, om Silkeborgs nuværende
udbud imødekommer turisternes behov.

Status
• Endnu ikke igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Godt i gang

Kommentarer

Der er et udviklingsprojekt i gang med
formålet at skabe mountainbike-adventures
for forskellige målgrupper inden for mtbsegmentet. Vi binder eksempelvis Silkeborg
Bikepark sammen med sorte og røde spor og
knytter overnatning, bespisning, grejbutikker
og andre oplevelser til i det enkelte
adventure. Vi involverer således lokale
udbydere af relevante kommercielle
oplevelser til den gratis brug af naturen og
Silkeborgs særlige outdoor-anlæg.
Oplevelsestilbuddene synliggøres og
markedsføres på specifikke mtb-kanaler udover på vores egne platforme - og der
knyttes en presse-/influencer-indsats på som
et element i synliggørelsen.

Endnu ikke igangsat

1

VisitAarhus øger fokus på at tiltrække grønne møder
og konferencer til Silkeborg med en styrket
incoming-funktion, som (blandt andet) bistår flere
delegationer med at tilrettelægge gode oplevelser,
når de besøger Silkeborg.
Derudover inviteres de professionelle mødebookere
på spændende studieture til Silkeborg, hvor de
styrker deres kendskab til de attraktioner,
outdoorfaciliteter, mv., som Silkeborg har at byde på
konference- og turismedestination.

Igangsat

Aktiviteten er igangsat, men den er pt.
udskudt pga. corona-situationen.
I 2020 er planlagt følgende:
Vi fastholder VisitSilkeborgs
incommingfunktion – og udvider synligheden
af den gennem hele Aarhusregionens
platforme.
Silkeborg bliver italesat som ”Danmarks
Outdoor Hovedstad” på den del af vores
hjemmeside der henvender sig til det
nationale mødemarked.
Silkeborg for adgang til VisitAarhus’ CRMsystem og alle emnerne heri (+1.000
relevante nationale mødekøbere) og det vil
blive brugt aktivt når Danmarks outdoor
hovedstad skal promoveres.
Vi laver en målrettet siteinspection for
relevante mødekøbere omkring Silkeborg
som destination for Outdoor erhvervsturisme.
Vi laver en målrettet siteinspection for
relevante mødekøbere omkring Grønne
møder i Danmarks Outdoor hovedstad.
Vi laver herudover målrettede ture i hele
Aarhusregionen, der også indeholder venues i
Silkeborg.
Vi investerer i at indhente viden om og
forberede en konference for mødekøbere og
relevante udbydere, som omhandler reel
evidensbaseret værdiskabelse ved outdoor
erhvervsturisme. Konferencen planlægges til
at skulle afholdes i Silkeborg foråret 2021.
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VisitAarhus skærper fokus på, at Silkeborgs mange
outdooroplevelser har synlighed og tilgængelighed
udenfor kommunegrænsen og blandt potentielle
besøgende. Og VisitAarhus vil markedsføre den
brede palette af outdooraktiviteter og -oplevelser i
Silkeborg og Søhøjlandet.

Igangsat

Aktiviteten er igangsat, men den er pt.
udskudt pga. corona-situationen.
På det tyske marked er igangsat flere
kampagneelementer, hvor Silkeborgs
outdooroplevelser vil blive eksponeret. Det
drejer sig om en campingkampagne, en
cykelkampagne i samarbejde med
VisitHorsens samt en lystfiskerkampagne.
Alle kampagner er klar til afvikling, men sat
på pause pga. corona. Derudover var der
planlagt et pressebesøg med tyske lystfiskere
til afvikling medio marts. Besøget blev aflyst,
men vi forventer at gennemføre det på et
senere tidspunkt.
COVID-19:
På det danske marked planlægger vi en
”kickstart-kampagne”, som tager
udgangspunkt i situationen med ændret
adfærd, som følge af corona.
På nationalt niveau er der enighed om at
sadle om til mere national markedsføring i
2020 og 2021, og VisitAarhus deltager i et
nyt fælles nationalt markedsføringsprojekt
(”Genstart Dansk Turisme 2020”) på tværs af
de 18 destinationsselskaber i Danmark og de
nationale selskaber Danske Destinationer,
VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme
og Dansk Storbyturisme. Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse matcher vores
investering, så budgettet er på 20,6 mio. kr.
Kampagnen har til formål at inspirere
danskerne til at holde ferie i Danmark og
købe overnatninger, oplevelser m.v. Vi
håber, at kampagnen kan starte allerede i
maj.

3

I forlængelse af dette planlægger VisitAarhus
vores egen kampagne, som har til formål at
skabe lokal rejselyst. Vi vil gerne have
Aarhusregionens egne borgere til at opleve
lokalområderne og dele deres oplevelser på
sociale medier. Denne del af kampagnen
starter ultimo april. Sideløbende vil de bedste
af de lokale oplevelser opsamles og
promoveres nationalt for at skabe
besøgsparathed til vores destination.
Kanalerne bliver her gamification, emailautomation og Facebookannoncering af
konkrete produkter (overnatning og
oplevelser).
I denne kampagne får outdooroplevelser i
Silkeborg særlige kampagneelementer med
fokus på de mange outdooroplevelser, der
findes i Silkeborg og Søhøjlandet.
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Status på Silkeborg Kommunes egne initiativer i Erhvervshandleplan 2020-1
Initiativ
HR Netværk

Status
Godt i gang

Samarbejdsaftale med VIA

Godt i gang

Topmøde

Ændret fordi..

Byg med Silkeborg

Ændret fordi..

Servicenetværk

Godt i gang

Hotel-analyse

Ændret fordi..

Samarbejdsaftale med Energy
Innovation Cluster

Godt i gang

Business Region Aarhus – bidrag
til turisme

Godt i gang

Silkeborg vokser

Ændret fordi..

Den grønne ærespris

Ændret fordi..

Kommentar

Topmødet var planlagt til afholdelse den 18. marts. Men grundet COVID-19
aflyste vi topmødet den 10. marts. Ved aflysningstidspunktet var der mere
end 150 tilmeldte. Forhåbningen er, at vi kan afholde arrangementet på et
senere tidspunkt. Eller at vi kan bruge det samme tema (image/branding)
+ de samme oplægsholdere ved en senere lejlighed.
Arrangementet var planlagt til afholdelse den 29.april. Men grundet COVID19 er arrangementet blevet udskudt på ubestemt tid. Forhåbentlig kan
arrangementet afholdes til efteråret.

Der har været møde med udbyder. Men grundet COVID-19 er
igangsættelsen af analysen udskudt.

Der var planlagt en række handlinger, herunder udsendelse af direct mails,
markedsføring gennem medier, events og dialogmøder. Grundet COVID-19
er kampagnen udskudt til september.
Uddelingen af prisen skulle være foregået ved et større arrangement den
19.maj. Men grundet COVID-19 er det pågældende arrangement (og
prisoverrækkelsen) udskudt til september.
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Afrapportering på resultatkontrakt mellem Fonden VisitAarhus og
Silkeborg Kommune 2019-2022 (2. halvår 2019)
Marts 2020
Denne rapport er en opfølgning på fremdriften i realiseringen af resultatkontraktens resultatkrav (indikatorer og mål). Den endelige
afrapportering på resultatkravene foreligger i 2022.
Helt generelt er samdriften ml. VisitSilkeborg og VisitAarhus, som blev søsat den 1. juli 2019 forløbet som planlagt. I 2. halvår 2019 er de planlagte
markedsføringsaktiviteter gennemført i VisitSilkeborg-regi som planlagt først på året. Og sideløbende er planerne for den fælles drift sat i søen for at
turisterhvervet kunne tappe ind i den nye store destination allerede i efteråret. Der har været afholdt et orienteringsmøde, hvor ledelsen i VisitAarhus
overfor ca. 35 turismeaktører i Silkeborg kommune introducerede erhvervet til, hvordan det nye VisitAarhus kommer til at arbejde og efterfølgende
har det været afholdt en række individuelle møder med aktørerne. VisitAarhus har oplevet en god opbakning fra turismeaktørerne i Silkeborg
kommune, hvor vi vurderer, at vi pt. har alle de primære små og store aktører med som partnere.
2. halvår 2019 har fokuseret på at skabe et nyt fælles partnersetup og få samtænkt driften indenfor kyst&natur, outdoorturisme, erhvervsturisme
samt gæsteservice. Det er allerede nu tydeligt, at vi skaber mest værdi, hvis vi i de brede segmenter, løser outdoorturismen sammen med
kyst&naturturismen. Men der er naturligvis også nogle indsatser indenfor outdoorturismen, som retter sig mod smalle segmenter som fx
mountainbike. Ved at koble aktiviteterne i naturen med volumen i kyst- og naturturismen får vi mulighed for at skabe økonomi til området også for de
oplevelser, der traditionelt har været gratis, således at der på sigt også kan opstå kommercielle partnere indenfor outdoorområde. Der er naturligvis
også en lang række oplevelsessteder, som tiltrækker kultursegmenterne, og vi skal på bedste vis kombinere alle disse muligheder til stærke
feriemuligheder, der er til at få øje på.
Samlet set har Aarhusregionen har et mangfoldigt turisterhverv og dermed potentiale til et væld af stærke ferieoplevelser, hvor Silkeborg som
Danmarks Outdoor Hovedstad i større grad end tidligere kan sættes i sammenhæng med stærke turistattraktioner både lokalt, men i særdeleshed i
sammenhæng med destinationens fyrtårnsattraktioner. Indsatsen skal sikre, at vores nye destination har en skarp profil overfor prioriterede
målgrupper, og derudover sikre nye og stærke sammenhænge på tværs af geografien i destinationen. Vi skal sørge for at oplevelses- og
ferieprodukter bliver synlige overfor prioriterede markeder samtidig med, at vi skal sikre, at de mange virksomheder, som er partner i VisitAarhus,
bakker op om fællesskabet. Vi arbejder på at forbinde de eksisterende visit-hjemmesider med en nye fælles platform for hele VisitAarhuregionen og
opjustere på digitale platforme. De lokale turistbrochurer er erstattet af en ny samlet destinationsfolder, som netop er kommet fra trykken.
Side 1 af 4

Således er mange grundsten for det nye samarbejde blevet lagt i 2. halvår 2019. Bl.a. har vi forberedt ny fælles branding af en stærk
sammenhængende Aarhusregion og vi har skabt en række nye kernefortællinger om destinationen, som går på tværs af geografi og sætter de lokale
styrkepositioner i spil. Kernefortællingerne er vores første fælles afsæt til stærke feriefortællinger og de kan ses i en DNA-folder, som vi allerede har
fremsendt til information.

Indikatorer
Mål

Status
•
•
•
•

Turismeomsætning i Silkeborg
Kommune, opgjort efter TSAmetoden (international
standardisering anvendt af
VisitDenmark) Målet er en
årlig vækst i
turismeomsætning, der ligger
over væksten i DK som
helhed. Udgangspunktet er
2016 (1,08 mia. kr.)
Antallet af overnatninger i
Silkeborg opgøres i henhold til
Danmarks Statistik. Målet er
en årlig vækst, der ligger over
den gennemsnitlige vækst i
DK. Udgangspunktet er 31/122018 (590.566)

Kommentar
Målet er realiseret
Delvist realiseret
Ikke realiseret
Ændret fordi…

De seneste opgørelser for turismeomsætning er fra 2017. Her er
turismeomsætningen i Silkeborg Kommune 1.107 mia. kr. og
turismeandelen af det samlede udbud er 1,7%. Turismeomsætningen
er steget med 2,3 % ift. 2016.
Turismeomsætningen beregnes en gang årligt af VisitDenmarks
analyseafdeling. Beregningen kommer med to års forsinkelse og den
seneste er således baseret på tal fra 2017. Den næste beregning
forventes ultimo 2. kvartal 2020 og er baseret på 2018-tal.
Det samlede antal overnatninger i Silkeborg kommune er for 2019
iflg. Danmarks Statistik opgjort til 635.422. Udgangspunktet 2018,
som kontrakten beskriver på 590.566 er fra Danmarks Statistik
korrigeret til 586.522, hvilket er en stigning på 8,3% for Silkeborg
Kommune. Stigningen i procent for hele Danmark var 4,0%.
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Antallet af erhvervsturismeovernatninger i Silkeborg
Kommune opgøres i henhold
til Danmarks Statistik. Målet
er en årlig vækst der ligger
over den gennemsnitlige
vækst i DK. Udgangspunktet
er 31/12-2018 (84.247)

Antallet af udenlandske
overnatninger skal stige over
en 4-årig periode til 23% i
2021 og op til 30% i 2025.
Udgangspunktet er 31/12
2018 (20%)

Antallet af erhvervsturismeovernatninger var i 2019 samlet for
hoteller/feriecentre på 76.659. Udgangspunktet 2018 som kontrakten
beskriver på 84.247 er korrigeret til 84.199, hvilket betyder et fald i
erhvervsturismeovernatninger på 8,95%. Dette skal ses i
sammenhæng med en samlet stigning i overnatninger på
hoteller/feriecentre på 15,6%. Årsagerne kan være en tydeligere
fokusering på ferieturister hos et eller flere overnatningssteder i
kategorien eller en manglende skelnen ml. ferie- og
erhvervsturismeovernatninger, når der indberettes til Danmarks
Statistik. En anden tanke kunne være: Vi ved ikke om
overnatningsstederne registrerer Jehovas Vidners mange gæster til
sommerstævnet i Silkeborg som erhvervsturister eller ferieturister.
Men vi ved, at stævnet blev holdt i Silkeborg i 2018 men ikke i 2019.
Antallet af udenlandske overnatninger var i 2019 på i alt 129.627. En
stigning fra 2018 til 2019 på 11,45 %
Andelen af udenlandske overnatninger var i 2018: 19,82% og i 2019:
20,40% af det samlede antal overnatninger.
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Direkte mål
Mål

Status

Kommentar

• Målet er realiseret
• Delvist realiseret
• Ikke realiseret
• Ikke relevant på
nuværende tidspunkt
• Ændret fordi…

Mål 1: Partnere og opbakning

Mål 2: PR-værdi

Mål 3: Digitale platforme

Pr. 7. februar har vi 81 partnere i Silkeborg kommune. Vi er dog ikke
færdige med indsalgsarbejdet. Vi har de væsentlige store og små
aktører med på nuværende tidspunkt.
I 2019 har vi gennemført presseplanen fra VisitSilkeborg som følger:
Besøg af to danske og en norsk livstilsblogger, - resultat: tre
rejseblogindlæg, samt eksponering på Instagram
Influencer-/pressebesøg vedr. MTB, som er resulteret i fine artikler i
MTB.dk samt flotte omtaler fra førende MTB-bloggere på Instagram
og blogindlæg.
Besøg af italienske Donnavventura-ekspeditionen – rejseprogram
med ca. 4 mio. seere i Italien. Forventes vist forår 2020.
Der var på www.silkeborg.com i 2019 434.420 sessioner i
sammenligning med 2018, hvor antallet var 389.698 sessioner hvilket
er en stigning på 11,5%. I efteråret 2019 migrerede samtlige
platforme i VisitAarhus regi til ny asp-løsning. Sådan en omgang vil
altid betyde tabt trafik, og vi ser også konsekvenser i årets sidste
kvartal. Men det til trods, er 11,5%-stigning en realitet.
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Erhvervshandleplan 2020/2
Handlinger, der sætter fart på Erhvervsstrategi ’Fremad sammen’
2018 – 2020 – 2022

Nye udfordringer – handlinger som genstarter væksten
Vores ambitioner er fortsat store, men strategien må tilpasses den nye virkelighed, hvor corona-krisen har vidtgående
konsekvenser for samfundet og de lokale virksomheder.
I 2030 stræber vi ambitiøst efter:
• 105.000 borgere
• 4.000 flere arbejdspladser
• Fortsat at være i top10 i erhvervsklimamålingerne
• At assistere og markere grønne initiativer i kommunens virksomheder for at fremme bæredygtige løsninger
og nedbringe C02-udledningen.
Fra handling til fremgang
Med Erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi for at imødekomme de udfordringer, som Silkeborgs virksomheder
oplever på baggrund af corona-krisen. Og handleplanen indeholder 12 konkrete initiativer, som har til formål – hurtigt
- at skabe effekt for erhvervslivet.
Der er afsat knap 2,1 mio. kroner til realisering af Erhvervshandleplan 2020/2, som er gældende fra maj - december
2020. Sideløbende med handlingerne i Erhvervshandleplan 2020/2 udføres de handlinger fra Erhvervshandleplan
2020/1 (januar – maj), som endnu ikke er gennemført pga. corona-krisen.

Rammebetingelser
I erhvervsstategi ’Fremad sammen’ 2018-2022 arbejdes med fire drivere for vækst, der er med til at skabe bedre
rammebetingelser – og som gør det attraktivt at drive virksomhed i Silkeborg Kommune:
•
•
•
•

Kvalificeret arbejdskraft
Infrastruktur
Service & attraktivitet
Det bedste udefra

Kvalificeret arbejdskraft
Vi bliver bedre
Erhvervslivet bliver udfordret af de nye forretningsbetingelser. Og mange virksomheder er tvunget til at foretage
justeringer af opgaver – og forretningsplaner – således, at medarbejdere kan fastholdes og udviklingen kan fortsætte.
I Erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi på:
Efteruddannelse som skaber synergi til virksomhedernes forretningsudvikling
Med ændrede strategier følger nye behov ift. medarbejdernes kompetencer. De vigtigste kompetencer før coronakrisen, er ikke nødvendigvis de vigtigste kompetencer efter corona-krisen. Derfor styrker vi arbejdet med
efteruddannelse indenfor vækstfremmende områder såsom hygiejne, digitalisering og bæredygtighed. Vi
opkvalificerer vores egen viden om nye (og digitale) uddannelsesmuligheder. Ligesom Jobcenter Erhverv besøger
mere end 70 virksomheder med det særlige fokus at fremme opkvalificering – og fremtidssikrer medarbejdernes
kompetencer – for at styrke virksomhedernes konkurrencekraft.
I Erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:
• Fællesskab og stolthed omkring de erhvervsfaglige uddannelser
• Forspring til at tiltrække de højtuddannede talenter
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Infrastruktur
Vi udvikler
Silkeborgs midtby gennemgår store forandringer, og mens renoveringerne står på, udfordres de eksisterende
kundemønstre. Derfor lancerede vi, med erhvervshandleplan 2020/1, en række handlinger, som skulle mindske
konsekvenserne af byggerod og -støj for de handelsdrivende. Og nu ser vi – med glæde – fremad mod færdiggørelsen
af den første gågade.
I Erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi på:
Åbning af den nye, grønne Vestergade
Renoveringen af Vestergade er undervejs, og til efteråret er den nye, grønnere gågade klar til at skabe rammen om
fremtidens handelsliv. Det skal fejres! Og eftersom genåbningen sker af to omgange, afholder vi to
åbningsarrangementer, som – med respekt for sundhedsrestriktioner – kickstarter handlen og markerer
færdiggørelsen af den nyrenoverede gågade.
I Erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:
• Topmøde med fokus på erhvervspolitiske emner
• Tiltrækning af erhvervsprojekter

Service & Attraktivitet
Vi du’r
Arbejdet med service og attraktivitet har – traditionelt set – været ensbetydende med events, som markedsfører
Silkeborg Kommune som erhvervs- og handelsby. Men de nye forsamlings- og afstandsrestriktioner kræver, at vi
nytænker måderne, hvorpå vi tiltrækker kunder og yder service.
I Erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi på:
Implementering af city app
Fremtidens handelsby anvender (også) digitale muligheder til at synliggøre byens muligheder. Derfor implementeres
en ny city-app, som aktiverer relevante kommunale informationer om emner såsom parkeringsforhold og
oplevelsesattraktioner.
Butikstjek som pilotprojekt
Der gennemføres en række butikstjek, hvor lokale detailhandels- og SoMe-eksperter giver butiksindehavere
salgssparring. Initiativet betragtes som et pilotprojekt. Og hvis de første erfaringer viser gode resultater, kan det være
startskuddet til et makkerskab med Erhvervshus Midtjylland om en bredere indsats, som kan imødekomme
detailhandlens udfordringer.
Fast track for erhvervssager
Krisesituationen understreger betydningen af, at erhvervssager – som skaber opgaver, ordrer og arbejdspladser –
ekspederes med hastighed. Derfor etableres en fast track for erhvervssager, som – med afsatte resurser – kan sikre
fremdriften af erhvervssager samt imødekomme eventuelle flaskehalse, som forsinker sagsbehandlingen.
Nye servicemetoder
Den kommunale service forandrer sig, når de almindelige mødeformer bliver digitale. Det øger mulighederne for
fleksibilitet. Men det skaber også nye præmisser for den oplevede erhvervsservice. Hvordan udvikler vi den
kommunale erhvervsservice? Det skærper vi opmærksomheden på - gennem et serviceforløb - sammen med
nøglemedarbejdere, der beskæftiger sig med erhvervssager.
I Erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:
• Spotlys på detailshandelstalenter (+ afholdelse af byens bedste)
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•
•
•
•
•
•

Flere kunder udefra (+ postnummerundersøgelse)
Gadeudvalg øger handelsgadernes attraktivitet
Sammenhæng mellem outdoor og omsætning
Analyse af Silkeborgs hotelkapacitet
Flere møder og konferencer i Danmarks Outdoor Hovedstad
Outdoor som udviklingsværktøj

Det bedste udefra
Vi bringer i spil
De seneste måneder har understreget betydningen af, at den bedste viden fra regionale og nationale aktører bringes
videre til de lokale virksomheder. Det arbejde styrker vi yderligere de kommende måneder, hvor der arbejdes med at
sikre inspiration og sparring til erhvervslivet.
I Erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi på:
Vi bliver klogere på fremtiden
Med en gennemgribende krise forandres verden endnu hurtigere end tidligere. Det kræver nytænkning som aldrig før.
Derfor inviteres en fremtidsforsker til Silkeborg. Formålet er, at virksomhederne bliver klogere på de tendenser, som
er dominerende nu (og efter corona-krisen) såvel som konkrete redskaber, der kan anvendes til at udvikle nye
produkter/services med relevans for samtiden.
Styrkelse af eksportpotentialer
Eksportvirksomhederne er særligt eksponerede i en krisesituation, hvor flere markeder er nedlukkede. Der tabes
eksportindtægter, hvilket har konsekvenser for Silkeborg, hvor eksportvirksomhederne tæller mange arbejdspladser.
Derfor gennemfører vi en målrettet kampagne, som retter fokus mod eksportvirksomheder, og hvordan vi bidrager
bedst til deres fremgang ift. at hente støttemidler og udvikle forretningen.
Seminarer med Erhvervshus Midtjylland
Vi henter viden udefra, når vi styrker samarbejdet med Erhvervshus Midtjylland gennem to fælles seminarer om
aktuelle emner - såsom salg og forretningsudvikling – som baner vejen ud af corona-krisen.
I Erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:
• Signaturarrangement for innovation
• Studietur til verdens innovationscentrum

Virksomheder
Erhvervsstrategiens målgrupper tilbydes vejledning, netværk og viden. Indsatserne er inddelt efter målgrupperne:
•
•
•

Iværksættere
Virksomheder i udvikling
Grønne virksomheder

Iværksættere
Start her
Antallet af iværksættere er dalende. Men erfaringerne fra tidligere kriser viser, at iværksætterlysten vender tilbage
med forstærket kraft, efter at den første kriseperiode er overstået. Derfor følger vi udviklingen tæt. Og antallet – såvel
som potentialet – af de lokale iværksættere bliver pejlemærker for, hvordan vi udvikler det lokale iværksættertilbud
fremadrettet.
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I Erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:
• Analyse af fremtidens iværksætter-setup

Virksomheder i udvikling
Et stærkt erhvervsliv
Inden corona-krisen var samfundet – og de danske virksomheder - præget af vækst og udvikling. Men nedlukningen af
Danmark (og verden) startede en bølge af udfordringer for erhvervslivet, og vi kender endnu ikke konsekvenserne af
krisen. Derfor består den gode erhvervsservice af en række fleksible handlinger, som kan justeres efter
virksomhedernes aktuelle krisebehov.
I Erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi på:
Erhvervsmøder om ’Det skal du vide’
I den kommende periode er det afgørende, at de lokale virksomheder er handlekraftige, hvis arbejdspladser skal
bevares og forretninger udvikles. Dette kræver den rette inspiration. Derfor gennemfører vi en række erhvervsmøder
(online eller fysisk), som formidler viden/inspiration, der gavner virksomhedernes udgangspunkt ift. at overkomme
krisen.
Adfærdsdesign som vejen til en sund forretning
Som konsekvens af corona-pandemien er der kommet en skærpet opmærksomhed på retningslinjerne for hygiejne og
afstandskrav, som er blevet centrale forretningsproblematikker ift. at skabe en god kundeoplevelse. Derfor afholdes
konkrete workshops om adfærdsdesign, og hvordan man mindsker smitterisikoen samt skaber gode, trygge
kundeoplevelser.
Analyser af erhvervslivet
Vi kender endnu ikke corona-krisens konsekvenser for erhvervslivet, men vi ønsker at følge udviklingen. Derfor
gennemfører ErhvervSilkeborg flere medlemsundersøgelser i 2020, som afdækker virksomhedernes økonomi,
beslutninger, fremtidsforventninger samt behov. Spørgeskemaet bliver sendt til mere end 1.000 virksomheder i
Silkeborg Kommune.
En stærkere erhvervsorganisation til gavn for de lokale virksomheder
Der gennemføres – for øjeblikket - et servicetjek af det lokale erhvervsfremme-setup. Formålet med servicetjekket er
at skabe de bedste rammer for, hvordan Silkeborg Kommunes virksomheder udvikler sig, samt at styrke Silkeborg
Kommune ift. erhverv, bosætning og turisme. Derfor undersøges muligheden for at skabe en stærkere, lokal
erhvervsorganisation, som samler flere lokale aktører om fælles ambitioner såsom:
•
•
•
•
•

At skabe best practise ift. erhvervsudvikling
At være den foretrukne samarbejdspartner for lokale, regionale og nationale aktører
At udvikle flere og stærkere tilbud til de lokale virksomheder
At tiltrække mere lokal, regional og international opmærksomhed omkring Silkeborg som erhvervskommune
At blive endnu mere attraktiv som samarbejdspartner

Ved afslutningen af servicetjekket er det forventningen, at der præsenteres en ny organisationsstruktur med opstart
fra september 2020. Derfor afsættes der midler i Erhvervshandleplan 2020/2 til at kickstarte de nye visioner samt
det praktiske arbejde omkring en ny organisationsstruktur.
I Erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:
• Innovationsnetværk for nøglemedarbejdere
• Inspirationsmøder indenfor e-handel, salg og fremtidens butik
• Silkeborg vokser
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Grønne virksomheder
Den grønne dagsorden
Flere og flere virksomheder arbejder med bæredygtighed og grønne løsninger for at fremtidssikre deres forretninger.
En tendens som - sandsynligvis - vil fortsætte efter corona-krisen. Derfor indtænkes bæredygtighed som et
opmærksomhedsområde ift. arbejdskraft (jf. afsnittet om efteruddannelse). Ligesom resultaterne af
Erhvervshandleplan 2020/1 bidrager til de fremadrettede indsatser ift. den grønne forretningsudvikling.
I Erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:
• Energi- og CO2-besparelser med den rigtige forretningsplan
• De grønne væksthistorier som inspiration for andre virksomheder

Hvad sker der så nu?
Handlingerne i Erhvervshandleplan 2020/2 skal gøre en reel positiv forskel for områdets virksomheder, skabe
forretningsmæssig værdi og bidrage positivt til Silkeborg Kommunes udvikling.
Sammen med vores samarbejdspartnere evaluerer og måler vi løbende på, om de initiativer, vi gennemfører, giver
den ønskede effekt.
Du kan følge vores fremdrift på www.silkeborg.dk/erhverv
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9 Godkendelse af model til budgetregulering efter antal
passede børn i henhold til budgetaftalen og drøftelse
af budgetudfordring
9.1 - Bilag: Principper for reguleringsmodel
DokumentID: 8461004

Bilag 1 – Principper for budgetreguleringsmodel
Ved første
budgetopfølgning

På dette tidspunkt kendes den nye befolkningsprognose, samt de realiserede
antal børn i kommunen i første kvartal, samt de passede børn i første kvartal.
Der reguleres efter udviklingen i det forventede gennemsnitlige antal passede
børn. Der tages højde for følgende forudsætninger:
 Den realiserede befolkningsudvikling til 31.marts og den nye
befolkningsprognose
 De realiserede dækningsgrader til 31. marts, herefter de budgetterede
dækningsgrader. Ved store afvigelser fra de budgetterede
dækningsgrader i de realiserede dækningsgrader i årets første kvartal,
justeres dækningsgraden fra det budgetterede. Det vurderes konkret i
fællesskab mellem Børne- og Familieafdelingen og Økonomistaben.
 De budgetterede afregningspriser på forskellige tilbud –sammenvægtet
til en enhedspris pr. passet barn, ud fra den forventede fordeling af
passede børn mellem forskellige tilbud

Ved anden og
tredjebudgetopfølgning

På dette tidspunkt kendes en stor del af den realiserede udvikling i
 Børnetal
 antal passede børn
 fordeling mellem de forskellige pasningstilbud
Der reguleres efter udviklingen i det forventede gennemsnitlige antal passede
børn. Der tages højde for følgende forudsætninger:
 Den realiserede befolkningsudvikling tidspunktet for
budgetopfølgningen, samt en aktiv vurdering af den forventede
befolkningsudvikling resten af året.
 De realiserede dækningsgrader til tidspunktet for budgetopfølgningen.
En aktiv vurdering af dækningsgrader resten af året.
 Den realiserede fordeling af passede børn mellem forskellige
pasningstilbud til tidspunktet for budgetopfølgningen samt en aktiv
vurdering af fordelingen mellem pasningstilbud resten af året
 De budgetterede afregningspriser på forskellige tilbud –sammenvægtet
til en enhedspris pr. passet barn, ud fra den forventede fordeling af
passede børn mellem forskellige tilbud
 De tre første dots vurderes konkret i fællesskab mellem Børne- og
Familieafdelingen og Økonomistaben

Ved efterregulering
(overførselssag)

På dette tidspunkt kendes alle realiserede tal for året.
Der reguleres efter udviklingen i det forventede gennemsnitlige antal passede
børn. Der tages højde for følgende forudsætninger:
 Det realiserede gennemsnitlige antal passede børn
 Den realiserede fordeling af passede børn mellem forskellige
pasningstilbud
 De budgetterede enhedspriser på forskellige tilbud – sammenvægtet
til en enhedspris pr. passet barn
Ved efterreguleringen i forbindelse med overførselssagen laves der
en særskilt vurdering af eventuelle mindre- eller merudgifter som
følge af betydelige afvigelser fra det budgetterede i fordelingen
mellem private og offentlige pasningstilbud. Vurderes konkret i

fællesskab mellem Børne- og Familieafdelingen og Økonomistaben

12 Orientering om budgetopfølgning pr 31. marts 2020
12.1 - Bilag: Bilag A Forventet regnskab 2020
DokumentID: 8469596

Forventet regnskab 2020 pr. 31. marts 2020
A

B

C

D (B-C)

Korrigeret
budget

Forventet
regnskab
2020

Afvigelse
ifht.
korrigeret
budget

Mio. kr. - netto

Oprindeligt budget
1. Indtægter
Skatter
Tilskud og udligning
Indtægter ialt

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

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

-4.750,5
-1.075,0
-5.825,4

0,0
-4,5
-4,5

note

2. Driftsudgifter:
Økonomi- og Erhvervsudvalget

855,1

768,0

741,9

26,1

- 11 Ældreboliger
- 12 Kommunale ejendomme
- 14 Centralfunktioner
- 15 Fælles Formål
- 16 Tværgående aktiviteter
Plan- og Vejudvalget
- 24 Kollektiv Trafik
- 25 Veje
- 28 Entreprenørgården
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Børne- og Ungeudvalget
- 41 Skoler
- 43 Dagpleje og daginstitutioner
- 44 Socialtilsynet
- 45 Børn og Unge med særlige behov
Socialudvalget
- 53 Socialområdet
Arbejdsmarkedsudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
- 73 Sundhed og ældre
- 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 78 Fritvalgsområdet
Klima og Miljøudvalget
Driftsudgifter ex. overførselsudgifter
og udgifter til forsikrede ledige

-23,5
208,0
441,4
53,1
176,0
131,5
43,5
88,0
0,0
146,6
1.537,1
937,6
402,1
0,0
197,5
436,7
436,7
30,9
1.179,7
845,8
333,9
0,0
9,5

-23,5
213,8
474,1
57,9
45,716
131,8
44,6
84,8
2,4
152,5
1.570,7
965,5
408,2
-1,0
198,0
443,6
443,6
32,0
1.169,8
836,3
333,9
-0,4
10,0

-23,3
213,8
469,1
55,0
27,3

417,4
0,0
200,2
466,6
466,6
30,2
1.202,1
852,9
333,9
15,3
9,5

-0,2
0,0
5,0
2,9
18,4
0,6
0,0
-1,9
2,5
1,3
0,0
12,4
-9,2
-1,0
-2,2
-23,0
-23,0
1,9
-32,3
-16,6
0,0
-15,6
0,6

4.327,1

4.278,5

4.303,3

-24,9

Børne- og Ungeudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget

15,7
1.311,5

15,7
1.311,4

16,5
1.351,8

-0,8
-40,4

111,7

111,7

109,2

2,4

- 66 Arbejdsmarked - overførsler

131,2

44,6
86,7
-0,1
151,3
1.570,6

953,1

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

1.199,8
0,0

1.199,8
-0,1

1.242,6
0,0

-42,8
-0,1

1.327,2

1.327,1

1.368,3

-41,2

Driftsudgifter ialt

5.654,3

5.605,6

5.671,7

-66,1

7,3

7,3

7,3

0,0

-168,4

-217,1

-146,5

-70,6

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

1

2

3

4

5

A

B

C

D (B-C)

Korrigeret
budget

Forventet
regnskab
2020

Afvigelse
ifht.
korrigeret
budget

Mio. kr. - netto
Oprindeligt budget
4. Anlægsudgifter
Økonomi- og Erhvervsudvalget eks. køb og salg
Køb
Salg
Plan- og Vejudvalget
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Børne- og Ungeudvalget
Socialudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
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Klima- og Miljøudvalget
Anlægsudgifter ialt

60,3
25,0
-25,0
177,6
66,5
93,9
0
0
26,8
3,4

66,9
29,4
-25,0
215,3
167,7
153,4
13,6
0,0
48,6
15,2

66,2
29,4
-35,4
162,0
132,3
116,5
13,4
0
25,9
14,4

0,7
0,0
10,4
53,3
35,5
36,9
0,2
0
22,7
0,8

428,5

685,2

524,7

160,5

Resultat af skattefin. område

260,1

468,1

378,2

89,9

-angiver indtægter og + angiver udgifter i kolonne A ,B og C. I Kolonne C angiver - merforbrug og +
angiver mindreforbrug. Beløbende er afrundede.
Note: Budgetmæssige konsevkenser af beslutninger på byrådsmødet 27. april 2020, herunder
anlægsfremrykninger, er indarbejdet i ovenstående opgørelse og derfor kan der være afvigelser til det
materiale, der har været på fagudvalg. Fejl i korrigeret budget på bevilling 15, 41, 61, 66 og 67 er rettet
og på bevilling 15 og 41 er forventet regnskab ændret tilsvarende. På bevilling 41 er desuden
indarbejdet budgetmæssig konsekvens af flytning fra drift til anlæg på 0,340 mio. kr. Børne- og
Ungeudvalgets beslutning om finansiering af den fremskudte indsat på bevilling 45 med 1 mio. kr. for
hhv. bevilling 41 og bevilling 43 er ligeledes indregnet. Endelig er 3,7 mio. kr. for regulering at antal
passede indreget i ovenstående ved en flytning fra bevilling16 til bevilling 43. Sagen behandles på ØKE
19. maj.

Note 1: På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er en forventning om et mindreforbrug på 26,1
mio. kr.
På bevilling 14 Centralfunktioner forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. Mindreforbruget består af
både mer- og mindreforbrug. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med aktiviteter som strækker
sig over flere år eksempelvis medarbejderordninger og fælles uddannelsesaktiviteter samt
kommuneplansarbejdet.
På bevilling 15 Fælles formål er der et forventet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Mindreforbruget
skyldes hovedsageligt, at der på nuværende tidspunkt ikke forventes at forbruge budget afsat til
folketingsvalg eller folkeafstemning. Desuden forventes et mindreforbrug på Turisme og
Erhvervsservice og iværksætteri.
På bevilling 16 Tværgående aktiviteter forventes et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. Mindreforbruget
består af midler afsat til imødegåelse af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, pulje af sat til
aktivitetsbestemt medfinansiering, ændret pris- og lønskøn som forventes midtvejsreguleret, midler
afsat til marginaludgifter vedrørende flygtninge, midler afsat til events samt mindre afvigelser på
flere forskellige områder.

Note 2: På Børne- og Ungeudvalget er forventningen at der er budgetoverholdelse i forhold til det
korrigerede budget. Efter fagudvalgsbehandlingen i BUU er der i sag 'Godkendelse af
bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen 31. marts 2020' på denne dagsorden tilført
3,7 mio. kr. for regulering af passede børn på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. Desuden er
beslutning i BUU om finansiering af den fremskydte indsats på bevilling 45 Børn og unge med særlige
behov ligeledes medtaget i sagen 'Godkendelse af bevillingsflytning på baggrund af
budgetopfølgningen'. der flyttes 1 mio. kr. fra hhv bevilling41 Skoler og Bevilling 43 Dagpleje og
daginstitutioner.
På bevilling 41 Skoler forventes et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med
5,9 mio. kr. på de decentrale områder og 6,5 mio. kr. på det centrale område. I mindreforbruget på
det centrale område indgår bl.a. mindreforbrug på kompetenceløft, tjenestemandspensioner og
budget tilført fra Bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende færre benyttede m2.
På bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. Der forventes
mindreforbrug på 1,1 mio. på de decentrale institutioner og på det centrale område forventes et
mindreforbrug på 8,1 mio.kr. I det decentrale merforbrug skyldes indregnet budgetudfordring på
5,5 mio. kr., der vil blive revurderet i løbet af 2020 i takt med at der løbende følges op på såvel
børnetal som pasningsbehov, negativ pulje på 1,6 mio. kr. i budget 2020 til finansiering af
kompensation for de decentrale reduktioner i 2019 og endelig 1 mio. kr. til finansiering af den
fremskudte indsats på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov.
På bevilling 45 Børn og unge med særlige behov forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. efter
bevillingsflytninger på samlet set 2 mio. kr. til bevilling fra bevilling 41 skoler og bevilling 43
Daginstitutioner som bidrag til finansieringen af den fremskudte indsats.
Merforbruget kan primært henføres til et forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. døgnistitutionen
Solbo, som er en decentral institution samt et forventet merforbrug på forebyggende
foranstaltninger. Der er forventet mindreforbrug på plejefamilier.
Note 3: Der forventes et merforbrug på på 23 mio. kr. hvoraf merforbrug på serviceudgiftern udgør
25,3 mio. kr.
Merforbruget skyldes tilgang i dyre borgere (5,9 mio. kr.), forsorgsområdet (3,7 mio. kr.)., omstødte
sager i ankestyrelsen (1,8 mio. kr.), objektiv finansiering (0,8 mio. kr.). Der arbejdes fortsat med
implementering af tidligere besluttede korrigerende handlinger, boligstrategi og reduktioner.

Note 4: På Sundheds- og Ældreudvalgets område forventes et merforbrug på 32,2 mio. kr. fordelt
med et merforbrug på bevilling 73 Sundhed og Ældre på 16,6 mio. kr og et merforbrug på 15,7 mio.
kr. på bevilling 78 Fritvalg.
Merforbruget skyldes dels, at der forventes et merforbrug på hjemmepleje- og
hjemmesygeplejeområdet på samlet set 16,4 mio. kr. Herunder et merforbrug i hjemmesygeplejen
på 2,3 mio. kr. og et merforbrug i hjemmeplejen på 15,6 mio. kr. Derudover forventes et merforbrug
på myndighedsområdet på 9,8 mio. kr. Endelig er der et forventet merforbrug på øvrige poster på 8,7
mio. kr. Dette skyldes primært, at der er afsat en besparelsespost på 7,0 mio. kr. i budgettet, som
endnu ikke er udmøntet, men vil blive det på baggrund af resultaterne i Rambølls analyse. Foruden
de forventede merforbrug er der forventede mindreforbrug på nære sundhedstilbud (0,4 mio. kr.),
plejecentre (0,3 mio. kr.) og udvikling og forebyggelse (ca. 2 mio. kr.).

Note 5: På overførselsudgifterne forventes samlet set et merforbrug på 41,2 mio. kr. På bevilling 67
Sociale overførsler forventes en merudgift på 42,8 mio. kr. hvoraf forsikrede ledige udgør 13,3 mio.
kr. Årsagen er primært en forventning om en samlet stigning på 309 årspersoner i forhold til det
budgetterede. Stigningen skyldes især sygemeldte og forsikrede ledige, men også øgede udgifter til
flexjob, førtidspension og kontanthjælp.
I forbindelse med drøftelse af økonomiaftale for 2021 er der aftalt en midtvejsvurdering af
overførselsudgifterne af forventet regnskab i 2020 i forhold til aftaleniveauet for 2020. Vurderingen
kan resultere i en midtvejsregulering, hvis de samlede udgifter på landsplan ligger over
aftaleniveauet. Forsikrede ledige opgøres særskilt og en forventet midtvejsregulering af
beskæftigelsestilskuddet er beregnet på baggrund af opgørelse i februar 2020 af det da forventede
niveau i antallet af forsikrede ledige på landsplan. Prognosen for Silkeborg kommunes andel er et
øget beskæftigelsestilskud på ca. 10 mio. kr. Effekterne af coronakrisen indgår ikke i forventningen
og drøftes ligeledes i forbindelse med økonomiforhandlingerne og vil ændre midtvejsreguleringen.

Note 6: På anlæg udnyttes forbrugsmuligheden i forhold til det korrigerede budget ikke. I både
korrigeret budget og forventet regnskab indgår 30,5 mio. kr., som er anlægsprojekter, der er
fremrykket fra 2021-2024. Der forventes at anlægs puklen fra tidligere år forminskes væsenligt i
2020.
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Økonomiske udfordringer som følge af Covid-19
for berørte bevillinger
Nedenfor følger bilag vedrørende udfordringer som følge af Covid-19
epidemien vedrørende berørte bevillinger.

Udfordringer som følge af covid-19 epidemien på
bevilling 12 Kommunale ejendomme
Den igangværende epidemi og de igangsatte forholdsregler har stor indvirkning på
hverdagen for medarbejderne i de kommunale ejendomme og administrationen.
Rengøring:
I Rengøring er der meget travlt, da der i forlængelse af de høje hygiejnekrav fra
Sundhedsstyrelsen er behov for ekstra mange hænder og tilpassede arbejdsgange.
Rengøring har alle medarbejdere på arbejde i daginstitutioner og skoler samt udlånt ca.
20 medarbejder til Sundhed og Omsorg samt Socialafdelingen. Flere ansatte er sat op i
tid. Rengøring forventes at ansætte ca. 20 medarbejdere yderligere for at mindske
sårbarhed og for at være parat til yderligere genåbning. Dette sker i tæt samarbejde med
Beskæftigelsesafdelingen, men har dog vist sig at være en svær opgave.
Teknisk Service:
Teknisk Service løser mange forskellige opgaver, og der er blandt andet stilet
medarbejdere til rådighed for Hjælpemiddeldepotet til forskellige kørselsopgaver af sprit,
beredskabs-kit og aftørringspapir. Det betyder, at der er brugt mange ressourcer på at
løse nye opgaver, og at der dermed ikke er løst ret mange af de normale kerneopgaver,
som derfor ligger og hober sig.
Byggeri og vedligehold:
Det forventes, at - der på anlægssiden – fremrykkes 12,8 mio. kr. fra 2021 til 2020 til
affaldsprojektet, lovpligtig energimærkning og vedligeholdelse.
Det kan her blive en udfordring at få hele det fremrykkede beløb brugt i indeværende år.
Det vil være afhængigt af, at flere faktorer går op i en højere enhed, herunder:
 Kan det nås personalemæssigt, herunder bl.a. rekruttering af 1-2 nye
medarbejder (Ejendomme er i gang med rekruttering) og planlægningen af
projekterne (udbudsproces m.v.)
 Den efterfølgende udførsel af projekterne, herunder kan og har Ejendommes
samarbejdspartnere (håndværkere, entreprenører og rådgivere) kapacitet til at
udføre opgaverne i indeværende år.
 Er det muligt at anskaffe de nødvendige materialer. Her oplever vi allerede at det
kan være en udfordring.

Budgetposter med merudgifter:
Lønudgifter til ekstra personale i Rengøring samt til de nuværende ansatte der er sat op i
tid.
Ekstraudgifter til: papirvarer, sprit, rengøringsartikler
Mindre indtægter: Salg i kantinen samt mødeforplejning.
Budgetposter med mindreudgifter:
El, vand og varme (forventes at udgøre mindre end 0,5 mio. kr.)

Side 2

Udfordringer som følge af covid-19 epidemien på
bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og
16 Tværgående aktiviteter
Den igangværende epidemi og de igangsatte forholdsregler har stor indvirkning på
hverdagen for medarbejderne i administrationen som er aflønnet fra bevilling 14. Langt
størstedelen af medarbejderne er hjemsendt og arbejder derfor hjemmefra. Det er der
som udgangspunkt ikke nogen økonomiske konsekvenser ved, der er dog en række af
medarbejdere der kan blive berørt af mer- eller mindrearbejde som følge af indirekte
konsekvenser. Desuden er der en række budgetposter der må forventes at være påvirket
af covid-19 epidemien, eksempelvis på turisme, erhvervs- og eventområdet.
Sekretariat og forvaltning:
Som udgangspunkt er der ikke merudgifter forbundet med at administrative
medarbejderne arbejder hjemmefra. Det er dog tilbagemeldingen fra flere afdelinger at
det endnu er for tidligt til at man har overblik over konsekvenserne. F.eks. nævner
beskæftigelsesafdelingen at der kan være merudgifter i forbindelse med at nogle er deres
målgrupper, f.eks. forsikrede ledige er påvirket af epidemien, som derfor kunne betyde
ekstraudgifter til lønninger og vikarer.
Desuden er der oprettet en konto til udgifter i forbindelse med administration af
krisestaben. Der er indtil videre blot registreret et mindre beløb (under 25.000kr.) på
denne konto. Det er fortsat uvist hvor meget mere der registreres her.
Når rådhuset igen åbner for medarbejdere og/eller borgere vil formentlig komme
merudgifter i forbindelse med retningslinjer for genåbning. Eksempelvis til øget rengøring
og hygiejneforanstaltninger.

Budgetposter med merudgifter:
Muligvis ekstraudgifter til løn og vikarer inden for flere afdelingers opgaveløsning
Budgetposter med mindreudgifter:
Uvist om sygefravær vil føre til flere eller færre udgifter.
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Udfordringer som følge af covid-19 epidemien på
bevilling 24 Kollektiv Trafik
Beskriv hvilke udfordringer der er som følge af covid-19:
Budgetposter med merudgifter
Tilføjet 7.5.2020:
Midttrafiks bestyrelse har på ekstraordinært møde 30.4.2020 besluttet at godkende
tillægsbevilling til vedtaget budget 2020 og opkræver fra juni aconto-betalinger for de
manglende billetindtægter hos bestillerne.
For 2020 skønner Midttrafik, at Silkeborg Kommunes samlede ekstraudgift netto bliver ca.
9,9 mio. kr., heraf skønnes kollektiv trafik, bevilling 24 at få en merudgift på ca. 11,3 mio.
kr. og Kommunal kørsel øvrige bevillingsområder, ca. 1,4 mio. i mindreudgift.
Midttrafik forventer en kompensation fra staten som følge at indtægtstabet, men hvor
meget og hvornår den evt. udbetales er endnu uvist.
Forventer ikke merudgifter på buskørslen.
Hvis der bliver stillet krav om max antal personer i busser, kan der komme merudgifter til
dubleringsbusser i myldretiden.
Budgetposter med mindreudgifter
Buskørsel;
Busselskaberne opretholder næsten fuld betaling, selvom driften helt eller delvist er
indstillet i en periode. Der pågår en forhandling om hvordan busselskaberne kan blive
afregnet i forhold til den midlertidige situation mellem brancheforeningerne Dansk
PersonTransport og Trafikselskaberne i Danmark. Fradrag i busselskabernes timebetaling
afventer endelig forhandling, og Midttrafik har der ikke et økonomisk overblik over
busudgifter endnu.
Handicapkørsel og Flextur;
Antallet af ture er faldet drastisk, som følge af ”vi lukker Danmark ned”, men der er stadig
kørsel og vognmænd, der skal have betaling.
Midttrafik skønner at Silkeborg Kommune sparer ca. 140.000 kr. pr. måned.

Budgetposter med mindreindtægter
Midttrafik har opgjort de økonomiske konsekvenser af Corona-virus pr. 1. april 2020.
De samlede billetindtægter ligger pt. 90% under det normale.
For Silkeborg Kommune, betyder det en mindre indtægt på ca. 1,5 mio. kr. pr. måned i
forhold til budget 2020.
Opgørelsen er behæftet med stor usikkerhed.
Side 4

Udfordringer som følge af covid-19 epidemien på
bevilling 25 Veje
Beskriv hvilke udfordringer der er som følge af covid-19:
Budgetposter med merudgifter
.

Budgetposter med mindreudgifter
.

Budgetposter med mindreindtægter
”Vi lukker Danmark ned” trådte i kraft den 13/3 2020.
I perioden 13/3 -31/3 2020 har der været en mindre indtægt på 75.000 kr. for betaling
for parkering og parkeringsafgifter.
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Udfordringer som følge af covid-19 epidemien på
bevilling 28 Entreprenøropgaver
Tekst: - Beskriv hvilke udfordringer der er som følge af covid-19:
Budgetposter med merudgifter
Lønkroner da vi har et 0 budget, og medarbejder var hjemsendt
Km penge til en del medarbejder der kører i egen bil
Drivmidler da vi kun kører en og en i køretøjerne
Udgifter i forbindelse med assistance til hjælpemiddelcentralen og skoler i forbindelse med
Corona tiltag.
Budgetposter med mindreudgifter
Mindre udgifter på drivmidler, i den tid der var få på arbejde
Kaffe og krus da kaffemaskinen er lukket
Budgetposter med mindreindtægter
Da medarbejder var hjemsendt havde vi ingen indtægter
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Udfordringer som følge af covid-19 epidemien på
bevilling 34
Udfordringer uden økonomisk konsekvens

Budgetpost/sted

Udfordring

Idrætslederprisfest

Prisfesten blev aflyst som følge af
covid-19, Silkeborg Kommune var
dog bundet af nogle kontrakter med
bl.a. Jysk Musikteater og har dermed
stadig en udgift til arrangementet.
Der er budgetlagt med udgiften, men
vi har ikke fået noget ud af pengene.
Silkeborg skulle afholde udgift til en
dommervogn for Silkeborg Kajakklub
i forbindelse med en konkurrence.
Kontrakten er bindende og udgiften
skal stadig betales selvom
arrangementet er aflyst.

Silkeborg Kajakklub

Udfordringer uden
økonomisk konsekvens
i alt

Beløb (hele
kr.)
30.000

13.055

43.055

Udfordringer med merudgifter/mindreindtægt

Budgetpost/sted

Udfordring

Silkeborg Bibliotek og
Medborgerhuse

Samlet udfordring
Øgede udgifter til e-ressourcer
12.3 – 10.5 på Silkeborg
Bibliotek
Mindre indtægter på bøder på
Silkeborg Bibliotek
To måneder.
Mistet indtægt for undervisning
af HHX på Silkeborg Bibliotek
Mistet lokaleleje i perioden frem
til 30.8 på Silkeborg
Medborgerhus.
Det skønnes at vi ikke får nogen
synderlig udlejning før efter
30.8
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Beløb
(hele kr.)
796.800
261.000

130.000

10.000
336.000

Den Kreative Skole

Svømmecenter Nordvest

Høgdal
Udleje af Kunstgræsbaner

-Udleje af haller og sale
Silkeborg Vandrehjem
Campingpladser
Udfordringer med
merudgifter/mindreindtægt
i alt
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Mistet forpagterafgift for to
måneder på Silkeborg
Medborgerhus
Mistet indtjening for salg af Café
mad
12.3 – 10.5 på Them
Medborgerhus
Mistet lokaleleje på Them
Medborgerhus
To måneder

20.000

Samlede udfordringer
ROOTS dag den 14/3-20
Arbejdstimer til lærerne, da
arrangementet gentages til
efteråret (bandet har flyttet dato
uden merbetaling)
Dansernes forårsshow – mistet
entré indtægt
Potentielt færre elever tilmeldes
ny sæson
Mulig tilbagebetaling af
deltagerbetaling
Mistede billetindtægter i
Svømmecenter Nordvest samt
Badeanstalten. Der mistes ca.
27.000 kr. pr. uge. Estimeret 12
ugers lukning. Netto beløb
Manglende indtægter ved aflyste
arrangementer.
Manglende indtægter ved
foreningernes leje af
kunstgræsbaner.
Manglende indtægter ved udleje
af haller- og sale.
Manglende forpagtningsindtægt,
da de har faldende udlejning
Manglende forpagtningsindtægt,
da de har faldende udlejning

64.120
29.120

33.400

6.400

35.000
?
?
324.000

15.000
60.000

100.000
75.000
125.000
1.559.920

Udfordringer med mindreudgifter

Budgetpost/sted

Udfordring

Silkeborg Bibliotek og
Medborgerhuse

Samlet udfordring

Tilskud til lokaleleje i
forsamlingshuse

Gadeteaterfestival

Pulje til efteruddannelse
af ledere i frivillige
organisationer

Pulje til talentudvikling

Fårvanghallen, Voelhalen,
Jysk Arena og
Vestergadehallen
Udfordringer med
mindreudgifter i alt
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Ikke gennemførte arrangementer på
Silkeborg Bibliotek (Netto-resultat)
Sparede foredragsholdere – mistede
billetindtægter
12.3 – 1.8
Sparet timeløn april, maj, juni,
august på Silkeborg Medborgerhus
Bogopsætter timeløn,
April + ½ maj på Silkeborg Bibliotek
Der gives lokaletilskud til foreningers
leje af forsamlingshusene med 75 %
af lejebeløbet. Da foreningerne i
øjeblikket ikke kan leje
forsamlingshusene, er der ikke nogen
udgift at give tilskud til.
Der afholdes en udgift på 20% af det
afsatte budget til honorar som skal
udbetales. Det resterende budget
bruges ikke da arrangementet er
aflyst.
Puljen giver støtte til kurser og
uddannelser til foreningslivet. Både
DGI og specialforbundene har i
øjeblikket indstillet uddannelser og vi
forventer ingen uddannelser fra
marts – august og dermed en
mindreudgift.
Puljen til talentudvikling giver støtte
til rejseaktiviteter til eliteudøvere. Vi
forventer ingen rejseaktivitet fra
marts – august og dermed en
mindreudgift.
Mindreudgift til teknisk service fra
Ejendomme da hallerne er lukket.
Lukket 2 måneder estimeret.

Beløb (hele
kr.)
-56.000
-25.000

-6.000
-25.000
-50.000

-144.000

-124.000

-88.000

-240.000

-702.000

Nettoudfordring på
bevilling 34
(merudgift)
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857.920

Økonomiske udfordringer med Covid-19 på
skoleområdet, Bev. 41
Som det fremgår af dagsordenspunktet, udarbejdes budgetopfølgningen midt i en covid19 pandemi og deraf følgende sundhedskrise.
På skoleområdet begyndte åbningen i Silkeborg Kommune gradvist fra 16. april 2020. Der
er således et yderst begrænset grundlag for at vurdere den økonomiske effekt af Covid19.
Børne- og Ungeudvalget blev særskilt orienteret om den gradvise åbning på et
ekstraordinært møde 20. april. Der henvises til dagsordenen fra dette møde for en mere
uddybende gennemgang af hvilke tiltag der gennemføres i forbindelse med genåbningen.
Økonomi
I den umiddelbare genåbningsperiode har der været/er der, merudgifter til:






Fysisk indretning, herunder indkøb af telte, pavilloner m.m.
Hygiejnefaciliteter, herunder opsætning af ekstra håndvaske, sæbedispensere
m.m.
Befordring, grundet særlige retningslinjer om afstand mellem børn, hygiejne,
rengøring m.m.
Ekstra rengøring på skolerne som følge af Sundhedsstyrelsens retningslinjer på
området
Ekstra personale som følge af Sundhedsstyrelsens retningslinjer om organisering af
skoledagen.

I selve nedlukningsperioden må det formodes, at der har været mindreudgifter til vikarer.
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at foretage en mere nøjagtigt vurdering af de
økonomiske konsekvenser, da det f.eks. stadig er ukendt hvornår skolerne overgår til
”normal” drift igen.

Side 11

Udfordringer som følge af covid-19 epidemien, Børneog Familieafdelingens bevillinger
Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner
Budgetposter med merudgifter:
Øget rengøring i institutionerne
Ekstra rengøring indenfor åbningstiden. Da regøringspersonalet ikke har kunnet gøre rent
i disse tidsrum, har det været nødvendigt at ansætte ekstra hjælp for at mindske risikoen
for smittespredning.
Ekstra personale for at sikre en tilstrækkelig afstand mellem børnene
Da hver pædagog maksimalt kan tage sig af færre børn ad gangen, er det nødvendigt
med ekstra personale.
Opsætning af midlertidige udendørshåndvaske
Der er blevet opsat ekstra udendørshåndvaske ved cirka halvdelen af børnehusene for at
sikre en god håndhygiejne.
Øgede udgifter til værnemidler og håndsprit
Ekstra udgifter forbundet med at mindske smittespredningen blandt børn og personale.

Budgetposter med mindreudgifter:
Ingen merarbejde eller ekstra normering under nedlukningen
Under nedlukningen var det meste af personalet hjemsendt, hvorved der ikke var udgifter
til merarbejde eller vikarer i forbindelse med sygdom.
Færre kostudgifter, da det kun var de huse, der tilbød nødpasning, der var åbne
Da en del af børnehusene var lukket, var der ikke nogle omkostninger til indkøb af
madvarer i de huse, der var lukket.
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Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
Der er fortsat usikkert om der skal ske afregning af pladser på institutioner og
opholdssteder hvor der er fast aftale om aflastning, men hvor aflastningen ikke afholdes
under covid-19 epidemien. Dette gælder både i forhold til køb af pladser på
institutioner/opholdssteder og salg af pladser på Solbo. Desuden er der usikkerhed om de
økonomiske konsekvenser af afbrudte efterskoleophold.

Budgetposter med merudgifter:
Familie og børnehandicap
Øgede udgifter til støtte i hjemmet hvor barnet ikke kan komme ud i normalt
aflastningstilbud.
Sundhedsplejen
Der er øgede udgifter på værnemidler i forbindelse med sundhedsplejens hjemmebesøg.

Budgetposter med mindreudgifter:
Familie og børnehandicap
Timeaflastning der ikke afvikles.
Døgnaflastning i plejefamilier der ikke afvikles.
Sundhedsplejen
Der er anvendt færre penge på tjenestekørsel i forbindelse med sundhedsplejens
hjemmebesøg.

Bevilling 47, Handicap, Sociale overførsler
Budgetposter med merudgifter:
Øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste i sager hvor barnet har en særlig sygdom der
gør at de ikke må komme i normalt pasningstilbud.
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Udfordringer som følge af covid-19 epidemien på
bevilling 53 Socialområdet

Økonomiske udfordringer som følge af covid-19 epidemien på bevilling 53
Socialområdet
Covid-19 epidemien har de seneste 5 uger belastet bev. 53 med udgifter svarende til ca.
1,1 mio. kr. Dette er ikke inkluderet i budgetopfølgningen. Der har også været
mindreudgifter på visse poster (se nedenfor). Disse er endnu ikke opgjort.

Budgetposter med merudgifter
-

-

Øget personaledækning af botilbud i dagtimerne, da borgerne er hjemme hele
dagen.
Øget sygefravær på grund af smitte, eller mistanke om smitte, med covid-19. Der
har foreløbigt kun været et øget sygefravær de første 3 uger, derefter er det
normaliseret, selvom der fortsat er sygefravær der bunder i covid-19, eller
mistanke derom.
Udbetaling af merarbejde for nøglepersoner.
Udgifter til værnemidler og sygeplejeartikler.
Udgifter til leje og vask af beklædning, som kan tåle vask på høje temperaturer.
Tidsforbrug til optælling af værnemidler.
Aflyste kursusdage for medarbejdere og ledere, hvor udgiften ikke refunderes.
Tidsforbrug på beredskabsmøder, informationsmøder og koordineringsmøder
E-learningskurser til nødberedskab – indkøb samt tidsforbrug for medarbejdere.
Tidsforbrug til oplæring af medarbejdere i nødberedskab og besøg på botilbud.
Øget rengøring på botilbud, når borgerne er hjemme hele dagen.

Budgetposter med mindreudgifter
-

-

Side 14

Ingen vikarforbrug på midlertidigt lukkede dagtilbud (Særligt Tilrettelagt
Uddannelse, Beskyttet beskæftigelse, samt Aktivitets- og samværstilbud). Desuden
afvikling af afspadsering og ferie, samt udlån af medarbejdere til botilbud.
Ingen kørsel mellem botilbud og dagtilbud.
Ingen rengøring på dagtilbud, da de er midlertidigt lukkede.

Udfordringer som følge af Covid-19 epidiemien på
bevilling 61
Den nuværende situation med covid-19 og nedlukning af samfundet ventes ikke at have
væsentlig påvirkning på det forventede resultat på bevilling 61.
Der kan dog komme enkelte merudgifter på den forberedende grunduddannelse samt på
tilbud under ungdommens uddannelsesvejledning jf. nedenfor. For begge gælder, at der
ikke på nuværende tidspunkt er kendte merudgifter, men vi kan ikke afvise, at det vil
komme.

Budgetposter med merudgifter
03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om
kommunal indsats for unge under 25 år
Der er i budgettet afsat midler til gratis psykologhjælp til unge under 25 år. Midlerne er
målrettet unge, som vurderes at have behov for psykologhjælp, og hvor hjælpen kan
understøtte og målrette de foranstaltninger, der skal hjælpe den unge videre i enten
uddannelse eller beskæftigelse. Det kan ikke afvises, at et stigende antal unge vil få
behov for psykologhjælp set i lyset af covid-19 epidemien.
03.30.42 Forberedende Grunduddannelse
Grundet den nuværende nedlukning af samfundet, kan der blive tale om, at elevers FGUforløb i indeværende år bliver forlænget samt at flere unge går fra job og over i et FGUforløb. I så fald vil der komme med merudgift hertil. Idet den kommunale andel af
udgiften til forberedende grunduddannelse afregnes i det efterfølgende år, vil merudgiften
først falde i 2021.

Budgetposter med mindreudgifter
Der forventes ikke at komme mindreudgifter på bevillingen som følge af covid-19
epidemien.
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Udfordringer som følge af Covid-19 epidemien på
bevilling 66
Den aktive beskæftigelsesindsats påvirkes i væsentlig grad af covid-19 epidemien. Denne
påvirkning skyldes særligt to forhold, der påvirker aktiviteten samt økonomien på
forskellig vis:
1.
2.

Den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen, der trådte i kraft 20. marts.
En forventet stigning i antal årspersoner på en række målgrupper, herunder særligt en markant stigning
i forsikrede ledige, der allerede ses tydeligt i statistikkerne.

Den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen betyder at en række tilbud og
rettigheder, herunder f.eks. 6 ugers jobrettet uddannelse, ikke er blevet udmøntet som
vanligt.
I forbindelse med første fase i den kontrollerede genåbning af samfundet, der er
påbegyndt 15. april, er der dog åbnet for at ledige kan deltage i uddannelse eller tilbud
om vejledning og opkvalificering, som kræver fysisk fremmøde. Det er dog fortsat frivilligt
for den ledige at deltage.
De færre aktiviteter under den midlertidige suspension betyder alt andet lige færre
udgifter til eksterne aktører i den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesafdelingen
producerer en stor andel af vores beskæftigelsestilbud internt, og denne del af udgiften vil
ikke være mindre i suspensionsperioden, da udgiften primært består af lønudgifter.
Den anden del af påvirkningen som følge af covid-19 epidemien er, at vi ser en markant
stigning i antallet af ledige. Pr. 17. april er der siden 9. marts kommet 396 flere ledige set
over samtlige målgrupper. Det bemærkes hertil, at vi snart forventer en 2. bølge af nyledige, da vi endnu ikke har set de borgere med længere opsigelsesvarsler.
De mange ny-ledige vil betyde et væsentligt pres på den aktive beskæftigelsesindsats.
Særligt de faste rettigheder, som f.eks. 6 ugers jobrettet uddannelse og
kompetencegarantien vil give betydelige merudgifter.
Længden af den nuværende suspension af beskæftigelsesindsatsen og den generelle
nedlukning af samfundet, samt omfanget af recession som følge af covid-19, er
væsentlige usikkerhedsfaktorer i forhold til vurderingen af den økonomiske påvirkning af
den aktive beskæftigelsesindsats.
Budgetposter med merudgifter
03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn
Grundet den nuværende nedlukning af samfundet, kan der blive tale om, at elevers FGUforløb i indeværende år bliver forlænget samt at flere unger overgår fra job til et FGUforløb. I så fald vil der komme en merudgift hertil. Idet den kommunale andel af udgiften
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til forberedende grunduddannelse afregnes i det efterfølgende år, vil en eventuel
merudgift først falde i 2021.
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Det stigende antal ny-ledige vi observerer, vil lægge et betydeligt pres på den aktive
beskæftigelsesindsats, når den midlertidige suspension ophører. Herunder kan særligt
nævnes, at ny-lediges ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kompetencegarantien, vil
medføre betydelige merudgifter.
Budgetposter med mindreudgifter
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
I den nuværende suspensions periode kan der forventes færre udgifter til visse
målgrupper til betaling af eksterne tilbud, herunder f.eks. 6 ugers jobrettet uddannelse.
Idet en stor del af den aktive beskæftigelsesindsats udgøres af interne tilbud og
placeringer, hvor udgifterne til eksempelvis lønninger ikke vil være mindre i
suspensionsperioden, vil et mindreforbrug kun udmønte sig i mindre grad, og vil langt fra
kunne opveje det forventede merforbrug, når beskæftigelsesindsatsen igen sættes i fuld
drift, jf. ovenfor.
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
Udgifterne til personlig assistance kan blive mindre som følge af den nuværende
nedlukning af samfundet, såfremt modtagere af tilskud til personlig assistance, der er
selvstændige erhvervsdrivende, får bevilget tilskud fra staten i forbindelse med midlertidig
lukning af deres virksomhed. Dette skyldes, at det som udgangspunkt ikke vil være muligt
at modtage begge tilskud. Vi har på nuværende tidspunkt ikke en vurdering af den
potentielle besparelse, men det vurderes ikke at være et betydeligt mindreforbrug.
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Udfordringer som følge af Covid-19 epidemien på
bevilling 67
Det forventes, at covid-19 epidemien vil betyde en væsentlig stigning i antallet af borgere,
der modtager offentlige ydelser. Det er for tidligt at sætte præcise forventninger på
virkningen på antal årspersoner i de enkelte målgrupper, idet der fortsat er store
usikkerhedsfaktorer. Herunder hvor længe den aktuelle nedlukning af samfundet vil vare,
omfanget af recession, samt om vi vil komme til at se en 2. bølge af corona-smitte senere
på året med hertil følgende restriktioner og nedlukning af samfundet på ny.
Vi baserer vores forventninger til udviklingen af de enkelte målgrupper på de aktuelle
tendenser i målgruppeudviklingen samt under hensyn til målgruppernes indbyrdes
afhængigheder.
Særligt forventer vi at se en stigning i ledige samt sygemeldte borgere. Årsagerne hertil
uddybes nedenfor.
Modsat forventer vi at se et fald i antallet af borgere i fleksjob samt i jobafklaringsforløb
som følge af covid-19. Dette uddybes ligeledes nedenfor.

Budgetposter med merudgifter
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og
hjemrejseydelse samt overgangsydelse mv.
Der er få, der indtil videre er berørt af den nuværende situation i målgruppen og dermed
også få, der er blev opsagt/afskediget. Der kan være en risiko for, at borgerne i
målgruppen har mere svært ved at få arbejde end tidligere, da der er mange ny-ledige på
arbejdsmarkedet.
Vi forventer derfor, at covid-19 epidemien vil betyde en mindre stigning i antal
årspersoner.
05.57.71 Sygedagpenge
Der forventes væsentligt flere årspersoner på sygedagpenge som følge af covid-19. Dette
skyldes særligt tre forhold:
-
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Sygedagpengemodtagere får aktuelt forlænget deres ret til Sygedagpenge, fremfor
at overgå til Jobafklaringsforløb.
Der udbetales sygedagpenge fra første sygedag til Corona smittede, dvs. at
arbejdsgiverperioden her er ophævet.
Sundhedsvæsenet har aflyst en lang række behandlinger for at frigøre ressourcer
til covid-19 patienter. Dette betyder, at en del borgere på sygedagpenge vil få
forlænget deres forløb, da de bliver forsinkede i deres behandlingsplan.

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp
Kontanthjælp:
Vi har indtil videre oplevet en stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere.
Stigningen er svagt aftagende, men vi forventer en ny stigning pga. borgere med længere
opsigelsesvarsler.
Vi forventer ligeledes en lille stigning i antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, idet
det forventes at blive sværere at få disse over i særligt de små Fleksjob.
Uddannelseshjælp:
Covid-19 påvirker især de åbenlyse uddannelsesparate, hvor vi indtil videre kan se en
stigning på 25 personer – heraf forventes ca. 20 af dem at være relaterede til Covid-19. Vi
forventer fortsat en stigning i de næste måneder. For de uddannelsesparate har vi i løbet
af marts set en stigning på 11 personer. For de aktivitetsparate
uddannelseshjælpsmodtagere betyder covid-19 en udskydelse af deres behandling og
afklaring i fx. virksomhedspraktikker, og vi forventer derfor, at flere i målgruppen får
længere sagsforløb. En stor del af målgruppen vil være gået tilbage i udvikling og vil
skulle starte forfra i indsatsen.
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
Vi har set, og vi ser fortsat en stor stigning i antallet af ledige dagpengemodtagere. Mange
virksomheder har afskediget et stort antal medarbejdere, og mange er ligeledes
hjemsendt og på arbejdsfordeling. Flere virksomheder lukker/går konkurs. Indtil videre er
det især ufaglærte og nogle typer faglærte, der er ramt, og det er primært de unge under
30 år. Det er især indenfor brancherne handel, hotel og restauration, rejsebureau og
rengøring samt industri. Ligeledes er mange eksportvirksomheder hårdt ramt. Vi ved på
nuværende tidspunkt ikke, hvor mange personer med længere opsigelsesvarsler, som er
opsagt. Vi forventer at se en yderligere stigning i løbet af de næste måneder.
Vi formoder desuden, at dimittendledigheden stiger efter sommerferien, og ikke har
samme fald som tidligere år.
Suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen, og dermed rådighedsforpligtelsen, som
betyder, at dagpengeperioden forlænges tilsvarende for de ledige på nuværende
tidspunkt, betyder, at de ledige er længere tid på ydelsen.
Som følge af de mange ny-ledige, forventer vi at kunne hjemtage en højere gennemsnitlig
refusionsprocent. Dette vil dog kun i mindre grad kunne opveje meromkostningerne.
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05-58.83 Ledighedsydelse
Mange borgere i fleksjob hjemsendes uden løn og andre kommer på arbejdsfordeling. Vi
har indtil videre 168 hjemsendte fleksjobansatte. Herudover kommer afskedigede
fleksjobbere.
Udviklingen på arbejdsmarkedet gør det vanskeligere at etablere nye fleksjob
Hjemsendte fleksjobbere og fleksjobbere på arbejdsfordeling vil ikke påvirke antallet af
årspersoner, men det vil påvirke økonomien, da de fortsat vil være fleksjobansatte, men
modtage ledighedsydelse i perioden.
Budgetposter med mindreudgifter
05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger (tidligere
skånejob)
Mange borgere i fleksjob hjemsendes uden løn og andre kommer på arbejdsfordeling. Vi
har indtil videre 168 hjemsendte fleksjobansatte. Herudover kommer afskedigede
fleksjobbere.
Udviklingen på arbejdsmarkedet gør det vanskeligere at etablere nye fleksjob.
Hjemsendte fleksjobbere og fleksjobbere på arbejdsfordeling vil ikke påvirke antallet af
årspersoner, men det vil påvirke økonomien, da de fortsat vil være fleksjobansatte, men
modtage ledighedsydelse i perioden.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
Ressourceforløb:
Tilgangen til målgruppen, er aktuelt lavere grundet covid-19, da der ikke kommer sager
på møde i rehabiliteringsteamet. Det forventer vi, kommer på normalt niveau igen, når
samfundet igen genåbnes. Modsat bliver det under den nuværende situation sværere at få
folk med udfordringer over i særligt de små fleksjob. I alt forventer vi, at der kan komme
en lille nedgang i antal årspersoner på baggrund af covid-19.
Jobafklaringsforløb:
Vi kommer ikke til at have nye sager i jobafklaring før tidligst 9 juni. Regeringen har
besluttet, at man ikke kan miste sygedagpengeretten fra 9. marts til 9. juni, men vi
forventer et tilbageløb af sagerne løbende senere på året, givet at der ikke kommer
yderligere nedlukning af samfundet i efteråret. Der vil modsat være en øget afgang af
sager via rehabiliteringsteamet, da sagsbehandlerne har bedre tid til at afslutte sagerne.
Samlet forventer vi, at dette vil betyde færre årspersoner i Jobafklaringsforløb i 2020.
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Udfordringer som følge af Covid-19 epidemien på
bevilling 69
Bevillingen indeholder indtægter og udgifter vedrørende interne beskæftigelsestilbud. Alle
udgifter til beskæftigelsestilbud afregnes internt til de enkelte målgrupper og samlet set
skal økonomien ”hvile i sig selv”, dvs. at udgifter og indtægter skal balancere.
Dermed forventer vi ikke netto at se en effekt af covid-19 på bevilling 69, idet mer/mindreudgifter vil blive overført til bevilling 66. Der henvises derfor til covid-19
udfordringerne på bevilling 66 for en nærmere gennemgang.
Budgetposter med merudgifter
Der forventes ikke netto at være en effekt af covid-19 epidemien.
Budgetposter med mindreudgifter
Der forventes ikke netto at være en effekt af covid-19 epidemien.
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1. maj 2020

Udfordringer som følge af Covid-19
epidemen på bevilling 73 Sundhed og Ældre og
bevilling 78 Fritvalgsområdet
På nuværende tidspunkt er der et merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet på ca.
2,22 mio. kr. som følge af Covid-19 epidemien jf. tabellen nedenfor. På de enkelte
udgiftsposter i tabellen er der benyttet forskellige metoder til at opgøre merudgiften.
Opgørelsesmetoden er beskrevet i tabellen.
Opgørelsen er lavet på baggrund af de nyeste tilgængelig tal fra april måned medmindre
andet er angivet. Det er udelukkende bogførte udgifter som indgår i opgørelsen.
Budgetposter med merudgifter:
Budgetposter

Udgift

Ekstern vikar

0,26 mio. kr.

I perioden 14. marts til 31. marts har vi brugt ca. 0, 3 mio. kr. på eksterne vikarer.
Det er især på hjemmepleje- og sygeplejeområdet, hvor der er merudgifter til
eksterne vikarer som følge af sygdom med covid-19 eller symptomer herpå.
Fastansatte og timelønnede

0,2 mio.kr.

I perioden 14. marts til 16. april har der været merudgifter til fastansatte i form af
overtidsbetalinger samt et større træk på timelønsansatte.
Hjælpemiddelcentret

0,08 mio. kr.

Der er indsat ekstra personale på hjælpemiddelcentret til at håndtere den voksende
efterspørgsel på værnemidler. Der er en månedlige udgift på 0,08 mio. kr.
Uddannelse

0,03 mio. kr.

Udgiften vedr. uddannelse og oplæring af kommunes egne medarbejdere, så de kan
udgøre et nødberedskab i tilfælde af, at stort antal borgere bliver udskrevet fra
hospitalet på samme tid. Medarbejderne har bl.a. gennemgået et hygiejnekursus for
at undgå smitte samt et kursus i anvendelse af værnemidler. I alt er der uddannet 60
medarbejdere. Det er en engangsudgift.
Værnemidler

1,46 mio. kr.

I perioden fra 17. marts til 29. april har Sundhed- og Omsorg haft en merudgift på ca.
1,5 mio. kr. til værnemidler.
Lukning af Cafe og aktivitetscenter
Sundhed og Omsorg
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Søvej 1, 8600 Silkeborg
Sagsnr.: EMN-2020-01777

0,13 mio. kr.

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

Som følge af corona epidemien er hhv. cafeen i Marienlund og Aktivitetsstedet
Rosengårdscentret lukket, hvorfor stederne ikke får indtægter fra salg. Merudgiften er
opgjort for en måned.
Akutplads

0,02 mio. kr.

Fra 7. april er der åbnet en ekstra plads på Rødegård Plejecenter. Foreløbig har der
været en udgift på ca. 0,022 mio. kr. opgjort den 22. april
Etablering af akutplads

0,04 mio. kr.

Engangsudgift til etablering af akutplads i Daghjemmets lokaler på Marienlund
Plejecenter
Samlet udgifter

2,22 mio. kr.

Udover udgiftsposter ovenfor er der yderligere deltagelse i krisestabsmøder,
beredskabsmøder, klyngemøder som ikke er medregnet som en ekstraudgift. Desuden er
der ikke opgjort en udgift til vikardækning af gravide i 3. trimester som sendes hjem, da
de indgår i risikogruppen jf. sundhedsstyrelsen. Det skyldes, at vi endnu ikke har data
tilgængelig. Endelig indgår merudgifter til medarbejdere lånt fra andre afdelinger ikke i
opgørelsen, da den ordinære løn skal afholdes af afdelingen, som medarbejderen er lånt
ud fra.
Budgetposter med mindreudgifter:
Sundhed og Omsorg må som helhed have færre udgifter til tjenestekørsel pga. de mange
medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en
opgørelse heraf.
Mht. vederlagsfri fysioterapi og genoptræning er vurderingen, at der på nuværende
tidspunkt hverken er mere- eller mindreudgifter forbundet med corona epidemien.
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Udfordringer som følge af covid-19 epidemien på
bevilling 81 Natur og Miljø
Beskriv hvilke udfordringer der er som følge af covid-19:

Budgetposter med merudgifter
De offentlige toiletter på Odden, ved Ludvigslyst og Sminge sø genåbnes. Toiletter skal
rengøres 2 gange dagligt alle ugens dag mod tidligere to gange ugentligt.
Der forventes en merudgift til rengøring på de offentlige toiletter på 600.000 kr.
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13 Orientering om forventet anlægsforbrug pr.
31.marts 2020
13.1 - Bilag: Forventet forbrug på anlæg pr. 31. marts 2020
DokumentID: 8461183

Forventet anlægsforbrug pr. 31. marts 2020
ANLÆGSARBEJDER

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

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

Opr. budget 2020

Korr. budget 2020

Forbrug 2020
pr. 31.03.2020

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

55.837.487
29.439.563
-25.000.000
2.500.000
-419.271
2.037.873
8.293.801
8.000.000
2.601.670
7.000.000
9.000.000

3.188.908
4.861.162
-6.987.217
1.407
1.395
1.171.604
2.224.977
199.430
104.426
50.000
0

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

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

0
0
487.725
0
0
0
39.918
0
0
0
0
0
1.034.081
0
0

Forventet regnskab
pr. 31.03.2020

45.418.866
29.439.563
-35.410.000
2.500.000
1.729
1.616.873
8.293.801
8.000.000
2.601.670
7.000.000
9.000.000

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

Afvigelse

10.418.621
0
10.410.000
0
-421.000
421.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
344.855
-14.220
-392.429
25.002
32.599
46.167
0
-33.353
0
0
0
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Bevilling/projekt - i 1.000 kr. i 2020-priser

Opr. budget 2020

Korr. budget 2020

Forbrug 2020
pr. 31.03.2020

Forventet regnskab
pr. 31.03.2020

Afvigelse

16 Tværgående aktiviteter
Landsbyfornyelse 2016-2017
Anlægstilskud til FDF Møgelø
Anlægstilskud til Iller Hinderbahn
Anlægstilskud til Silkeborg El og Svæv
Anløgstilskud til Aktivitetsforneingen Lindgren
Anlægstilskud til Hvinningdal Lokalråd
Anlægstilskud til Horn-Fårvang IF
Anlægstilskud til Ketchercenter Øster Bordingvej 17
Anlægstilskud til Sminge Sø Kajakklub
Anlægstilskud til Ans IF Søsport
Anlægstilskud til Bryrup borgerforening, skaterrampe
Anlægstilskud til Ans Sejlklub
Anlægstilskud til Resenbro Tennisklub
Anlægstilskud til Silkeborg-Voel KFUM
Anlægstilskud til Silkeborg Bunkermuseum
Anlægstilskud til Veteranbanen Bryrup-Vrads
Anlægstilskud til Rampelys, etablering af elevator
Pulje til overførsel mellem årene
Ramme til erstatningsfaciliteter, i forbindelse med nyt stadion
Nye udenomsarealer på Søholt
Lokalt initierede projekter
Vækstpuljen
Etablering af omklædningsfaciliteter, Stadion Alle 14

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

15.536.429
980.504
1.660.000
117.000
104.000
365.000
2.000.000
98.000
1.296.000
180.000
25.000
37.000
81.000
199.000
112.000
1.660.000
150.000
996.000
0
1.142.925
0
4.065.000
268.000
0

273.411
-13.855
0
0
0
0
0
97.940
0
0
0
0
0
0
0
0
149.400
0
0
0
33.316
0
0
6.610

14.805.925
250.000
1.660.000
117.000
104.000
365.000
2.000.000
98.000
1.296.000
180.000
25.000
37.000
81.000
199.000
112.000
1.660.000
150.000
996.000
0
1.102.999
33.316
4.065.000
268.000
6.610

730.504
730.504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.926
-33.316

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

60.300.000

71.373.916

3.462.319

60.224.791

11.149.125

-6.610

ANLÆGSARBEJDER

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

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

Opr. budget 2020

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

Korr. budget 2020

169.870.397
34.799.449
10.139.390
10.113.185
85.171
721.659
4.825.609
583.160
13.808.644
8.000.000
0
3.500.000
1.000.000
2.816.739
1.845.758
844.049
454.858
1.333.590
268.628
3.207.316
18.377.921
15.960.933
164.429
4.500.000
2.700.000
2.434.791
372.957
165.012
576.026
486.790
9.525.985
1.770.857
3.777.138
1.500.000
1.500.000
500.000
-536.822
4.147.175
3.600.000

Forbrug 2020
pr. 31.03.2020

13.075.164
5.613.905
0
66.779
0
4.483
1.197.763
24.733
384.927
183.221
0
0
0
0
403.447
45.125
3.540
87.326
0
0
1.125.952
201.689
111.197
0
0
778.205
13.773
53.500
124.953
2.596
1.392.658
204.979
110.454
437.317
0
0
0
0
502.641

Forventet regnskab
pr. 31.03.2020

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

Afvigelse

46.790.580
0
10.139.390
113.185
0
621.659
3.125.609
0
1.808.644
0
0
3.500.000
0
1.586.739
945.758
544.049
0
733.590
0
3.207.316
11.377.921
7.960.933
0
0
0
0
0
65.012
0
34.790
1.025.985
0
0
0
0
0
0
0
0

ANLÆGSARBEJDER

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

29 Planlægning og Byggemodning
PLAN- OG VEJUDVALGET

Opr. budget 2020

Korr. budget 2020

Forbrug 2020
pr. 31.03.2020

Forventet regnskab
pr. 31.03.2020

Afvigelse

25.934.000

45.444.620

-1.727.007

38.911.000

6.533.620

177.634.000

215.315.017

11.348.156

161.990.817

53.324.200

ANLÆGSARBEJDER

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

Opr. budget 2020

Korr. budget 2020

Forbrug 2020
pr. 31.03.2020

Forventet regnskab
pr. 31.03.2020

Afvigelse

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

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

167.746.461
300.000
430.603
-1.647.007
19.907
350.000
-6.744
7.623.172
12.001.138
50.000.000
2.744.177
12.318.791
9.498.451
14.000.000
22.659
4.000.000
168.819
147.267
-157.570
2.800.000
-106.477
-135.649
200.000
2.000.000
5.200.000
28.277.493
1.000.000
2.050.000
4.998.299
2.119.500
135.116
1.470.287
440.000
-2.955
4.059.425
540.125
887.634

9.338.847
0
5.477
-1.650.000
7.898
0
0
186.569
3.934.549
0
16.439
3.275.295
16.871
195.250
0
0
26.456
29.329
0
242.706
0
0
0
0
0
1.609.984
0
0
0
0
0
815.048
0
0
0
165.248
461.728

132.263.300
300.000
430.603
-1.650.000
19.907
350.000
7.623.172
12.001.138
50.000.000
200.000
12.318.791
8.000.000
1.000.000
0
1.000.000
168.819
147.267
-157.570
500.000
-106.477
0
0
2.000.000
5.200.000
23.109.984
0
0
0
2.119.500
135.116
1.470.287
440.000
0
4.215.004
540.125
887.634

35.483.161
0
0
2.993
0
0
-6.744
0
0
0
2.544.177
0
1.498.451
13.000.000
22.659
3.000.000
0
0
0
2.300.000
0
-135.649
200.000
0
0
5.167.509
1.000.000
2.050.000
4.998.299
0
0
0
0
-2.955
-155.579
0
0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

66.450.000

167.746.461

9.338.847

132.263.300

35.483.161

ANLÆGSARBEJDER

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

Opr. budget 2020

Korr. budget 2020

Forbrug 2020
pr. 31.03.2020

Forventet regnskab
pr. 31.03.2020

Afvigelse

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

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

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

10.369.477
0
572.675
100.000
413.211
0
0
5.447.723
0
0
439.702
3.396.167
0

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

-291.619
760.133
-4.905.076
1.758.840
-45.516
0
1.000.000
0
0
0
340.000
0
800.000

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

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

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

7.744.550
0
0
0
0
103.065
541.693
554.990
764.280
482.509
540.000
0
1.993.980
1.278.405
0
431.043
21.953
12.139
14.292
0
64.010
35.385
28.832
449.004
136.499
0
292.470

70.024.557
1.000.000
2.000.000
0
300.000
1.103.065
14.541.693
954.990
10.264.280
6.452.877
4.540.000
9.300.000
6.890.148
7.039.101
3.507.631
0
0
0
0
1.240.146
0
0
0
0
0
890.625
0

37.167.147
0
0
0
629.623
19.280.891
3.472.947
1.119.893
1.171.979
0
11.491.815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ANLÆGSARBEJDER

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

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

Opr. budget 2020

Korr. budget 2020

Forventet regnskab
pr. 31.03.2020

Forbrug 2020
pr. 31.03.2020

Afvigelse

0
0

4.920
4.920

0
0

0

4.920
4.920

93.916.000

153.369.956

18.114.028

116.489.508

36.880.448

53 Socialområdet
Forsorgstilbuddet Tulipanvej, etablering
Botilbuddet Alderslyst, etablering af botilbud for udviklingshæ
Velfærdsteknologi 2019
Nyt socialpsykiatrisk botilbud og Puls Bo på Ballelund, projek
Pulje til diverse aktivitetsændringer af bygninger 2018-2019
Nyt socialpsykiatrisk botilbud og Puls Bo på Ballelund, opføre

0
0
0
0
0
0
0

13.561.903
5.856.338
7.598.720
99.016
185.577
-177.748
0

4.160.591
354.523
3.734.993
100.080
6.600
0
-35.605

13.377.390
5.856.338
7.598.720
100.080
0
-177.748

184.513
0
0
-1.064
185.577
0

SOCIALUDVALGET

0

13.561.903

4.160.591

13.377.390

184.513

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

ANLÆGSARBEJDER

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

Opr. budget 2020

Korr. budget 2020

Forbrug 2020
pr. 31.03.2020

Forventet regnskab
pr. 31.03.2020

Afvigelse

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

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

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

588.690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
876.612
-287.922

29.945.940
0
500.000
0
-842.750
0
500.000
500.000
3.000.000
2.000.000
2.700.000
1.000.000
9.876.612
6.712.078

18.657.937
1.500.000
2.000.000
2.000.000
0
5.700.000
1.500.000
0
0
0
0
0
1.453.388
8.504.549

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET

26.800.000

48.603.877

588.690

25.945.940

22.657.937

ANLÆGSARBEJDER

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

Opr. budget 2020

Korr. budget 2020

Forbrug 2020
pr. 31.03.2020

Forventet regnskab
pr. 31.03.2020

Afvigelse

81 Natur og Miljø
Projekter og kortlægning af beskyttede dyrearter
Naturhandleplaner
Rågekampagne
Rågekampagne 2017-2019
Undersøgelse af planlægning af sti ved Gubsø
Projekter i Gundenåens opland
Istandsættelse af Kjellerupbanestien
Naturgenopretningsprojekt for mose i Kjærsgaards plantage
Them Bavnehøj - istandsættelse af tårnet
Naturgenoprenting i Vrads og Sepstrupområdet
Naturkvalitetsplan
Genopretning af højmoser
Renovering af trækstien, 3. etape
Kortlægning og naturprojekter for bilag 4 arter 2019
Kortlægning og naturprojekter for bilag 4 arter 2020
Rågebekæmpelse 2020-2022
Etablering af primitiv overnatningsplads, Kjellerupbanestien
Naturgenoprentingsprojekt for Stenholt mose
Realisering af projekter i natura 2000-planerne, 2.
planperiode 2020
Vand- og klimaplaner
Sluseanlæg
Vand- og klimaplaner 2018
Opmåling af vandløb 2019
Realisering af projekter i natura 2000-planerne, 2.
planperiode 2018
Naturgenoprentingsprojeket ved Sillerupvæld
Naturgenoprentingsprojeket i Skærbæk Plantage

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

15.232.231
0
0
0
30.886
595.600
1.032.767
669.684
192.124
200.000
362.304
300.000
700.000
1.516.862
300.000
300.000
200.000
400.000
1.670.464

-607.137
0
0
0
17.055
0
241.367
0
0
0
17.094
0
0
49.893
0
0
0
0
0

14.395.464

192.124
200.000
362.304
300.000
700.000
1.516.862
300.000
300.000
25.000
1.069.684
1.670.464

836.767
0
0
0
0
0
51.767
669.684
0
0
0
0
0
0
0
0
175.000
-669.684
0

0
700.000
500.000
0
0

1.800.000
1.300.000
500.000
228.231
1.174.178

0
0
0
120.000
26.950

1.400.000
1.300.000
290.000
228.231
1.174.178

400.000
0
210.000
0
0

0
0
0

1.559.131
0
200.000

24.438
-940.355
-163.579

1.559.131
0
200.000

0
0
0

KLIMA- OG MILJØUDVALGET

3.400.000

15.232.231

-607.137

14.395.464

836.767

428.500.000

685.203.361

46.405.495

528.687.210

160.516.151

ANLÆG I ALT

30.886
595.600
981.000
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Bevilling 29 Planlægning og Byggemodning
Pulje til færdiggørelse, adhoc, mv

Forventet forbrug
pr. 31.03.2020
3.000.000

Bolig:

Astrid Lindgrens Vej, etape 1, del 2 - stamvej
Astrid Lindgrens Vej, etape 1, del 2 - byggemodning Nordvest
Astrid Lindgrens Vej, etape 1, del 2 - tunnel og bro
Astrid Lindgrens Vej, etape 1, del 1 - storparcel
Dalvejen 34, Silkeborg 6 grunde (puljen)
Tværdalsvej, Sejs
Nylandsvej, Fårvang 4 grunde
Søtorvet, byggemodning
Agertoften - Rådhusgrunden, Kjellerup
Lemming Bygade/Holmmøllevej
Frisholmvej, del II
4 grunde Marienlundsvej og adgangsvej Vejlboparken
Gødvad Enge

3.000.000
5.250.000
1.000.000
250.000
1.600.000
750.000
23.000
2.500.000
250.000
3.500.000
1.250.000
393.000
2.000.000

Erhverv:

Ved kraftvarmeværket - Ebstrup Tværvej/Høje Kejlstrup
Fabriksvej, Kjellerup
Erhvervsområde ved Vestre Højmarksvej (Siltek)

5.500.000
1.650.000
4.100.000

Offentligt formål:

Gødvad Bygade, 2. etape (Gødvadhøjen, 2, etape)
Forundersøgelser og afventer salg
Gudenåskrænten
Resdal Bakke
Romervej II, Grauballe
FL Smidths vej II (AP Møllers Vej, Georg Jensens Vej)
Dybkærcentret, etape I
Erhvervsporten Hårup, Neptunvej I
Sikavej Ans
Hårup Østervej, Hårup (tidligere navngivet Tværvej)

Forventet forbrug 2020

500.000

78.000
100.000
20.000
27.000
150.000
20.000
500.000
1.500.000
38.911.000

16 Forhåndsgodkendelse af helhedsplan for
renovering af AAB Silkeborg afd. 11A og B, Silkeborg
16.1 - Bilag: Endelig helhedsplan afd. 11
DokumentID: 8459763

AAB Silkeborg afdeling 11 A/B
Endelig version af helhedsplan

Oktober 2017

Forord
På vegne af AAB Silkeborg har Kuben Management A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og Aarstiderne Arkitekter udarbejdet denne endelige version af helhedsplanen for AAB’s afdeling 11 A/B.
Den er udarbejdet på baggrund af den tidligere fremsendte Mini-helhedsplan og Landsbyggefondens besigtigelse af afdelingen den 22. juni 2016. Derfor indeholder denne endelige version et arkitektonisk forbedret
skitsemateriale, samt tilføjelser og rettelser angående økonomien, som Landsbyggefonden har efterspurgt
på besigtigelsesmødet.
Afdeling 11A, bibeholder de allerede etablerede 16 boliger og visionen er blot en renovering af klimaskærm
og installationer.
Afdeling 11B, er en bygning bestående af en nu nedlagt børnehave, inkl. 14 boliger. Bygningen renoveres
således, at alle 14 boliger opføres med tilgængelighed, samtidig med at de attraktive udearealer, som tidligere har været legeplads til børnehaven, forskønnes yderligere og dermed fremtidssikres afdelingen for
såvel de ældre som for børnefamilierne.
AAB Silkeborg’s vision er at fusionere disse to afdelinger til én samlet afdeling, efter afsluttet renovering.
Begge afdelinger er beliggende i et lidt ældre villakvarter, med blandet bebyggelse bestående af patriciervillaer samt traditionelle parcelhuse. AAB’s hensigt med renovering af afdelingen er, at den fremover skal
kunne være det foretrukne valg, når man ikke længere har behov for og overskud til, at bo i en af de tilstødende patriciervillaer og parcelhuse. Samtidig vil boligerne også renoveres således, at yngre børnefamilier
finder dem attraktive, da området har let adgang til skole og fritidsmuligheder.
Vi håber, at Landsbyggefonden og Silkeborg kommune, med det tilsendte materiale vil kunne se nødvendigheden af en helhedsorienteret indsats for fremtidssikring af afdeling 11 A/B og dermed vil bakke op omkring det tilsendte renoveringsforslag.
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Opsummering
Tilstandsvurdering, afd. 11A
Afdeling 11A er beliggende på Frederiksberggade 19-21, samt Sanatorievej 1, 8600 Silkeborg. Afdelingen
består af 16 lejligheder, fordelt på to opgange med 6 lejemål i hver, samt en opgang med 4 lejemål.
Den byggetekniske rapport danner grundlag for ejendommens byggetekniske tilstand, indretning og tilstanden af boligernes opholdsrum, baderum og køkken, hvor der på baggrund af den byggetekniske rapport efterfølgende er udarbejdet en opsummering over ejendommens generelle tilstandsvurdering, samt
svigt og skader.

Svigt og skader ved afdeling 11A
Generel tilstandsvurdering
Afdelingen blev opført i 1952, og efter ca. 65 år fremstår afdelingen nedslidt, utidssvarende og uinspirerende, som også er vist på nedenstående billeder:
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Boligerne er uden niveaufri adgang, hvorfor tilgængeligheden til og i afdelingen er ikke eksisterende. Badeværelserne er nedslidte og utidssvarende. Yderligere er køkkenerne i 9 ud af 16 lejligheder løbende udskiftet fra 2007 til 2013, dog bør de resterende køkkener udskiftes ved renoveringen af ejendommen. Køkkenerne er fra byggeriets opførelsestidspunkt, og er i generel dårlig og nedslidt stand – se nedenstående billeder:

Der er et tydeligt behov for en gennemgående renovering, både indvendig og udvendig. Dette glæder særligt en række byggemæssige konstruktioner og installationer, hvor det efter aldersbetingede nedbrud,
uheldigt udført konstruktioner og installationer anbefales, at renovere bygningskonstruktionen og udskifte
installationerne helt eller delvist. Nedenstående er tilstanden for bygningskonstruktionen og installationerne kort opsummeret.
Bygningskonstruktion, billedeksempler udtaget
Begyndende nedslidning og forvitring har medført huller i skiferbeklædning i tagrum (venstre) og utæt
skorstensinddækning der har medført opfugtet gangbro (højre):
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Fugtgennemtrængning i kælderydervæg:

Opstigende grundvand i tidligere fyrrum:

Installationer, billedeksempler udtaget
Huller i inddækning omkring ventilationsrør og faldstammeudluftninger:
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Varmecentral – teknikrum i kælder og pumpebrønd i kælder:

Stikledninger i udtjente. Tilgange og sikringsgrupper er ikke eksisterende:
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VVS og el Installationernes tilstande er opsummeret i følgende tabeller:
VVS installationer
Afløb i terræn
Afløb i bygning
Forsyning varme
Forsyning vand
Teknikrum/bryggers
Sanitet
Brugsvandsanlæg
Varmeanlæg
Ventilation

El installationer
El-tavler
Trappebelysning
El-materiel
Lysinstallationer
Elmålere, stik- og
hovedledning
Dørtelefonanlæg
Hvidevarer
Belysning i kældre
Teleinstallationer
Antenneinstallationer
Fiberinstallationer
Møntvaskeri i kælder

Alder
år
63
12
63
63

God

12
63

X

Alder
år
63
15
15
15
63

God

20
10
20
30
5-10
5-10
5-10

Dårlig

Meget dårlig

X

20-25
0-10
20-25
10-15
0-10
10-15
0-10

X
X
X
X
X

Dårlig
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Restlevetid
år

Meget dårlig

Restlevetid
år
0-10
5-7
10-15
10-15
0-10
5-10
5-7
5-7
0-10
15-20
15-20
15-20

Svigt og skader
De primære svigt og skader er centreret omkring bygningens konstruktion, der omfatter kuldebroer ved
vinduer, døre og altaner, utæt tag og muligvis råd i tagkonstruktionen. Yderligere er der også svigt og skader at finde i kælderen og ved installationerne.
I boligerne er der manglende ventilation, herunder også mangel på emhætter, der medfører et dårligt indeklima for beboerne, samt øger risikoen for skimmelsvamp grundet kuldebroerne. Eksisterende ventilation
er kun begrænset til udsugning.
Svigt og skader omfatter følgende:
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Kuldebro ved sokkel og mod gulvkonstruktion i kælderen
Lodrette revner ved sokkelpudsen

-

-

-

Manglende omfangsdræn omkring kælder
Manglende tæt fugtspærre af kælderydervæg
Manglende vandtætning og isolering af kælderydervæggen
Indtrængning af fugt og vand i fyrrummet i kælderen – opstigende grundvand
Revner i terrændæk/kældergulv – kan medføre opstigning af radon
Revner i murværk
Mørtelfugerne er porøse og i dårlig stand
Ingen hulmursisolering i ydervæggene
Mulig mangel på fugtspærre/kuldebros isolering omkring vinduer og døre – medfører fugtindtrængning
Væsentlig kuldebro mellem for- og bagmur – medfører stort energiforbrug og dårligt indeklima
Fugt- og kuldebro mellem altan og bagmur – er gældende for alle altaner
Eternit skiferbeklædning
Utæt tag, har ført til råd i tagkonstruktionen
Indvendige døre fremstår slidte og utidssvarende
Fliselim kan indeholde asbest
Muligvis bly i maling på stål og træværk i bygningen
Størstedelen af elinstallationerne er udtjente og trænger til en komplet udskiftning
o Stikkontakter er uden jord, lever ikke op til nutidens krav
o Elmålere samt stik- og hovedledninger er udtjente
Blandingsbatterier, armaturer og sanitet bør ikke genbruges i den nye indretning
Manglende ventilation – kan medføre mug og skimmel i lejlighederne
Manglende emhætter i 7 lejligheder
Gamle varmeinstallationer
o Gamle og nedslidte støbejernsradiatorer
o Nedslidte stigrør
o Nedslidte rørinstallationer
Varmeanlægget er opbygget i stålrør og der kan forekomme asbest i bøjningerne
Rørisoleringer er ikke tidsvarende ift. gældende krav
o Manglende isolering af stigstrenge til radiatorer

Defekte murbindere
Afdeling 11A er undersøgt nærmere, ved en destruktiv undersøgelse for, at vurdere omfanget af rustne
murbindere, som er konstateret i tilstandsrapporten.
Det vurderes, at være en for stor risiko ved indblæsning af granulat i eksisterende hulmure, da der forventeligt vil komme alvorlige rustskader på trådbindere.
Gavl på hovedbygning mod Frederiksberggade er med faste bindere i stue og 1. sal. 130 mm. Hulmur med
granulat (eftermonteret).
2. og 3. sal er med tråd bindere samt 130 mm hulmur med granulat (eftermonteret). Gavlen er fuget om og
trådbindere er rustet over.
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Facademure med defekte murbindere afsløres ofte når det blæser kraftigt og der opstår sug på facader og
gavle. Når suget er kraftigt nok, styrter skalmuren ned.
Konklusionen på ovenstående må være, at der senest i forbindelse med en ombygning ibores renoveringsbindere til sikring af skalmuren.
Se nedenstående billede:
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Betontagdæk
I september 2017 er der i afdeling 11A foretaget en besigtigelse samt udtaget boreprøver på altandækket
på husets sydvendte facade, hvor området, der visuelt bedømt er præget af gennemsivninger.
Der er udført makroanalyse inkl. Revnedetektering for vurdering af revneomfang i prøverne. Der er desuden fremstillet et tyndslib af de nederste 45 mm af kernen for analyse af betonens mikrostruktur, hvor betones sammensætning bestemmes, og der gøres observationer vedr. nedbrydning af betonen.
Betonpladerne er ca. 5 m brede og består af 15 mm støbeasfalt, 170 mm beton og et 8 mm tykt pudslag.
Undersiden er malet og oversiden er dækket af en støbeasfalt. Besigtigelsen viser omfattende afskalninger
af malingen på undersiden, samt revner i betonen. Derudover ses der flere steder ved lysarmaturer, hvide
udfældninger og drypstensdannelser. Der er ved besigtigelsen også observeret store tegn på fugtpåvirkning
og gennemsivninger.
På forkanten ses enkelte rustfarvede belægninger og på oversiden af støbeasfalten, som er grålig/sort, ses
mange krakeleringer og revner.
Relativt store dele af halvtaget vurderes at være fugtbelastet, idet der, som tidligere skrevet, ses afskalninger af maling og hvide udfældninger på undersiden. Fugtpåvirkningen af betonen skyldes at støbeasfalten
på oversiden af dækket er udtjent og indeholder mange utætheder i form af revner og krakeleringer.
Mikroanalysen viser også at betonen bærer præg af fugtbetingede omdannelser, ligesom der i de nederste
110 mm ses at betonen revner. Betonen har ikke en frostsikrende luftporestruktur og har derudover en høj
kapillærporøsitet, der før at den må anses for at være særdeles sårbar overfor frostpåvirkning i fugtbelastet
tilstand.

Foto af den yderste del af tagunderside. Forkanten har rustfarvede
belægninger. I tag-underside ses drypsten ved lysarmatur (A)
og betonafskalning (B).
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Tyndslibsfoto af Ca(OH)2 udfældning (pil) i revne. .
Dobbeltpolariseret lys.

Tilstandsvurdering, afd. 11B
Afdeling 11B er beliggende på Frederiksberggade 60-62, 8600 Silkeborg. Afdelingen består af 14 lejligheder,
fordelt på en opgang med 6 lejemål, og en opgang med 8 lejemål. Yderligere er der i stueetagen en tidligere
børnehave.
Den byggetekniske rapport danner grundlag for ejendommens byggetekniske tilstand, indretning og tilstanden af boligernes opholdsrum, baderum og køkken, hvor der på baggrund af den byggetekniske rapport følgende er udarbejdet en opsummering over ejendommens generelle tilstandsvurdering, samt svigt
og skader.

Svigt og skader ved afdeling 11B
Generel tilstandsvurdering
Afdelingen blev opført i 1958, og efter ca. 59 år fremstår afdelingen nedslidt, utidssvarende og uinspirerende, som også er vist på nedenstående billeder:

Boligerne er uden niveaufri adgang, hvorfor tilgængeligheden til og i afdelingen er ikke eksisterende. Badeværelserne er nedslidte og utidssvarende. Yderligere er køkkenerne i 6 ud af 14 lejligheder løbende udskiftet fra 2007 til 2013, dog bør de resterende køkkener udskiftes ved renoveringen af ejendommen. Køkkenerne er fra byggeriets opførelsestidspunkt, og er i generel dårlig og nedslidt stand – se nedenstående billeder:
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Der er et tydeligt behov for en gennemgående renovering, både indvendig og udvendig. Dette glæder særligt en række byggemæssige konstruktioner og installationer, hvor de efter aldersbetingede nedbrud, er
blevet utidssvarende og nedslidte. Bygningskonstruktionen bør derfor renoveres og installationerne helt
eller delvist udskiftet. Efterfølgende er tilstanden for bygningskonstruktionen og installationerne kort opsummeret, samt en opsummering af den tidligere børnehaves tilstand.
Bygningskonstruktion, billedeksempler udtaget

Kælderen bærer præg af fugt og vand indtrængning:

Ydervæggen er fugtpåvirket ved vestfacade med nordgavl:
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Defekte fuger langs tagkant og porøse og defekte fuger ved bygningens hjørner:

Vinduer er forstærket i hjørnerne og er utætte/hænger:

Installationer
VVS og el installationernes tilstande er opsummeret i følgende tabeller:
VVS installationer
Afløb i terræn
Afløb i bygning
Forsyning varme
Forsyning vand
Teknikrum/bryggers
Sanitet
Brugsvandsanlæg
Varmeanlæg
Ventilation

12

Alder
år
57
12
57
57
12

God

12
57

X

Dårlig

X
X
X
X
X
X

Meget dårlig

Restlevetid
år
20-25
0-10
20-25
15-20
0-10
10-15
2-10

El installationer
El-tavler
Trappebelysning
El-materiel
Lysinstallationer
El-målere, stik- og
hovedledning
Dørtelefonanlæg
Hvidevarer
Belysning i kældre
Teleinstallationer
Antenneinstallationer
Fiberinstallationer
Møntvaskeri i kælder

Alder
år
57
15
15
15
57
20
10
20
30
5-10
5-10
5-10

God

Dårlig
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Meget dårlig

Restlevetid
år
0-10
5-7
10-15
10-15
0-10
5-10
5-7
5-7
0-10
15-20
15-20
15-20

Tidligere børnehave
Som en del ejendommen har der tidligere været en børnehave i stueetagen, der svarer til 5 overliggende
lejligheder, og som tidligere har været 4 selvstændige lejligheder.
Af den byggetekniske rapport fremgår det, at trods den gode stand, vil der blive krævet en del for, at indrette den tidligere børnehave til 5 selvstændige lejemål. Dette skyldes, at lejemålet er indrettet på tværs af
øvrige lejlighedskel.
Der er i det nuværende lejemål ligeledes en række bygningsmæssige konstruktioner og installationer der er
meget utidssvarende og nedslidte, hvorfor en renovering bør udføres.
Slidt og lappet køkken samt badeværelse:
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Radiator indfældet i bagmur. Synlig forankring af radiator:

Der er mange skjulte rørføringer og elinstallationer, som er lavet uhensigtsmæssigt og ulovlige. Nedenstående billede viser delvis skjult rørføring ved loftet, samt nedslidt støbejernsradiator og nedslidt rørinstallation:

Svigt og skader
De primære svigt og skader kan centreres ved kælderen, facaden, vinduerne og installationerne. Der er
fugtproblemer i ydervæggen og kælderen, samt kuldebroer ind til lejlighederne, som medfører et dårligt
indeklima for beboerne. Yderligere er der i boligerne manglende ventilation, herunder også mangel på emhætter, der udover, at give et dårligt indeklima, også forøger fugtophobning og dertil skimmelsvamp. Eksisterende ventilation er kun begrænset til udsugning.
Svigt og skader omfatter følgende:
-
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Revner i sokkelpudsen
Revnedannelser i betonoverfalder
Isolering af kælderydervæggen er meget dårlig
Manglende tæt fugtspærre
Fugt og vand indtrængning i kælderen
Fugt i kælderydervæg i tørrerummet og teknikrummet
Revner i kældergulv – medfører opstigning af radon

-

Manglende isolering i hulmursisoleringen i ydervæggen
Mørtelfuger i facaden er forvitrede, porøse og i dårlig stand – medfører fugtindtrængning og dermed risiko for frostskader/revner
Teglmurstenen er nedslidt
Manglende stabilitet i facademur
Asbestholdig eternitbølge tagplader – reduceret restlevetid
Minimal isoleringsevne i tagrummet
Manglende tilgængelighed i bygningen
Kuldebro mellem altan og bagmur således fugt- og kuldebro minimeres
Manglende fugtspærre og isolering ved vinduer og døre – medfører forhøjet energiforbrug og dårligt indeklima
Vinduerne er utætte og hænger
Der er opstået råd i vinduerne
Meget smalle terrassedøre, som tilmed er i meget dårlig stand
Udvendige elastiske fuger er krakelerede
Indvendige døre fremstår slidte
Manglende emhætter
Blandingsbatterier, armaturer og sanitet kan ikke genbruges - nedslidte
Varmeinstallationer er gamle og restlevetiden er lav
Stigrørenes dimensioner er øget med henblik på varmeafgivelse til badeværelset – medfører varmetab og er derfor ikke den optimale brugsvandstemperatur
Generelt dårlig rørisolering
Gamle støbejernsradiatorer er nedslidte
Manglende ventilation i lejlighederne – medfører et dårligt indeklima, fugt og skimmelsvamp
Eksisterende ventilation er begrænset til udsugning
Eksisterende indmuringsdåser og loftdåser er af træ og metal – er udtjent og skal udskiftes
Udtjente elinstallationer i de fleste lejligheder
o Elmålere og stikledninger, samt el-tavler

Defekte murbindere
Afdeling 11B er undersøgt nærmere, ved en destruktiv undersøgelse for, at vurdere omfanget af rustne
murbindere, som er konstateret i tilstandsrapporten.
Det vurderes, at være en for stor risiko ved indblæsning af granulat i eksisterende hulmure, da der forventeligt vil komme alvorlige rustskader på trådbindere.
Parterre, stue og 1. sal er massive ydervægge. 2. sal (øverste etage) er med faste bindere. 130 mm hulmur
med granulat (eftermonteret). Overliggere og fuger er fine.
Facademure med defekte murbindere afsløres ofte når det blæser kraftigt og der opstår sug på facader og
gavle. Når suget er kraftigt nok, styrter skalmuren ned.
Konklusionen på ovenstående må være, at der senest i forbindelse med en ombygning ibores renoveringsbindere til sikring af skalmuren.
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Betonaltaner
Ejendommen i afdeling 11B, Frederiksberggade 60-62 indeholder i alt 23 altaner fordelt på 3 etager (stue til
2. sal), heraf 12 altaner på østvendt facade og 11 altaner på vestvendt facade. Der er udtaget i alt 3 borekerne fra 2 altaner på den østvendte facade.
Altanpladerne er udført som udkragede betonplader, med betonbrystninger i siderne og stålrækværk i forkanten. Altanpladernes overflade er behandlet med epoxymaling og overfladerne fremstod visuelt intakte
uden synlige skader. Altanerne har faldopbygning med afvanding udover forkanten af pladen.
Betonen i de 3 udtagne borekerne indeholder alle nogle initialdefekter i form af porøse zoner eller større
luftindeslutnigner, som er opstået ved bleeding og mangelfuld komprimering. Der er ikke observeret revnedannelser eller smuldrende beton i kernerne.
Der er ikke observeret korrosion på hverken den tværgående eller langsgående armering i borekernerne,
hvorfor det vurderes, at både den tværgående hovedarmering samt den langsgående armering vil ligge
beskyttet, i ukarbonatiseret beton, adskillige år fremover.
Der ses som tidligere beskrevet ingen synlige skader, men der ses generelt dyb karbonatisering fra begge
sider af pladen og har flere steder nået armeringsniveau. Såfremt der ikke kan foretages udbedrende foranstaltninger, må det forventes at der ingen for nær fremtid, kan komme lokale afskalninger over armering på
brystningerne, som følge af armeringskorrosion.

Fotos af borekerne (med boresiden mod højre):
Øverst ses kerne som modtaget.
Nederst ses aksial plansnit efter gennemskæring,
hvor den nedre kernehalvdel er påført pHindikatoren phenolphthalein for vurdering af
karbonatisering. Kernediameter=60 mm.
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Mål og løsningsforslag
Som skrevet frem ovenfor har afdeling 11A/B en del mangler og fejl, som står foran en nødvendig snarlig
udbedring. Ved gennemgangen af afdelingerne kan det konstateres at afdelingerne generelt er nedslidte,
utidssvarende og uinspirerende. Ydermere er børnehaven i afdeling 11B opsagt af Silkeborg Kommune,
hvilket resulterer i et meget stort huslejetab for afdelingen, på kr. 200.000,- pr. år.
Generelt er der, for afdeling 11A påpeget problemer med en række byggemæssige konstruktioner og installationer, som er aldersbetinget nedbrudt. Disse uheldige udførte konstruktioner samt installationer anbefales udskiftet.
For afdeling 11B gør de samme problemer, som i 11A sig gældende. Derudover ønsker AAB Silkeborg etablering af tilgængelighed til samtlige boliger i denne afdeling, hvilket medfører en totalrenovering af afdelingen.
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Vision
Helhedsplanens baggrund og formål
Nærværende helhedsplan tager afsæt i AAB’s ønske og vision om, at de almene boliger i Silkeborg skal være
tilpasset byens fremtidige indbyggere. Med henblik på at sikre, at afdelingen og dens boliger i fremtiden vil
være attraktive for både nuværende og fremtidige beboere, er det overordnede formål med helhedsplanen
således, at afdeling 11 fremtidssikres. Foruden at der gøres op med de svigt og skader der plager afdelingen
i dag, indbefatter fremtidssikringen også, at boligerne ny-indrettes og moderniseres, således boligernes
attraktivitet øges.

Vision
Visionen for afdelingen er, at omdanne den tidligere børnehave til boliger. Børnehaven er tidligere opsagt
af Silkeborg Kommune og AAB ønsker med denne renovering, at genskabe den manglende huslejeindtægt
fra børnehaven.
Afdelingen har, siden opsigelsen, lidt under det meget store huslejetab på ca. kr. 200.000 pr. år grundet
opsigelsen fra Silkeborg Kommune, hvorfor denne renovering er længe ventet.
Nutidens krav til tilgængelighed forventes også indfriet i denne renovering. Derfor bliver der etableret to
elevatorer i bygningen i afdeling 11B, således samtlige lejligheder bliver tilgængelighedsboliger.
For afdeling 11B, den tidligere børnehave, er visionen at skabe fire boliger pr. etage, stue, 1. sal og 2. sal
samt to boliger i kælderen, i alt 14 boliger med tilgængelighed.
For afdeling 11A, er visionen at bibeholde de 16 boliger, som nuværende samt at renovere klimaskærm
samt installationer.

Eksisterende forhold 11 A/B:
Afdeling
11 B
11 A
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1 rum

2 rum
10

3 rum

4 rum
4

Total
14

10

6

16

Erhvervslejemål
1
Tidligere
børnehave
5

Fremtidige forhold 11 A/B:
Afdeling
1 rum
11 B
Heraf sammenlagte og
tilgængelige
11 A
Heraf sammenlagte og
tilgængelige

2 rum
2
2

3 rum
12
12

4 rum

10

6

Total
14
14

Erhvervslejemål

16
0

5

1

Tidligere
børnehave
ombygget
til boliger

Fremtidige antal boliger, samlet for afdeling 11 A/B er 30 stk., hvoraf 47 %, hvilket svarer til 14 boliger, er
tilgængelighedsboliger.

Visionen for afdeling 11 A og B er, at:
-
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At der gøres op med de svigt og skader, der plager afdelingen
At sikre et varieret udbud af sunde boliger med moderne og tidssvarende faciliteter og med
god energimæssig standard
At boligerne renoveres og ny-indrettes, så de afspejler de fremtidige beboers behov, både unge som ældre
At der, med udgangspunkt i den forventede fremtidige målgruppe, skabes bynære moderne
tilgængelighedsboliger med moderne indretning
At forskønne de allerede attraktive udearealer

Skitser
Renoveringsforslaget indbefatter en let renovering af afdeling 11A, idet der her blot udføres renovering af
klimaskærm og installationer.
Afdeling 11B, vil i fremtiden bestå af 14 tilgængelighedsboliger. 12 stk. 3-rumsboliger fordelt på stue, 1. og
2. sal, samt 2 stk. 2-rumsboliger i kælderen.

Fremtidige forhold afd. 11B
Etageplan stue, 1. sal og 2. sal.
4 stk. 3-værelses lejligheder 85 – 92 m² med tilgængelighed, pr. etage.

Fremtidige forhold afd. 11B
Kælderetage
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2 stk. 2-værelses lejligheder 61 m² med tilgængelighed.

Eksisterende forhold afd. 11A
Stueetage

Eksisterende forhold afd. 11A
21

1., 2. og 3. sal

Budget, finansiering og huslejekonsekvens
Budget
For det mere detaljerede budgetoplæg henvises desuden til det vedlagte budgetark.
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18 Godkendelse af skærpede udlejningsregler,
Lupinvej/Resedavej, Silkeborg
18.1 - Bilag: Forslag til skærpede udlejningsregler Lupinvej og Resedavej marts 2020
DokumentID: 8459753

Forslag til skærpede udlejningsregler pr. 1. april 2020
Resedavej og Lupinvej:
Alle boliger udlejes efter de skærpede regler (mod tidligere 75%)

1) Krav til beskæftigelse eller uddannelse for alle i husstanden (ny formulering)
Alle i husstanden i alderen 18-64 år skal have fast beskæftigelse med mindst 30
timer om ugen eller skal være i gang med en uddannelse. Uddannelsen skal være SUberettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale.
I beskæftigelse kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob med 25
timer om ugen, ligesom selvstændige erhvervsdrivende med eget CVR-nr. betragtes som
værende i beskæftigelse.
Du skal fremvise dokumentation for ovenstående:
•
•
•
•

Ansættelseskontrakt samt kopi af de seneste 3 måneders lønsedler.
Ved flexjob desuden den godkendte flexjobaftale med Kommunen.
Gyldigt studiekort, uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt samt eventuelt kopi af
de seneste 3 måneders lønsedler.
Kopi af det sidste afsluttede årsregnskab samt registreringsbevis fra Skat.

Krav til ren straffeattest
Alle i din husstand, som er over 15 år, skal fremvise straffeattest. Ingen i din husstand må i
år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov
om euforiserende stoffer.
Du får straffeattester på www.politi.dk
2) Seniorer
Du og eventuelt din ægtefælle/partner er begge 64 år eller derover. I skal være
enten være i beskæftigelse, på efterløn eller folkepensionister.
Du skal fremvise dokumentation for ovenstående:
•
•

I arbejde - Ansættelseskontrakt samt kopi af de seneste 3 måneders lønsedler.
Efterløn / folkepensionister - Efterlønsbevis samt sygesikringsbevis.

Krav til ren straffeattest
Alle i din husstand, som er over 15 år, skal fremvise straffeattest. Ingen i din husstand må i
år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov
om euforiserende stoffer.
Du får straffeattester på www.politi.dk

18 Godkendelse af skærpede udlejningsregler,
Lupinvej/Resedavej, Silkeborg
18.2 - Bilag: Nuværende fleksible udlejningsregler
DokumentID: 8459754

Forslag til områder indenfor de fleksible udlejningsregler:
Nuværende:
Fælles for BoligSilkeborg: Pendlerordning ophører 31/12 2018 Fortsættes
For AAB: Fortrinsret for børnefamilier til hver 2. bolig i afdelingerne 8,9,10,15

Ny aftale gældende for Resedavej / Lupinvej:
Aftalen indgås i henhold til Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. nr. 1322 af 27.
november (§ 59 - § 61).
De fleksible udlejningsregler træder i kraft den 1. februar 2019 og gælder til 31. januar 2023.
Reglerne omfatter 75% af de boliger, der bliver ledige. De resterende ledige boliger udlejes
efter den almindelige venteliste, men tilbydes først oprykningsventel isten. Kommunens
anvisning af indtil hver 4. bolig jf. § 59 stilles således i bero i aftaleperioden.

Alle boligsøgende står på samme venteliste. Ledige boliger udlejes efter nedennævnte
kriterier i prioriteret rækkefølge. Er der flere med samme prioritet, udlejes boligen til den
boligsøgende, der har størst anciennitet.
Interne i afdelingen og organisationen har altid førsteret, såfremt de opfylder de fleksible
betingelser.
1. I job
Personer/familier i fast arbejde
* Der skal fremvise ansættelseskontrakt og de seneste 3 måneders lønsedler. Du skal have
haft job i minimum 3 måneder, før vi kan tilbyde dig en bolig. For par gælder et krav om enten
1) Fuldtidsbeskæftigelse på 37 timer om ugen for én person, eller 2) Beskæftigelse på min. 25
timer ugentligt pr. person.
* Er du selvstændig, skal du fremvise det sidst afsluttede årsregnskab.
Ledige der står til rådighed for arbejdsmarkedet og som indenfor de seneste 12 måneder har
haft tilknytning til arbejdsmarkedet i minimum 6 måneder (Skal kunne fremvise lønsedler forud
for ledighedsperioden).
2. Ung og under uddannelse
Boligsøgende der er optaget på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i
Silkeborg Kommune. Boligsøgende unge skal kunne dokumentere uddannelse ved kopi af
gyldigt studiekort.
Du opfylder kriteriet, hvis du er tilmeldt en SU-berettiget uddannelse og modtager
undervisning i et omfang, der berettiger til SU. Det samme gælder, hvis du er elev eller lærling
og omfattet af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt. Skal kunne dokumenteres ved
enten gyldigt studiekort eller en kopi af de seneste 3 måneders lønsedler (eventuelt
uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt)

3. Skilsmisseramte/separerede
Skilsmisseramte/separerede eller ved samlivsophør i arbejde eller under u ddannelse, der de
seneste 2 år har boet sammen.
Fortrinsretten gives i henhold til dokumenteret ophør af ovenstående i op til 6 måneder

4. Familier
Personer/familier hvoraf mindst en i husstanden er fyldt 64 år, som fraflytter parcelhus eller
anden ejerbolig i Silkeborg Kommune.
Pågældende skal være i beskæftigelse, på efterløn eller pensionist (se i øvrigt punkt 1)

Søger man bolig i en af afdelingerne, skal man opfylde et af de fleksible kriterier uanset at
man bor i en af disse afdelinger i forvejen.

19 Godkendelse af anvendelse af almenboliglovens §
63e
19.1 - Bilag: Ansøgning om anvendelse af almenboligloven §63e
DokumentID: 8456025

Silkeborg Kommune
Ejendomme
Team køb-salg
Att.: Carina Uhrskov
Silkeborg, den 6. maj 2020

Anmodning om benyttelse af Almenboliglovens §63e
På vegne af Arbejdernes Byggeforening og AAB Silkeborg, der hhv. administrerer Lupinvej og
Resedavej i Silkeborg, ønsker vi at anmode om brugen af Almenboliglovens §63e, da vi ønsker at
styrke den tryghedsskabende indsats i området. Området er i øjeblikket er at finde på ministeriets
ghettoliste.
Boligområdet betragtes i dag som et sammenhængende boligområde, og er ligeledes omfattet af
en fælles Boligsociale Helhedsplan, som pr. 1. november 2019 netop er blevet forlænget med
yderligere 4 år.
Med paragraffen i hånden vil det være muligt for Arbejderens Byggeforening og AAB Silkeborg at
udveksle oplysninger (navn og adresse) om lejere, der er opsagte eller ophævet efter § 85, stk.
1,3,4 eller § 90, stk. 1, nr. 7-10 eller 13. i lov om leje af almene boliger.
Udveksling af oplysningerne boligorganisationerne imellem, skal ses som et værktøj til at styrke
trygheden i området, så de lejere, der er opsagt/ophævet i den ene boligorganisation, ikke blot
kan få en bolig hos den anden boligorganisation. Dette for at forhindre, at lejeren fortsætter sin
adfærd/færden i boligområdet. Paragraf 63e vil give mulighed for at afvise lejeren.
Vi imødeser kommunalbestyrelsens stillingtagen hertil.
Med venlig hilsen
Arbejdernes Byggeforening & AAB Silkeborg
Rikke Juul Sundwall
Teamleder Team Udlejning & Sekretariat
Direkte tlf: 87201012
E-mail: rjs@ab-silkeborg.dk

Færgegården 1 | 8600 Silkeborg | Tlf. 86 82 37 88 | CVR nr. 38239619
Kontonr. 1938 5410242327 | info@ab-silkeborg.dk | www.ab-silkeborg.dk

Almenboligloven § 63e
§ 63e En boligorganisation kan til andre boligorganisationer, selvejende institutioner,
kommuner og regioner, der udlejer almene boliger i samme boligområde, videregive
oplysning om, at et af boligorganisationens lejemål beliggende i boligområdet er blevet
opsagt eller ophævet efter § 85, stk. 1, nr. 3 eller 4, eller § 90, stk. 1, nr. 7-10 eller 13, i lov
om leje af almene boliger, hvis videregivelsen må anses for nødvendig for at styrke den
tryghedsskabende indsats i boligområdet. Videregivelsen må alene omfatte oplysninger om
navnet og adressen på den pågældende lejer og oplysning om, at opsigelsen eller
ophævelsen er sket efter § 85, stk. 1, eller § 90, stk. 1, i lov om leje af almene boliger.
Stk. 2. Forinden videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen i den
kommune, hvor boligerne er beliggende, have vurderet, at der er tale om samme
boligområde.
Stk. 3. En boligorganisation kan behandle oplysninger modtaget i medfør af stk. 1, i det
omfang behandlingen må anses for nødvendig for at vurdere, om der af hensyn til den
tryghedsskabende indsats i boligområdet skal ske afvisning af en boligsøgende.

Færgegården 1 | 8600 Silkeborg | Tlf. 86 82 37 88 | CVR nr. 38239619
Kontonr. 1938 5410242327 | info@ab-silkeborg.dk | www.ab-silkeborg.dk

22 Godkendelse af samarbejdsaftale om Regatta 2021
22.1 - Bilag: Oplæg til samarbejdsaftale om Regatta 2021
DokumentID: 8040429

1
Version 6. maj 2020

Samarbejdsaftale mellem Regatta Silkeborg og Silkeborg
Kommune om Regatta 2021
1. Aftalens parter og tidshorisont
Foreningen Regatta Silkeborg
Papirfabrikken 72
8600 Silkeborg
og
Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg
indgår herved denne samarbejdsaftale, som fastlægger ramme og vilkår for samspil mellem
foreningen Regatta Silkeborg og Silkeborg Kommune om planlægning og afvikling af
arrangementet Regatta 2021.
Aftalens tidshorisont er afholdelse af Regatta 2021 i uge 33 af minimum 3-dages varighed med
kulmination lørdag den 21. august 2021. Planlægningsarbejdet igangsættes januar 2020.
Regatta Silkeborg er ansvarlig arrangør af Regatta 2021 og påtager sig dermed alle dertil
hørende forpligtelser i forhold til økonomi, ansvarspådragelse, nødvendige
myndighedsgodkendelser m.m.
Silkeborg Kommune bidrager med økonomisk støtte, stiller kommunale arealer til rådighed for
Regatta Silkeborg og sikrer et smidigt og effektivt samspil mellem arrangør og de dele af den
kommunale organisation, der har betydning for arrangementets planlægning og afvikling.
2. Baggrund
Baggrunden for denne samarbejdsaftale er Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 19.
marts 2019 om, at Riverboat sammen med DGI skal være arrangør af Regatta med kommunal
medvirken og støtte.
Dette arrangørsamarbejde er formaliseret i foreningen Regatta Silkeborg, hvis hovedformål
netop er at arrangere Regatta i Silkeborg.
Med rødder langt tilbage i Silkeborgs historie og stort publikum er Regatta et flagskib for
Silkeborgs eventmiljø. Et sådant arrangement kræver opbakning og samarbejde mellem
mange parter, herunder Silkeborg Kommune. Derfor bidrager Silkeborg Kommune med
økonomi, råderet over kommunale arealer, smidigt samarbejde m.m.
Udgangspunktet for Regatta Silkeborg som arrangør af Regatta med kommunal medvirken og
dermed denne samarbejdsaftale er fortsat iagttagelse af disse fire basisforudsætninger:
1. Et organisatorisk setup som Silkeborg Kommune og andre aktører vurderer som solidt
og professionelt
2. Et arrangement som lokalområdet er stolt af og afspejler Silkeborgs særlige DNA
3. En klar ambition om, at Regattas afledte effekter skal komme lokalområdet til gavn
4. Gennemskueligt økonomisk fundament
3. Organisering
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Foreningen Regatta Silkeborg har det formelle arrangøransvar med tilhørende forpligtelser i
forhold økonomi, forsikringer, nødvendige myndighedsgodkendelser, aftaler m.m.
Foreningens bestyrelse varetager de overordnede forhold vedr. Regatta 2021, herunder
fastlæggelse og styring af arrangementets budget og forretningsmodel, fastlæggelse af
hovedlinjerne i program og indhold, samspil med foreninger og sikring af opbakning fra
relevante aktører m.m.
Regatta Silkeborg etablerer et bemandet sekretariat, som er tovholder på løsning af alle de
praktiske opgaver og garant for koordinering og gennemsigtighed.
Silkeborg Kommune vil være en aktiv medspiller ved at etablere en tværgående
projektorganisation, som sikrer én indgang til alle relevante dele af den kommunale
organisation.
4. Regatta 2021 – arrangementets karakter og hovedelementer
Regatta 2021 skal – ved på én gang at videreføre traditioner og være noget nyt – afspejle
Silkeborgs særlige DNA.
Grundfortællingen er derfor fortsat en folkefest for alle hvor det unikke er sejlads på søerne,
fyrværkeri / lys og flere dage med musik og fest på flere af byens pladser. Men samtidig
kommer elementer til, der skaber forbindelse mellem fortid og nutid, f.eks. i relation til
Danmarks Outdoorhovedstad og målrettede tilbud til børn og unge.
Silkeborg fejrer i 2021 sit 175 års byjubilæum med et jubilæumsprogram, hvor hver måned
har et højdepunkt, hvilket for august er Regatta 2021.
Der vil være et særligt fokus på at markedsføre og brande Regatta 2021, så det står klart at
arrangementet lever videre i sin grundform, men tilført nye elementer.
Ambitionsniveauet er et arrangement:
 der økonomisk hviler i sig selv
 med ca. 250.000 deltagere i alt
5. Involvering af lokale aktører som en del af forretningsmodellen
Regatta 2021 er en event hele byen løfter i fællesskab og med sit volumen har arrangementet
et klart potentiale for forretningsmuligheder og styrkelse af lokalt samarbejde. Foreninger,
institutioner og erhvervsliv inviteres til at være til at skabe arrangementet og samtidig få
mulighed for indtjening. Kommunens foreninger får bl.a. mulighed for at bemande teltene
med arbejdskraft. Regatta Silkeborg fastlægger timetal og arbejdsplan og hver time honoreres
med et fast beløb.
6. Økonomi, herunder betingelser for kommunal støtte
Regatta 2021 baseres på en realistisk budgetramme med følgende hovedposter:
 Salg af mad og drikke m.m. fra Regattaforeningens egne telte på centrale pladser,
bemandet med frivillige fra foreninger
 Entreindtægt ved særlige events
 Sponsorater og bidrag fra fonde
 Kommunale tilskud

Udgifter:
 Indkøb af drikkevarer m.m. til telte og pladser
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Opbygning af scener, udstyr, produktion,
Lysshow og fyrværkeri
Musik
Løn til sekretariat
Lokaleleje og administrationsomkostninger

Det kommunale tilskud udbetales på baggrund af et foreløbigt oplæg til indhold og budget
samt et overslag over antal gæster, forventninger til afledte effekter m.m. Tilskuddet
udbetales under forudsætning af løbende budgetopfølgning og afrapportering til Silkeborg
Kommune.
Silkeborg Kommunes økonomiske støtte udmøntes således:


500.000 kr. årligt i perioden 2019 – 2021. Dette årlige bidrag er øremærket til
sekretariatsopgaver, markedsføring og kunstnerisk fornyelse, f.eks. målrettet børn.
Fordeling på de enkelte elementer skal fremgå af arrangementets budget.



2019-beløbet udbetales når samarbejdsaftale er underskrevet.
I 2020 og 2021 sker udbetaling i to rater af 250.000 kr. hhv. når
samarbejdsaftale er underskrevet og 1. august på baggrund af fremsendt
budgetopfølgning



400.000 kr. til festfyrværkeri og ophængning illumination på bl.a. Jernbanebroen.
Udbetales på baggrund af faktura fra leverandør.



500.000 kr. som ramme for aftaler med Entreprenørgården om afspærring, trafikafvikling
og renholdelse.

Endvidere tilkendegiver Silkeborg Kommune at være indstillet på
 at dække evt. ekstra terrorsikring under Regattaen som følge af opstået forhøjelse af
trusselsniveau
 at stille en underskudsgaranti på op til 1 mio. kr. der opdeles i to puljer:
o En pulje på 600.000 kr. øremærket udbetaling af aftalt honorar til foreninger og
deres frivillige i tilfælde af svigtende omsætning under arrangementet grundet
dårligt vejr og andre særlige omstændigheder.
o En pulje på 400.000 kr. øremærket til Regatta Silkeborg i tilfælde af svigtende
omsætning eller ekstraordinære udgifter under arrangementet grundet dårligt vejr
og andre særlige omstændigheder.
Evt. udbetaling af underskudsgarantien sker efter anmodning fra Regatta Silkeborg når
arrangementets samlede omsætning og resultat er gjort op. Udbetaling sker på baggrund af en
nærmere redegørelse for hvilke omstændigheder, der har ført til behov for udbetaling af
underskudsgaranti.
Med henblik på hurtig afregning med foreninger kan der, umiddelbart efter arrangementets
afvikling udbetales et aconto beløb op til 600.000 kr. fra den del af underskudsgarantien, der
er øremærket foreningers optjente honorar. Acontobeløbet tilbagebetales helt eller delvis ved
overskud.
Når Regatta 2021 er afholdt, evalueret og regnskabet gjort op, orienterer foreningen Silkeborg
Kommune. Denne orientering vil indgå i den politisk stillingtagen til videre kommunalt
engagement i fremtidig regatta.
7. Fysiske rammer, herunder råderet over kommunale arealer
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Silkeborg Kommune stiller vederlagsfrit kommunale torve og p-pladser samt vejarealer til
rådighed for Regatta 2021 med udgangspunkt i
https://webkort.silkeborg.dk/spatialmap?profile=hjemmeside_regatta2020&mapext=532789.5
5607638+6224479.2+535861.55607638+6225972. Denne råderet kan Regatta Silkeborg evt.
veksle til indtjening gennem udleje af stade- og teltpladser til foreninger m.m. på basis af
gennemsigtige aftaler og synlig prisstruktur.
Senest 1. juli 2020 er aftalt og markeret på kort, hvilke kommunale pladser og vejarealer
Regatta Silkeborg har råderet til i forbindelse med afvikling af Regatta 2021.
Fastlæggelse af hvilke specifikke aktiviteter, der skal foregå på de enkelte arealer går i gang så
tidligt som muligt og i dialog med Silkeborg Kommune, beredskab, politi og øvrige
samarbejdspartnere. Dermed sikres bl.a., at de påkrævede planer for arrangementets
sikkerhed, beredskab, afspærring, trafikafvikling, renovation m.m. er på plads til tiden.
8. Myndighedsgodkendelser
Regatta Silkeborg er ansvarlig for udarbejdelse af plan for sikkerhed og terrorsikring samt for,
at alle nødvendige myndighedsgodkendelser er indhentet i god tid før arrangementets start.
Arrangør tegner nødvendige forsikringer, f.eks. i forhold til risiko for fyrværkeriskader.
9. Markedsføring
Regatta Silkeborg sikrer en intensiv og målrettet markedsføring af arrangementet lokalt og
regionalt.
Derudover sikrer Silkeborg Kommune, at Regatta 2021 markedsføres og profileres gennem
VisitAarhus.
10. Forlængelse af aftalen
For at sikre kontinuitet og fastholdelse af kompetencer tilstræber parterne at afklare en evt.
forlængelse af aftalen i forhold til næstkommende Regatta inden udgangen af september 2021.
Dette fordrer, jf. pkt. 6, at Regatta Silkeborg kan præsentere et kvalificeret og resultatmæssigt
tilfredsstillende regnskab for Regatta 2021.
11. Underskrifter

Dato:

Dato:

Formand Johanne Errboe

Borgmester Steen Vindum

Regatta Silkeborg

Silkeborg Kommune

________________________

________________________

26 Beslutning om nedlæggelse af den offentlige vej
Nørhedevej i Funder og lukning af Funder Kirkevej ved
Funder Allé
26.1 - Bilag: Høringssvar om nedlæggelse af del af den offentlige vej Nørhedevej i
Funder
DokumentID: 8429134

Høringssvar om nedlæggelse af del af den offentlige vej Nørhedevej i Funder, der
bliver omlagt og opretholdts som privat fællesvej/sti og lukning af Funder Kirkevej
ved Funder Allé:
Nr. 1
Høringsvar vedr. Nørhedevej og Funder Kirkevej
Synes ikke vejen skal delvis lukkes. Mener det vil gøre det besværligt for sinding/østerbording
siden at komme ind mod Funder. Og desuden afskærer Funder/Funder k for samme. Tænker
desuden ikke der skal bygges flere “ghettoer” og villaer i Funder for kommunen Funder flere
penge til børnehave/skole området. Brug pengene på en cykelsti mod Engesvang i stedet.
Indsendt af: Lena Kristoffersen
Dato: 04.02.20

Nr. 2
Høringsvar vedr. Nørhedevej og Funder Kirkevej
Det vil være en super løsning at lukke Funderkirkevej for gennemgående trafik fra
Funderkirkevej (vest) og fra nørrehedevej (nord) det vil gøre at det ikke er med livet som
indsats at bevæge sig på den sidste del som munder ud i Funderbygade! Det vil være en
perfekt skolesti som så ikke vil bære farlig at sende vores skoleelever ud på. Nu er det et
spørgsmål om hvornår det sker trafikdrab på strækningen. Hastigheden i bysonen efter skiltet
er tit over 70 km! Vh Jens Pape
Indsendt af: Jens Pape
Dato: 04.02.20

Nr. 3
Høringsvar vedr. Nørhedevej og Funder Kirkevej
Vejen skal ikke delvis lukkes. Mener det vil gøre det besværligt for sinding/østerbording siden
at komme ind mod Funder. Og desuden afskærer Funder/Funder k for samme.
Privat fælles vej er en spareplan fra kommunens side og ikke en tilbundsgående undersøgelse.
Ydermere for imødekomme trafiksikkerhed, er der mulighed for at lave en rundkørsel eller lys
regulering. Samt flere cykelstier.
Indsendt af: Katja Larsen
Dato: 05.02.20

Nr. 4
Høringsvar vedr. Nørhedevej og Funder Kirkevej
Ok at lave Nørhedevej til sti.
Men vil gerne lade Funder Kirkevej være alm. vej, da det letter afgang til Funder Kirkeby samt
motorvej.
Vil være trist at øge færdsel på de andre tilstødende veje for at komme på motorvej samt til
Funder Kirkeby.
Indsendt af: Mik Vonsild
Dato: 06.02.20

Nr. 5
Høringsvar vedr. Nørhedevej og Funder Kirkevej
Funder-Lysbro Lokalråd støtter lukning af Funder Kirkevej da det er en del af udbygningen af
Funder Nørskov.
I forbindelse med udbygningen vil lukningen af Funder Kirkevej gøre, at der kan laves en
sikker skolevej uden trafik et langt stykke frem mod skolen fra det nye område og fra området
omkring Ligustervej via stier.
Lokalrådet vægter trafiksikkerheden højere end, at der ikke kan ske trafik frem og tilbage fra
Funder Kirkeby eller motorvejen. Det vil være muligt at tage større og mere sikre veje omkring
Funder, hvorfor det ikke børe give større gener.
Indsendt af: Funder-Lysbro Lokalråd
Dato: 05.03.20

Nr. 6
Høringsvar vedr. Nørhedevej og Funder Kirkevej
Som skolebestyrelse har vi ingen indsigelser mod at lukke strækningen. Ved at opretholde
strækningen som sti, vil vi formode at der kommer øget trafik af cyklende elever herfra. Derfor
vil vi gøre opmærksom på at det er yderst vigtigt at få etableret en sikker overgang fra stien
og ud på Funder Skolevej og Funder Kirkevej. Vi opfordrer til et godt oplyst kryds. Vi ser en
rundkørsel som en mulighed for at sikre en god sikkerhed for skolebørnene, men som
minimum ønsker vi at vigepligten fra nord bibeholdes som i dag.
Indsendt af: Tor Westerheim
Dato: 30.03.20

Nr. 7
Høringsvar vedr. Nørhedevej og Funder Kirkevej
Jeg kan ikke umiddelbart se nogen grund til at Funder Kirkevej skal lukkes da den ligger på
grænsen for lokalplanen.
En lukning vil som minimum betyde
-

en omvej på ½ km for trafikanter mellem Funder Kirkeby/motorvejen til/fra Århus og
Rema, Uno-X og det kommende center.
en omvej på 1 km for trafikanter mellem Funder Kirkeby/motorvejen til/fra Århus og
Funder, Drejegårdsvej og Hvinningdal.
en omvej på over ½ km for trafikanter mellem Nørhedevej/Funder Skolevej og Funder,
Drejegårdsvej og Hvinningdal.
og sikkert for mange flere.

For mig at se er det unødvendigt spild af tid og brændstof.
Indsendt af: Mikael Thorborg, Funder Kirkevej 79
Dato: 04.02.20

29 Godkendelse af anlægsbevilling til bymiljøer i
Silkeborg Kommune 2020
29.1 - Bilag: Forskønnelse af bymiljøer_ PRÆSENTATION
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Forskønnelse af
bymiljøer 2018

• Gjern
• Voel
• Bryrup

• Thorning

Gjern
Bænkepladser

Voel
Kunst i rundkørslen

Bryrup
Forskønnelse af lukket vej
ved skolen

Thorning
Bænke, blomster og
Blicherfigurer

• Kjellerup
• Nørskovlund

Forskønnelse af
bymiljøer 2019

• Resenbro
• Linå
• Gødvad

• Them
• Voel

Kjellerup
Kunst i rundkørsel

Nørskovlund
Multiplads
– anlægges i 2020

Resenbro
Picnic og MTB-bane
– anlægges i 2020

Linå
Krydsombygning og chikaner

Gødvad
• Madpakke-plads

Them
Julebelysning
– minder om det på billedet

Voel
Forårsløg ved byskilte og i
bygrænseheller

Forskønnelse af
bymiljøer 2020

• Gjessø
• Ans
• …

• …

Ans
Busholdeplads og mødested
- Projekteres og anlægges i 2020

Gjessø
Placering endnu uvis

Deadline for ansøgning til nye projekter
1. april 2020
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DokumentID: 8438703

MUNCH

Ans bymidte/ Silkeborg Kommune
by

MUNCH
by- og landskabsdesign

Skitse udført af byMUNCH by- og landskabsdesign.
For Silkeborg Kommune

Reference billeder og/el. nuværende situation
- evt. 1:2000 situationsplan

byMUNCH by- og landskabsdesign

indehaver anita munch jensen * landskabsarkitekt * MAA - MDL
* møllegade 32 st tv

*

8000 århus c * tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * www.bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021 991

MUNCH

Situationsplan/ skala 1:500

MUNCH

by

Forskønnelsen af Ans bymidte trækker naturen fra den nærtliggende
Tange Sø helt ind i byen. Sammen med rutebil holdepladser etableres
’Byhaven’ som en grøn rekreativ oase, der rammer den nye pavillon ind.
Den smukke allé over Tange Sø trækkes ligeledes ind som motiv og giver
rumlighed og skala til den nye byhave.

by- og landskabsdesign

N

byMUNCH by- og landskabsdesign

indehaver anita munch jensen * landskabsarkitekt * MAA - MDL
* møllegade 32 st tv

*

8000 århus c * tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * www.bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021 991

MUNCH

Plan zoom/ skala 1:300

Projektet danner en grøn lomme, som lille oase, der afskærmes af vilde
buske giver en smuk afskærmning af den eksisterende spravlet bebyggelse.
Beplantningen arbejder med et hieraki og lag i sin perspektiviske udtryk,
hvor forskellige temaer af beplantning danner forgrund og baggrund i byhaven.

by

MUNCH
by- og landskabsdesign

Opstalt

1-200
Birkeallé

Mindesten

byMUNCH by- og landskabsdesign

Pavillon m.
klatreplanter

Bord-bænkesæt

indehaver anita munch jensen * landskabsarkitekt * MAA - MDL
* møllegade 32 st tv

*

8000 århus c * tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * www.bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021 991

MUNCH
Beplantning

Beplantningens overordnet udtryk lader den ’støv-blå’ farve være et
gennemgående tema sammen med hvide og sølvfarvet toner. Her trækker beplantningen både tematikker fra tange sø og dens glimtrende
vandspejling og er samtidig meget karakterfuld i sin valg af beplantningstyper.

by

MUNCH
by- og landskabsdesign

Den kortklippet plæne er byhavens grønne opholdsareal. Her vælges et slidstærk
og almindelig slidstærk plænegræsblanding med Bellis.

Den kortklippet plæne

Villa turf plænegræs

Den vilde blomstereng består af en flerårig engblanding med med bl.a. Nyserøllike, Akeleje, Alm. Kamgræs, Mosebunke Alm. Brunelle, Natviol. Engblanding
sås sammen med aml. plænegræs, og
driftes v. plæneslåning én gang om året.

Blomstereng

Blomster-engblanding

Byhavens bagerste kant består af vildebuske som eksempelvis slåenbusk, kæmpeslør og Snedriverbusk. Hertil tilføjes
enkelte stauder med støvblå, sølvfarvet
eller hvid karakter såsom Kugletidsel, der
tilføjes yderligere karakter.

Vilde buske

Slåenbusk

Snedriverbusk

Hvidbroget Vedbend
(Pavillon)

Russisk Skilla

Snedriverbusk

Slåenbusk

Kugletidsel

Mindesten placeres i Byhaven i sit eget
særlige bed, som prydes af hvidbroget
Vedbend som bundække. Her sættes
mindestenen i fokus samtidig med, at den
indskriver sig i Byhavens grønne træk.
Der sås blomsterløg i bedet med et blåtlidt skær såsom Russisk Skilla.

Bunddække
Det eksisterende bed samt det nye fritliggende bed ved vendeplads og holdeplads
for busser samt parkering trækker beplantning fra Byhavens sorter med over.
Disse bede bliver en blanding af blomstereng med buske for at give bedene volumen og højde.
Vendepladsens bede

Blomster-engblanding

Ved den nye birkeallé / række af træer
vælges sorten Himalayabirk, der er et
middelstort, løvfældende træ med en
åben og ægformet, senere mere hvælvet
krone. Himalayabirk er med sin lave allergifremkaldende effekt, modsat øvrige
birkesorter, velegnet som parktræ.
Træer

Himalayabirk
Ved pavillonen plantes hvidbroget vedvend (’Koldinghus’ Efeu) eller Stedsegrøn Kaprifolie, som forgrønner overdækket.

Slyngplanter

Hvidbroget Vedbend

byMUNCH by- og landskabsdesign

Stedsegrøn Kaprifolie

indehaver anita munch jensen * landskabsarkitekt * MAA - MDL
* møllegade 32 st tv

*

8000 århus c * tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * www.bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021 991

MUNCH

Budget/ overslag er ekskl. Moms
by

MUNCH
by- og landskabsdesign

Ans - Forskønnelse af Ans bymiljø

2020.03.24
Overslag er ekskl. moms

Arbejder
Rydning af asfalt + tilskæring af kanten
Rydning af beplantning
Rydning af øvrig belægning
Rydning af cykelskurer

Rydning

Antal
10
360
60
1

Enhed
m2
m2
m2
sum

Enhedspris
200
30
70
3.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Pris
2.000
10.800
4.200
3.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Belægning

Grus inkl. bundopbygning
Græsarmering

100 m2
9 m2

280 kr.
350 kr.

28.000 kr.
3.150 kr.

Terræn-/ jord bearbejdning

Muld

250 m2

20 kr.

5.000 kr.

Beplantning

Græs reetablering
Bunddække
Blomstereng
Buske
Træer

100
9
150
90
8

Elementer på terræn

Pavillon
Bord-bænkesæt

1 sum
1 Stk.

64.000 kr.
8.000 kr.

64.000 kr.
8.000 kr.

Løse elementer

Eksist. cykelstativ flytning og etablering

1 sum

2.000 kr.

2.000 kr.

m2
m2
m2
m2
Stk.

20
150
50
200
4.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2.000
1.350
7.500
18.000
32.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Samlet pris

191.000 kr.

Uforudsete udgifter 10%
Samlet pris

19.100 kr.
210.100 kr.

Højbed langs fortov på hjørnet af Søgade/Vestre Langgade kan ersta�es med granitpullerter/steler
og nye plantebede e�er ønske og vil give ændringer i det økonomiske overslag.

byMUNCH by- og landskabsdesign

indehaver anita munch jensen * landskabsarkitekt * MAA - MDL
* møllegade 32 st tv

*

8000 århus c * tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * www.bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021 991

Ansøgning om del i byforskønnelsespulje – Silkeborg Kommune

Gjessø Lokalråd ansøger hermed om del i pulje til forskønnelse af bymidten i Gjessø.
I Gjessø Lokalråd har vi længe været optaget af at gøre noget for at forskønne vores lille by.
Derfor tog vi i 2018 initiativ til udarbejdelse af et projekt, der på alle måder ville løfte vores by
med en helhedsløsning både til forskønnelse af bymidten og dæmpning af farten gennem vores
by (projektet er vedlagt i sin helhed).
Vores by har en naturlig midte i området omkring vores købmand. Her afholdes diverse
arrangementer til fælles glæde for byens borgere. Gennem byen løber Rustrupvej, som er en
forholdsvis trafikeret vej.
Skråt overfor Købmanden ligger en tom matrikelgrund, som tidligere husede Den Gamle Skole
i Gjessø. Grunden er ejet af Silkeborg Kommune og er i øjeblikket til salg. Grunden afgrænses
af privatejede grunde. Et busskur er placeret i udkanten af grunden. Bybussen holder dog på
modsat side.

Grunden set fra Købmanden

Grunden ses øverst til venstre – Købmanden nederst til højre

Bymidten fremstår fragmenteret og uskøn. I vores projekt blev der lagt væk på at binde
bymidten sammen med initiativer på både Købmandens grund, "Den Gamles Skole grund",
dæmpning af trafikken på Rustrupvej – og flere andre tiltag, der tilsammen trækker tråde til
vores omkringliggende natur, Hærvejen, Forsamlingshuset og søen.
Vores ønske om forskønnelse går på i første omgang at koncentrere os om grunden overfor
Købmanden (se side 8 i projekt Gjessø Bymidte). Dette begrundet i dels rækkevidden af puljepengene dels set i lyset af Silkeborg Kommunes planer for Rustrupvej.
Vi tillader os således at betragte et evt. løft af bymidten med forskønnelse af den tomme
grund som en del af en større vision og plan for at gøre byen endnu mere attraktiv. Vi håber
på at skabe et sted, der på sigt skal åbne op for muligheden for fælleskab og på samme tid
trække referencer til den skønne natur, vi bor midt i.
Vi ønsker således at skabe et kombineret "vente-møde-nyde" sted med mulighed for tillige at
søge information om det område, man befinder sig i. At det samtidig flugter særdeles godt
med kommunens generelle strategi om Silkeborg Kommune som en "Outdoor-hovedstad" –
betragter vi som et gode.
Gl. Skolebakkevej løber langs med grunden ned mod Rustrupvej. I projektet ændres vejens
bane. Vi ønsker ikke at ændre vejens forløb i herværende sag med tanke på økonomi og
bybussens vej gennem Gjessø.
På nedenstående skitser ses vores planer:

På grunden ønsker vi at bryde "firkanten" med en cirkelformet lys beton plads midt på grunden
med plads til at sidde på den indstøbte bænk. En mindre fordybning i pladsen vil skabe
mulighed for at regnvandet kan ligge og give mulighed for at soppe. Desuden trækker det
tråde til den nærliggende sø.
På en del af bænken etableres en pergola i lamelpræget træ, så der skabes læ. Træerne, der
skal plantes på grunden vil skærme for de, der bor tæt op mod grunden og samtidig fastholde
en intim atmosfære, selvom man sidder midt i byen.
Informationstavler på pladsen kan medvirke til, at man også får en del af byens historie
præsenteret og igen indtænkes Outdoor-konceptet, idet det er oplagt her at fortælle om de
muligheder, der befinder sig i umiddelbar nærhed (Hærvejen, skoven etc.).
Vores forskønnelsesprojekt vurderes ydermere at være let at vedligeholde fremadrettet.
For at opsummere ønsker vi, at pengene skal gå til beton-cirklen, træ-pergola, plantning af
træer (3-5 stk.), flytning af busskur og evt. lys, der kan medvirke til, at pladsen fremstår
indbydende.
Vi glæder os til dialog om, hvad det er muligt at gennemføre, herunder også en plan for den
videre udvikling af vores plan med inspiration i vores projekt.
Med venlig hilsen
På vegne af Gjessø Lokalråd og i samarbejde med Gjessø Grundejerforening
Inge Okkels

Kjellerup Lokalråd
25. marts 2020

Ansøgning til projektet
Giv byerne et løft – 2020
Kjellerup Lokalråd er i projektet i samarbejde med Kjellerupegnens Kunstsamling
Vi søger om en skulptur i rundkørslen i krydset mellem rute 52 og rute 186 (Kjellerupvej og AnsvejUlvedalsvej, matrikelnummer 7000 ak). Skulpturen Kjellerup stabelstol er designet af Mads Odgård
ligesom Stolen, som blev opstillet september 2019. De to skulpturer refererer tydeligt til hinanden.
Mads Odgård er vokset op i byen og har opnået international anerkendelse som designer/kunstner.
Værdi for byen
Skulpturerne i rundkørslerne på den stærkt trafikerede rute 52 vil markere to af indfaldsvejene til
Kjellerup by på en flot og iøjnefaldende måde. Forbipasserende vil få en unik oplevelse samtidig
med at byen synliggøres.
Hermed understøttes byen i bestræbelserne på at tilbyde sig som
 en rasteplads med rige naturtilbud omkring Krabbes Grønne Ring og oplevelsesmuligheder
omkring byens torv og ved Arena Midt
 et kunstcenter, der med Kjellerupegnens Kunstsamlings mangeårige indsats, har en stor
samling af kunst i det offentlige rum
 et indkøbscenter, der tilbyder specialbutikker og supermarkeder
Skitse af projektet

Kjellerup Lokalråd
Stablen af stole udføres i Cortenstål af Kjellerup Gamle Smedje (ligesom Stolen blev).
Stolene bliver identiske med Stolen.
Projektet kan realiseres i 2020.
Mads Odgård er vokset op i Kjellerup, som han især forbinder med møbelindustri. Han er selv kendt
for bl.a. stoledesign, og Danmark er berømt verden over for ikoniske stole.
Idéen med skulpturen er ”at skabe et kunstværk, som er nemt at se og nemt at huske”.
Kunstnerens motto er: “keep it simple, and the earth livable…”
Økonomi
Mads Odgård har været i kontakt med smeden. Værket kan fremstilles og opstilles for 200.000. Der
vil derudover være et beløb til jordarbejde.
Kjellerup Lokalråd
Lis Jespersen
Kjellerupegnens Kunstsamling anbefaler
Ole Kyed

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Voel den 27. marts 2020

Giv byerne et løft - 2020
Voel Lokalråds ide til forskønnelse af en kommunalt ejet plads i Voel.
Baggrund:
Plan- og Vejudvalget bevilliger i 2020 1 mio. kroner til forskønnelse af veje, torve og pladser. Voel
Lokalråd har via Facebookopslag i en åben gruppe for folk bosat i og omkring Voel, spurgt
borgerne hvad de havde af gode ideer til forskønnelse i Voel.
Flere foreslog, at et areal mellem Toftegårdsvej og Hjortgårdsvej (figur 1), hvor der ofte er en del
mennesker om eftermiddagen, fik nogle pæne bænke, for at understøtte at ”i Voel vil vi
hinanden”.
Voel Lokalråds forslag:
Voel Lokalråd har lyttet til de indkomne forslag, og foreslår på den baggrund, at der monteres
faste bord-bænkesæt på det sydlige del af arealet der er vist på billede 1.
Arealet støder op til en offentlig vejs vendeplads.
På vendepladsen er der i dag basketmål, som bliver vedligeholdt af beboerne på vejen.
Arealet bliver i dag benyttet til bla. Sankt Hans bål, grill-arrangementer, leg mv.
Arealet ligger tæt ved Voel Ismejeri, hvorfor der om sommeren ofte opholder sig en del
mennesker på arealet mens der nydes en is og borgerne får en snak.
Projektet vil understøtte det fællesskab vi i Voel er så glade for – og stolte af. Her kan familierne
mødes på et flot areal.
Voel Ismejeri vil i samarbejde med beboerne på vejen stå for renholdelse i sommerperioden.
Lokalrådet foreslår at der på et 30 kvm. stort areal laves belægning og afretning af jord (se figur 6
med tilbud)
Pris for belægningssten og anlægning af terrasse kr. 15.569 ekskl. Moms.

Der opstilles 2 moduler som vist på figur 4.
Modulerne er lavet i galvaniseret stål og mahogni, så godt som vedligeholdelsesfrit. Mahogni vil
blive gråt, og falde pænt ind i naturen (se evt. figur 5) (Tilbud i figur 7, der skal bruges 6 moduler,
levering har han lovet at gøre uden beregning).
Pris for modulerne i alt kr. 49.200 ekskl. Moms
I alt søger Voel Lokalråd om kr. 80.961,25 inkl. Moms til projektet
Vi håber Silkeborg Kommune vil bakke op om projektet, der vil være til stor glæde for mange i
Voel.
Såfremt der er spørgsmål hertil er I meget velkommen til at kontakte næstformand, Morten Sabro
tlf. 2757 8977.
Voel Lokalråd
Ved formand Jens Ole Futtrup

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Figur 6

Figur 7

Forskønnelse
af bymiljøer
Virklund 2020

I forlængelse af Plan-og vejudvalgets og
Silkeborg Kommunes bevilling til
forskønnelse af veje, torve og pladser,
tillader Virklund Lokalråd, med denne
præsentation, at søge om midler til, at løfte
et centralt område i Virklund.
Vi vil ud fra de retningslinjer, som er
beskrevet i brevet fra kommunen, forsøge at
belyse den nuværende situation med de
udfordringer der er, og samtidig kikke ind i
muligheden for at løfte området.

Nuværende situation:
På et meget centralt beliggende område i Virklund ligger det viste område. Området grænser op
til Virklund Skole, multibanen og fortov langs Virklundvej.
På den anden side af vejen ligger Virklund Fritidscenter og Virklund Hallen. I umiddelbar nærhed
ligger Klubben i Virklund. Lidt længere nede ligger Dagli´ Brugsen.
Arealet benyttes i dag primært af børnene på Virklund skole og SFO og fungerer som et
nødtørftigt samlingspunkt, når der eksempelvis bliver spillet bold på multibanen.
Da området er grimt, slidt og ikke indhegnet, bliver området også uautoriseret benyttet som
vendeplads for biler. Dette kan selvsagt give farlige situationer og medvirker til at området
fremstår grimt og ubrugeligt.
Skolen og SFO´en vil gerne benytte området mere og klubbens unge mangler et udendørs sted i
umiddelbar nærhed til klubben, hvor de kan hænge ud i trygge rammer.
Udover de rent praktiske fejl og mangler, er området i særdeles dårlig stand og er en skamplet
på en af byens mest centrale områder.
Området opfordrer derfor hverken unge eller gamle til at opholde sig på den centrale plads.

Projektet:
Virklund Lokalråd ønsker, på den centrale plads i byen, at skabe et lille grønt bytorv. Et
område med mulighed for at lege og opholde sig på tværs af alder.
Vi ønsker at etablere et grønt hjørne med græs og enkeltstående små træer.
Der skal placeres to-tre bord/bænke sæt, som opfodrer til ophold og hvil, samt
mulighed for at indtage madpakker eller kaffe.
På området skal placeres nogle insekthoteller, som børn i Virklund SFO vil lave, såfremt
de får materialer til det. Det afføder læring om biodiversitet og et medansvar for
området.
Samtidig skal der etableres et halvtag, så der er mulighed for at opholde sig på området
i alt slags vejr. Halvtaget, som skal udføres i naturlige materialer, vil samtidig bidrage til
at skabe et byrum.
Det er erfaret at de unge, som bruger klubtilbuddet, ønsker et samlingspunkt i
umiddelbar nærhed af klubben, hvor de kan opholde sig. Såfremt et byrum skabes i
umiddelbar nærhed af multibanen, klubben og hallen, vil benyttelsesgraden være stor.
Som forældre giver det tryghed at de unge befinder sig på et sted, hvor de får den
frihed de ønsker, men stadig er tæt på klub og den almindelige ”trafik” i området.
Området skal omkranses punktvis af nogle større kampesten, så man undgår biler på
området og samtidig får en naturlig afgrænsning.
Hjørnet skal kunne bruges af skole, sfo & klub, dagplejere og børnehaver, men også af
byens borgere med den mulighed at generationer kan mødes på tværs.
Sameksistens må være kodeordet.
Området vil ydermere fungere perfekt som at hvilested for ældre, som bevæger sig
enten den ene eller anden vej gennem Virklund. Beliggenheden centralt i Virklund, gør
at stedet vil opfordre til samvær og social interaktion; ”Man kan følge med i livet i byen
og hilse på naboen”.
Vedligehold: Eftersom området er fladt og rektangulært og skal beplantes med græs, er
det let at vedligeholde og dermed med minimale omkostninger.

Økonomisk oversigt:
Materialer til insekthoteller*:
Etablering af halvtag i naturmaterialer**:
Etablering af græs***:
4 stk Løv og frugt træer:
Kampesten leveret og udlagt:
3 stk Bord/bænkesæt****:
Jordabejde*****:

2500,‐
61.250,‐
5400,‐
10.000,‐
7500,‐
11.700,‐
5000,‐

I alt inkl. moms:
Moms:

103.350,‐
20670,‐

I alt ekskl. moms:

82680,‐

*Eksempel på insekthotel på sidste side.
**Halvtag etableres i Douglas tømmer fra Grønagergård savværk. Halvtaget etableres med taghældning væk fra området med
hældning mod hæk. Halvmuren bag skuret er tænkt ind som en mulighed for at sidde på muren i tørvejr. Yderligere specifikation
på næste side.
***Rullegræs af 25,‐ pr m2 leveret. Etablering forestås af frivillige ved et fællesarrangement for at skabe fællesskab og ejerskab
af området.
****Bord/bænkesæt er i samme materiale og tilsvarende de bord/bænkesæt der står ved Virklund Fritidscenter. På den måde
tilsikres synergi i det visuelle udtryk i byen.
*****Jordarbejde er påkrævet, da området i dag har en hældning og har mange huller.
Der skal søges tilladelse til etablering af ovenstående. Ansvaret for dette tilfalder Virklund Lokalråd.

Serup Borgerforening
nu med nye lege...

Legepladsens værdi for Serup
Unge familier
Serup er i rivende udvikling, og er ved at blive attraktiv for unge
familier som flytter til byen. Som by, og borgerforening, vil vi
meget gerne tilbyde faciliteter i byen, som lever op til den
moderne børnefamilies ønsker og behov. Da vi er placeret i
Silkeborgs skønne natur med sø og skov, og vi har et nyopført
madpakkehus i naturens materialer, ønsker vi også at tilbyde en
udfordrende og stimulerende legeplads i naturmaterialer.
Den nuværende legeplads som står på Sportspladsen i Serup,
har stået der i 20 år, og den blev i sin tid købt brugt. Den har
udtjent sin værnepligt, og kan ikke længere holdes i forsvarlig
stand. Den er til fare for byens børn, og vi kan ikke længere
tilbyde leg på den.

Serups nuværende, udtjente legeplads

Dagplejen
Vi ønsker at skabe et miljø, hvor områdets dagplejere kan
mødes og drage nytte af en god kombination mellem
madpakkehusets faciliteter og en sikker og stimulerende
legeplads til børnene. Det falder godt i trit med at de to
dagplejere vi har i Serup er naturdagplejere, og det vil derfor
være naturligt for dem at inddrage vores nye legeplads i deres
dagligdag. Dagplejerne i Serup har udtrykt et ønske om et
udendørs tilbud som kan anvendes til heldagslegestue, så
dagplejerne kan samles på tværs af landsbyerne.
Samtidig har Serup også mange skolebørn i alle aldre, som også
vil kunne få god nytte af legepladsen.

Samvær i byen
Sportspladsen er samlingspunktet i byen, hvor vi afholder langt
de fleste af vores arrangementer, herunder f.eks. Sankt Hans,
affaldsindsamling, sommerfest, rundboldturneringer, og
petanque klubben holder til her. Sportspladsen er også
udgangspunktet for løberuter rundt i skovene bagved.
Vores vision med en ny legeplads er, at familier samles på
sportspladsen ved madpakkehuset og den nye legeplads, for at
være aktive sammen og lære hinanden bedre at kende. Når
man er tilflytter kræver det altid lidt benarbejde at stifte nye
bekendtskaber. Her vil legepladsen være et naturligt
kontaktpunkt, til at skabe nye og flere nabobekendtskaber, og
dermed også være med til at styrke fællesskabet i byen, for
både børn og voksne.

Konklusion
Det er vores overbevisning at en ny legeplads, hvor vi har tænkt natur,
bevægelse og fri leg ind i designet, vil tilføre byen værdi i form af:
•
•
•
•

Fællesskab
Aktiviteter til børnene
Attraktiv by for nye borgere
Dagplejen får et samlingspunkt

Beskrivelse af ideen
Ud fra nøgleordene natur, bevægelse og fri leg er visionen om en legeplads opstået. Med en legeplads der tilgodeser børn i
alderen 1-12 år ønsker vi at skabe liv, leg og samskabelse.
Igennem sparring med en lokal legepladsproducent har vi udarbejdet en skitse over ønsker til vores nye legeplads. Som vist på
skitsen i bilag 1 har vi valgt en løsning med et klatrestativ, som center for legepladsen. Stativet er bl.a. med balancebomme,
klatrenet, armgang, knudetorv, og klatrevæg. Stativet er opbygget som en 6-kant og er designet efter at man kan bygge til
og/eller skifte fag ud hvis man skulle ønske det. Dette giver os mulighed for at tilpasse og udvikle med tiden. Vi har valgt en
terrænrutsjebane, lav sansegynge, snurreskamler til de mindste. Vi har på skitsen markeret zoner med grøn for børn i alderen 1-5
år og de gule zoner for børn i alderen 6-12år. Legepladsen er til brug for alle, men med zoneinddelingen ønsker vi at demonstrere
at løsningen er gennemtænkt og tilgodeser målgruppen.
Vi ønsker at legepladsen indgår i naturen og går godt i spænd med det område som vi bor i, og derfor har vi valgt redskaber med
træ som det gennemgående tema.

Da vi har udarbejdet skitsen i samråd med en lokal legepladsproducent, forventer vi at kunne holde os inden for den givet
økonomiske ramme på 225.000 kr. Dette kan lade sig gøre da vi med hjælp fra byens engagerede borgere, selv står for nedrivning
og bortskaffelse af eksisterende legeplads, samt udgravning. Vi bestræber os på at søge midler fra andre lokale fonde til
etablering af helstøbt gummiunderlag. Vi foretrækker denne løsning frem for faldsand da helstøbt gummi er den perfekte løsning
til legepladser, der ønsker et sikkert faldunderlag kombineret med højest mulig legeværdi. Samtidig er det en god langsigtet
investering da beregninger viser at boligforeninger der skifter faldsand hvert andet år på deres legepladser, som foreskrevet har
tjent pengene hjem 3. gang de skifter, og vil dermed kunne forvente at udgiften til faldunderlag mere end halveres på den
forventede 20 års levetid. Samtidig giver det en minimal vedligeholdelse, da der ikke skal rives og luges ukrudt i sandet og med
gummiunderlag forlænger vi legeredskabernes levetid.

Bilag 1

Elsa Esther Eskesen (24159)
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ingelise Nielsen <injen@dukamail.dk>
31. marts 2020 21:59
001Ingelise Nielsen; Elsa Esther Eskesen (24159); Elsa Esther Eskesen (24159)
ansøgning bymiljøer 2020

Hej Elsa, ansøgning fra Gødvad BYMILJØER 2o2o
Gødvad er en bydel i eksplosiv udvikling og vækst, og vi er vant til at blive nævnt som "det gode
eksempel"
På et punkt er Gødvad nu blevet nævnt utallige gange som et skræk-eksempel, og det er vi jo kede af!
Flere Ans-boere og folk, der kører til Silkeborg fra dette område, nævner et bestemt byggeri som et
skræk-eksempel, som de bliver helt dårlige over at se på deres vej. Ordet barakker er nævnt. Når
lokalrådene samles, får vi at vide, at sådan ønsker man ikke at få bygget, og når Bevaringsforeningen
og Foreningen Skøn på Silkeborg skal bruge et eksempel på, hvordan de ikke ønsker at udviklingen
skal ske, så bruges dette byggeri som skræk-eksempel
Det drejer sig om de mange ens gule sammenbyggede huslænger, der ligger til højre på
Nørreskovbakke fra Eriksborgvej og ud til gården. Dette byggeri kan ikke gøres om, men vi ansøger
om hjælp til at "snyde øjet", at flytte fokus, når man kører forbi
Der er en lille vold ud mod Nørreskovbakke. På den skrå side ud mod landevejen søger vi om en
farvestrålende beplantning samt små lette træer plantet for foden af den skrå side ud mod vejen
Således at helhedsindtrykket ikke bliver "en mur af bastant gult byggeri", men et let og elegant
varieret "grønt udtryk"
Træerne må ikke tage magten og skygge for husenes beboere, så de bliver generet af skygger, men
kun tjene det formål at få et varieret grønt helhedsindtryk
Den grønne løsning går også i spænd med tidens og fremtidens ønsker om mere natur
Det er ikke et millionprojekt, for vejen og volden er etableret. Det er udgifter til planter/små træer og
arbejdskraft, vi søger om
vh Ingelise Nielsen, formand Gødvad Lokalråd
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Elsa Esther Eskesen (24159)
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ingelise Nielsen <injen@dukamail.dk>
31. marts 2020 22:17
001Ingelise Nielsen; Elsa Esther Eskesen (24159); Elsa Esther Eskesen (24159)
ansøgning bymiljøer 2020

hej Elsa, ansøgning fra Gødvad BYMILJØER 2020
I Gødvad er vi godt 7300 beboere, og i 2020 siger kommunens planlægning, at vi er den bydel, der vil
vokse mest, og prognosen siger, at i 2040 er vi ca 14000 beboere
Det betyder, at der dukker en del nye kvarterer op i de flg. år, lige som den udvikling vi allerede har
haft i flere år nu
Det betyder så, at behovet for opgraderede udearealer også stiger, ikke mindst fordi alle nu tænker
Silkeborg = Outdoorhovedstad
Vi tænker GØDVAD-OUTDOOR, og vi har behov for at komme ud og samles for at opnå motion og frisk
luft, og for at modvirke ensomhed
Det gælder alle aldre og typer. Gødvad er et mangfoldigt område mht befolkningssammensætning og
boligtyper, og vi er MANGE tilflyttere, der har gavn af fællesskaberne
Kommunen ejer et område mellem Hvidkløver og Helleparken med afvandingsområde = 6 smukke
søer
Vi har i 2018 været samlet 250 personer til fælles hygge
Det var en super oplevelse MEN det synliggjorde også behovet for en gangsti rundt om området
- ikke en "fancy motorvej" , men en sti med stampet grus, hvor gående med/uden stave, løbende,
cyklende (ikke knallerter!), pensionistcrossere, barnevogne, kørestole (derfor stampet grus, og ikke
løs grus), dagplejebørn, pensionister m.fl. kan færdes og nyde naturen og hinanden
Hvis kommunen kan lave en sti rundt om området, vil lokalrådet selv søge penge til bord/bænkesæt i
hver ende af området
Der er en sti en del af vejen
Naturen er klar (der skal ikke beplantes) Lokalrådet skaffer borde/bænke
- så ansøgningen drejer sig om arbejdskraft + evt. fyld til stien/evt. flytning af jord
Stianlægget vil være med til "at samle Gødvad" og fremme Outdoorsagen i Gødvad
vh Ingelise Nielsen, formand Gødvad Lokalråd
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Til
Silkeborg Kommune
Søvej 3
8600 Silkeborg
mrk ”Bymiljøer 2020”

Funder 4. marts 2020

Ansøgning om støtte til torvet ”Hjerterum” i Funder.
Funder-Lysbro Lokalråd vil gerne i forlængelse af områdestudie og efterfølgende politisk behandling ansøge
puljen ”Bymiljøer” om 225.000 kr. til udførelse af belægning og skiltning på torvet kaldt ”Hjerterummet”
bag Funder Skolevej 7B.
Torvet er i dag anlagt med grus og 2 rækker fliser, som føre op til SFO og skoleområde. På torvet er der
mulighed for mindre cykelparkering. (Bilag 1)
Torvet tænkes i områdestudie ind, som ankomstområde til skolen, SFO, børnehave og idrætsområder når
brugerne kommer fra P-pladsen liggende ved Funder Kirkevej eller fra den gennemgående sti gennem
skoleområdet fra syd.
Da Funder ikke har noget udendørs samlingssted, hvor der kan laves fælles aktiviteter vil et torv med
belægning kunne anvendes både af, skolen, børnehaven, dagplejen, SFO, Funder GF, spejder o. Lign. og vil
give værdi til aktiviteter samt samlingsfunktioner.
Torvet ønskes på sigt udført med overdækning med åbninger i siderne, siddepladser, skiltning og evt. andre
aktiviteter så torvet kan bruges ved dårligt vejr.
Det tænkes også, at torvet kan indrettes så de lokale unge kan anvende det, som mødested i stedet for på
børnehavens legeplads, derfor vil der som drøftet i områdestudiet så vidt muligt blive indtænk evt. mulige
aktiviteter, som også kan tilfredsstille disse brugere.
Derfor er nuværende torv måske arealmæssigt for lille, og i den forbindelse kan ønsket være, at der tages
lidt kommunalt jord fra SFO-området.
Arbejdet med indretning og ønsker vil ske i samarbejde med skolebestyrelsen fra Funder-Kragelund Skole,
Børnehuset, Funder GF og Funder-Lysbro Lokalråd og evt. en landskabsarkitekt når de økonomiske midler
er på plads.
Da Lokalrådet er klar over, at der fra Silkeborg Kommunes ejendomme allerede ligger en overslagspris på
belægning og evt. skilte svarende til 600.000 kr, vil de 225.000 kr. ikke være dækkende for den fulde
udførelse som ønsket. Derfor vil der blive ansøgt midler fra andre fonde og forvaltninger til at realisere de
fulde ønsker til torvet.

Da torvet i allerede udlagte planer for området er tænkt som ankomstområde vil vedligeholdelse og drift
formentlig komme til, at ligge under Silkeborg Kommunes ejendomme.
Lokalrådet håber, at Teknik & Miljø ser positivt på projektet så ønsket i områdestudiet kan realiseres i
forbindelse med den kommende renovering af Funder skole.
Funder-Lysbro Lokalråd står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger såfremt dette er nødvendigt.
Med venlig hilsen
Thomas Larsen
Funder Vestervang 13
8600 Silkeborg
Tlf. 29 66 96 67
Mail:
thomas.larsen@silkeborgvest.dk
Formand

Øvrige dokumenter:
Bilag 1: Nuværende torv.
Bilag 2: Inspiration.

BILAG 1
Nuværende torv.

Orange ekstra areal.

Rød
Nuværende torv

BILAG 2
Inspiration.

Frederiksdal og Omegns Beboerforening
Teknik og Miljø
Att. Elsa Eskesen
Søvej 3
8600 Silkeborg
Giv byerne et løft – 2020
Vi vil gerne søge om 2000 kr. til Nabohjælp skilt som skal stilles ved indfaldsvejene til Frederiksdal.
Da de mindre samfund bliver noget ned prioteret ville det være en god ting til skræk og advarsel.
Vi ville selvfølgelig også gerne have ”stærekasser” til hastighedsregulering men det høre jo nok under en
anden hat.
Vi kunne også bruge en pavillon i forbindelse med sports‐ og legepladsen.
Med hilsen
Frederiksdal og Omegns Beboerforening
Teddy Greibe
Frederiksdalvej 64
8620 Kjellerup
20207048

32 Ansøgning fra Lokalrådet i Hvinningdal samt
Idrætsforeningen HA85 om tillægsbevilling til byggeri
af hal og fællesskabshus i Hvinningdal
32.1 - Bilag: Ansøgning om tillægsbevilling til Silkeborg Kommunes økonomiudvalg
DokumentID: 8433621

Hvinningdal Lokalråd
Eidervej 50 - 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune
Økonomi, og erhvervsudvalget
Søvej 3, 8600 Silkeborg
Mail til: johan.brodsgaard@silkeborg.dk, rune.kristensen@silkeborg.dk,
martinjakob.jakobsen@silkeborg.dk, mortendalgaard.hogh@silkeborg.dk
Hvinningdal, d. 20. april 2020

Hasteansøgning om tillægsbevilling til Hvinningdal Fællesskabshus
I fortsættelse af videomøde i dag mandag d. 20. april med John Bøgelund Frederiksen, Liv Malmkær, Rune
Kristensen og Johan Brødsgaard, omhandlende koordinering og status i projektet Hvinningdal
Fællesskabshus, fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevilling til ovennævnte projekt.
Vi håber meget at det er muligt at få denne ansøgning hastebehandlet, så byggeprojektet ikke forsinkes
væsentlig, men fortsat kan påbegyndes på denne side af sommerferien.

Baggrund
Hvinningdal Fællesskabshus projektet har fået bevilliget 10+2 mio DKK fra Silkeborg kommune.
Lokalområdet har indsamlet 2 mio DKK. Endelig har Silkeborg kommune på nuværende tidspunkt indikeret
en bevilling på yderligere 1 mio DKK. I alt er der hermed etableret en samlet projektsum på 15 mio DKK.
På trods af dette, er det igennem processen med detailplanlægning IKKE lykkedes at få projektet til at
rumme det vigtige element af Fællesskabshus og folkekøkken. Dette har igennem hele forprocessen været
en vigtig vision og et bærende element ligesom Hvinningdal Områdestudiet udfærdiget af Silkeborg
kommune i december 2018 peger på, at netop Fællesskabshuset skal være ”hjerte” i Hvinningdal og den
funktion i det store projekt, der favner alle generationer og interesser på tværs.

Ansøgning og oplæg til løsning
Med afsæt i de konkrete planer der har været drøftet med Silkeborg kommune omkring Fællesskabshus og
Folkekøkken – og som på et tidligere tidspunkt blev taget ud af projektet af økonomiske årsager - er det
vores oplevelse af dette delelement kan tilbageføres til projektet. Dette uden at projektet skal genudbydes
og i øvrigt uden større praktisk gene for den virksomhed der bliver valgt af Silkeborg kommune til
byggeopgaven.
Det er umiddelbart vores vurdering at den nødvendige økonomi for dette delelement vil være i
størrelsesorden 750.000 DKK.
I den forbindelse vurderer vi, at området selv vil være i stand til at skaffe yderligere 100.000 DKK, primært
via et beløb fra HA85, Lokalrådet samt muligvis lokale interessenter.
Derfor fremsender vi denne hasteansøgning om en tillægsbevilling til Fællesskabshus og Folkekøkken
stort 650.000 DKK.
Konkret tænkes følgende udvidelse af det nuværende projekt
•
•
•

Indgangspartiet udvides i bredde (2 meter) og længderetningen (2 meter) – i alt tillæg 84 kvm
(cirka) for at sikre en oplevelse af Fælleskabshus
Kaffe/The anretterkøkken i forbindelse med Fællesskabshuset åbne centerareal
Skillevægge til Flexrum 1+2 gøres flexible/mobile, så centerområdet kan åbnes helt op ved større
forsamlinger hhv. kan lukkes ned i mindre mødelokaler

Hvinningdal Lokalråd
Eidervej 50 - 8600 Silkeborg

Vi håber på en hurtig afklaring af ovennævnte, så projektet kan klargøres og igangsættes så hurtigt som
muligt og i videst mulige omfang i henhold til de oprindelige visioner og tanker for projektet.

Med venlig hilsen
Pva.
Hvinningdal Lokalråd
Bent G Svendsen og Poul Erik Dahl

Pva.
HA85 / Halprojekt udvalg
Rasmus Munch og Brian Herping

47 Til orientering
47.1 - Bilag: 2020-04 Forbrug
DokumentID: 8451927

Forbrug - drift og anlæg 2020 (pr. 30.04.20). I hele 1.000 kr.
Opr. Budget 2020

Korr. Budget 2020

Restkorrigeret
budget 2020
Forbrugsprocent
(Korrigeret budget- 2020 (forbrug/korr.
forbrug)
budget)

Forbrug 2020

Restbudget 2020
(oprindeligt budgetforbrug)

Forbrugsprocent
2020
(forbrug/oprindeligt
budget)

DRIFT
11 Ældreboliger
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
47 Handicap - sociale overførsler
53 Socialområdet
61 Arbejdsmarked - serviceudgifter
66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter
67 Sociale overførsler
69 Arbejdmarked - institutioner
73 Sundhed og ældre
76 Aktivitetsbestemt medfinansiering
78 Fritvalgsområdet
81 Natur og miljø
Driftsudgifter i alt

-23.466
207.974
441.432
53.140
175.983
43.453
88.032
0
146.590
937.557
402.067
0
197.502
15.691
436.704
30.925
111.728
1.199.801
0
845.848
333.879
0
9.475
5.654.315

-23.466
217.419
473.068
56.814
172.349
44.585
84.761
2.560
151.924
966.421
406.818
-1.000
196.036
15.691
436.677
31.932
111.728
1.199.801
0
837.371
333.879
0
10.032
5.725.400

20.300
40.000
151.700
25.934
66.450
31.716
62.200
0
0
26.800
3.400
428.500

55.837
51.203
169.870
45.445
167.746
45.833
107.192
5
13.562
48.604
15.232
720.530

-11.361
82.799
173.639
17.216
-15.539
17.367
17.422
16.746
57.581
285.277
130.286
-21.307
66.722
6.787
147.234
5.160
28.225
419.218
10.210
268.568
90.416
19.653
1.202
1.813.520

-12.105
134.620
299.429
39.598
187.888
27.218
67.339
-14.186
94.343
681.144
276.532
20.307
129.314
8.904
289.443
26.772
83.503
780.583
-10.210
568.803
243.463
-19.653
8.830
3.911.880

48%
38%
37%
30%
-9%
39%
21%

12%
32%

-12.105
125.175
267.793
35.924
191.522
26.086
70.610
-16.746
89.009
652.280
271.781
21.307
130.780
8.904
289.470
25.765
83.503
780.583
-10.210
577.280
243.463
-19.653
8.273
3.840.795

48.318
50.718
151.907
44.191
155.375
33.062
95.384
5
8.415
47.442
15.292
650.112

13%
1%
11%
3%
7%
28%
11%
0%
38%
2%
0%
10%

12.780
39.515
133.737
24.681
54.079
18.945
50.393
0
-5.146
25.638
3.460
358.081

38%
30%
32%
34%
43%
34%
16%
25%
35%
32%
27%

48%
40%
39%
32%
-9%
40%
20%
39%
30%
32%
34%
43%
34%
17%
25%
35%
32%
27%
13%
32%

ANLÆG
12 Kommunale ejendomme
16 Tværgående aktiviteter
25 Veje
29 Planlægning og Byggemodning
34 Kultur og Fritid
41 Skoler
43 Dagpleje og daginstitutioner
45 Børn og unge med særlige behov
53 Socialområdet
73 Sundhed og ældre
81 Natur og miljø
Anlægsudgifter i alt

7.520
485
17.963
1.253
12.371
12.771
11.807
0
5.146
1.162
-60
70.419

37%
1%
12%
5%
19%
40%
19%

4%
-2%
16%
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47.2 - Bilag: 2020-04 Likviditet
DokumentID: 8451965

Likviditet 2019 og 2020 opgjort efter kassekreditreglen (gns. for de
sidste 12 måneder). Mio. kr.
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47.3 - Bilag: Lånedispensation på 30,5 mio. kr. til fremrykning af anlæg
DokumentID: 8460631
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Tilsagn om lånedispensation for 2020 til fremrykning af anlægsinvesteringer
Silkeborg Kommune har søgt om lånedispensation på 30,5 mio. kr. til fremrykning af
anlægsinvesteringer i 2020 for sammenlagt 30,5 mio. kr.
Social- og Indenrigsministeriet skal hermed meddele Silkeborg Kommune lånedispensation for 2020 på 30,5 mio. kr. til de ansøgte projekter.
Lånedispensationen for 2020 kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter, som kommunen afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.
Ministeret skal i den forbindelse understrege, at låntagningen for 2020 ikke kan overstige værdien af de faktisk bogførte udgifter til de ansøgte projekter i 2020.
Vilkår for låntagningen, herunder muligheder for overførsel til 2021, følger af ministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og
meddelelse af garantier mv. De nærmere vilkår for låntagning er endvidere beskrevet i
lånevejledningen.
Det er forudsat, at kommunen sikrer sig, at de enkelte projekter ligger inden for de
lovmæssige rammer.
Ministeriet vil medio 2021 følge op på, hvorvidt den tildelte lånedispensation udnyttes.
Såfremt kommunen ønsker at søge yderligere lånedispensation senere på året, kan
dette ske fra skemaet LånAnlæg_2020b via indtast.dk. Det er åbent for ansøgning
frem til 1. december 2020, og ansøgningerne vil løbende blive behandlet

Med venlig hilsen
Birgitte Olesen
Kontorchef

