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

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Valg af næstformand
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2017-03380

Resume
Udvalget skal vælge ny næstformand.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at ny næstformand pr. 19. maj 2020 vælges

Beslutning
Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte Rune Kristensen (A) som næstformand i udvalget.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Som følge af at Søren Kristensen er udtrådt af Økonomi- og Erhvervsudvalget, skal der vælges
en ny næstformand.
I henhold til § 1 i forretningsordenen kan udvalget til enhver tid vælge en næstformand.
Valget sker efter flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.
Hvis formanden er midlertidigt fraværende overtager næstformanden formandshvervet.
Udvalget kan til enhver tid omkonstituere sig ved valg af ny næstformand.
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3 (Offentlig) Fire dialogmøder med samarbejdspartnere
Sagsbehandler: Dr23148
SagsID: EMN-2019-06230

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledes med en dialog med 4 forskellige
samarbejdspartnere. Der afholdes dialogmøder med repræsentanter fra SIF Cykling, Museum
Jorn, VisitAarhus og Ferskvandscentret.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at dialogmøderne afholdes

Beslutning
Dialogmøde
cykling.
Dialogmøde
Dialogmøde
Dialogmøde

med SIF cykling: Udkast til helhedsplan for Søholt tilbydes gennemgået for SIF
med Museum Jorn: Drøftelser om udviklingsplaner omkring Museum Jorn.
med VisitAarhus: Præsentation af samarbejdet med VisitAarhus.
med FVC: Præsenation ved FVC.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
SIF Cykling
Repæsentanter fra SIF Cykling orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om den aktuelle
status og de fremtidige perspektiver for en overdækket cykelbane, herunder status for at finde
ekstern finansiering til projektet. Efterfølgende er der mulighed for dialog.
Byrådet har reserveret 30 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2021 til etablering af cykelbane på
Søholt.
Den 5. november 2019 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at give et tilskud på 500.000
kr. til SIF Cykling. Beløbet udgør den første andel af det tilskud på 30 mio. kr., som byrådet
har reserveret til projektet. Beløbet øremærkes til udgifter relateret til afklaring af
mulighederne for etablering af cykelbanen. Afklaringen skal være gennemført inden udgangen
af august 2020.
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Fra SIF Cykling deltager Bjarne Olsen, formand for SIF Cykling, og Jens-Henrik Jensby,
bestyrelsesmedlem og formand for Børn- og ungdomsudvalg.
Der er afsat 30 minutter til dialogmødet.
Museum Jorn
Bestyrelsen for Museum Jorn orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om status for projekt
Ny Museum Jorn, herunder anvendelse af de bevilgede beløb.
Fra Museum Jorn deltager bestyrelsesformand Jørgen Thyde, bestyrelsesmedlem Peter Stampe
og museumsdirektør Jacob Thage.
Der er afsat 30 minutter til dialogmødet.
VisitAarhus
Repræsentanter fra VisitAarhus orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om opstart af
VisitAarhus samt, hvorvidt VisitAarhus har ændret strategi som følge af Coronakrisen fra
international turisme til national turisme. Efterfølgende er der mulighed for gensidig drøftelse.
Fra VisitAarhus deltager direktør Pia Lange Christensen og fra Silkeborg kommune deltager
udviklingschef Gregers Pilgaard.
Der er afsat 30 minutter til dialogmødet.
Ferskvandscentret og AQUA
Repræsentanter fra Ferskvandscentret og AQUA fremlægger årsregnskaberne for 2019 for
Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvorefter der drøftes strategiske muligheder og udfordringer
for de to institutioner. Efterfølgende er der mulighed for gensidig drøftelse.
Fra Ferskvandscentret og AQUA deltager Knud Bundgaard (administrerende direktør), Frank
Borch-Olsen (bestyrelsesformand) samt Merete Juul Hansen (PA til administrerende direktør).
Der er afsat 45 minutter til dialogmødet.
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4 (Offentlig) Godkendelse af årsregnskab 2019 for
Ferskvandscentret og AQUA
Sagsbehandler: Dr12865
SagsID: EMN-2020-02134

Resume
Godkendelse af årsregnskab 2019 for henholdsvis den selvejende institution Ferskvandscentret
og AQUA Ferskvands Akvarium, herunder godkendelse af huslejefastsættelse mellem
Ferskvandscentret og AQUA.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,




at årsregnskab 2019 for Ferskvandscentret godkendes
at årsregnskab 2019 for AQUA godkendes
at fastlæggelsen af AQUA’s årlige husleje til Ferskvandscentret på 2 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
De to selvejende institutioner, Ferskvandscentret og AQUA har fremsendt årsregnskaber 2019
med tilhørende revisionsprotokoller til godkendelse ved Silkeborg Kommune.
Årsregnskab 2019 for Ferskvandscentret
Ferskvandscentrets årsregnskab viser en samlet omsætning på 62,9 mio. kr. og et overskud
på 0,2 mio. kr. Ifølge ledelsesberetningen har regnskabsåret 2019 indfriet de planer og
budgetter, som blev lagt for året.
Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter og Gl. Skovridergaard Hotel & Konferencecenter har i 2019
haft en samlet belægning på niveau med 2018 og bidrager til dækning af Ferskvandscentrets
fællesomkostninger.
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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
sammenlignet med 2018.
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.
Med årets resultat på 0,2 mio. kr. har Ferskvandscentret nu en egenkapital på 3,7 mio. kr. før
indregning af renteswapaftalerne, som blev indgået i 2005 for at eliminere renterisikoen ved
de variabelt forrentede lån i forbindelse med nybyggeri. Renteswapaftalerne følger lånets
løbetid og hvert år bogføres et ikke realiseret kurstab, som i 2019 er opgjort til 10,8 mio. kr.
Kurstabet belaster egenkapitalen, som regnskabsmæssigt derfor kan opgøres til
-7,2 mio. kr. ultimo 2019. Den vedtægtsmæssige bestemmelse om grundkapitalens urørlighed
er derfor fortsat ikke opfyldt.
Silkeborg Kommune ejer alle bygninger, mens Ferskvandscentret betaler renter og afdrag på
lån, afskrivninger samt reparationer og vedligeholdelser af bygningsmasse. I årsrapportens
ledelsesberetning bemærkes, at bestyrelse og ledelse gennem hele 2019 fortsat har forsøgt,
sammen med Silkeborg Kommune, at finde en løsning på finansiering af vedligeholdelsen af
bygningsmassen.
Ferskvandscentret opkræver husleje hos AQUA og centret oplyser, at huslejen for 2019 er
fastsat til 2 mio. kr.
Revisor påtegner årsregnskabet med følgende konklusion: at regnskabet giver et retvisende
billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019, og at
resultatet af aktiviteter samt gennemførte pengestrømme for regnskabsåret 2019 er i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Konklusionen suppleres med en række supplerende oplysninger om betydelige forhold:




Revisionen er enig i, at Ferskvandscentrets ombygning af lejede lokaler i bygninger ejet
af Silkeborg Kommune, kan bogføres til i alt 45,8 mio. kr., men påpeger samtidig en
naturlig usikkerhed om markedsværdien af ombygningerne.
Faktureringer mellem Ferskvandscentret og AQUA (husleje, administrationsbidrag
m.m.) bygger på skøn, hvorfor revisionen anfører, at den ikke kan afgøre, hvorvidt
faktureringerne er i fuld overensstemmelse med det faktiske ressourceforbrug.
Da grundkapitalen fortsat er negativ efter indregning af ikke realiseret kurstab på
renteswapaftaler, opfordres bestyrelsen til at fortsætte med tiltag, der fremadrettet
sikrer opfyldelse af vedtægterne.

Årsregnskab 2019 for AQUA
AQUA’s årsregnskab viser en samlet omsætning i 2019 på 19,6 mio. kr., hvilket er bedre end
forventet. Resultatet er et overskud på 0,9 mio. kr. og en egenkapital på 1,6 mio. kr.
AQUA havde i 2019 et besøgstal på 105.000, hvilket er en fremgang på 3 % i forhold til
2018. Indtjeningen pr. gæst og dermed den samlede indtjening blev større end i 2018.
AQUA har i 2019 modtaget 3,6 mio. kr. i kommunalt driftstilskud og haft sponsorindtægter på
1,1 mio. kr. fra det lokale erhvervsliv. Dertil kommer et statsligt tilskud fra Videnspædagogisk
Aktivitetscenter på 1,3 mio. kr. Tilskudspuljen er optaget på finansloven med etårige
bevillinger, men ledelsen vurderer, at AQUA fortsat har gode muligheder for fortsat statsligt
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tilskud på grund af de omfattende aktiviteter og nye initiativer på formidlingsområdet over for
grundskolen og undervisningssektoren generelt.
Fra diverse fonde er i 2019 modtaget i alt ca. 0,5 mio. kr., som primært anvendes til en større
”make-over” af indendørs formidling.
Samarbejde med Silkeborg Kommune om en lokalplan, som skal resultere i en udvidelse af
parken med ca. 27.000 m2 er fortsat i 2019. Lokalplanen er vedtaget i marts 2020, og i 2019
er der blandt andet etableret en hoppepude samt en ny vandaktivitet på legepladsen.
Revisor påtegner årsregnskabet med følgende konklusion: at regnskabet giver et retvisende
billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og at
resultatet af aktiviteter samt gennemførte pengestrømme for regnskabsåret 2019 er i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Revisor anfører også her en supplerende oplysning om det meget tætte samarbejde mellem
AQUA og Ferskvandscentret og deraf følgende usikkerhed omkring faktureringer af
tilgodehavender.
Som et særligt forhold anfører revisionen også, at institutionens ledelse forventer at kunne
realisere udarbejdet masterplan for AQUA.
Ledelsen anfører, at Covid-19 udbruddet vil få indvirkning på den økonomiske udvikling i 2020
for såvel Ferskvandscentret som AQUA. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at vurdere
omfanget heraf, men ledelsen har stort fokus på at foretage nødvendige tiltag.
Begge regnskaber er revideret af BDO.

Bilag
1 (Ferskvandscentret Årsrapport_2019 - 8443523)
2 (AQUA Årsrapport_2019 - 8443522)
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5 (Offentlig) Orientering om status fra erhvervslivet
Sagsbehandler: DR13459
SagsID: EMN-2020-02112

Resume
Orientering om, hvordan den igangværende corona-krise præger Silkeborg Kommunes
erhvervsliv, status i forhold til nationale hjælpepakker samt fremtidsperspektiver.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orientering om status fra erhvervslivet tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Den 11. marts 2020 blev store dele af Danmark nedlukket pga. pandemien COVID-19.
Inden nedlukningen af Danmark var samfundet – og de danske virksomheder - præget af
vækst og udvikling. Men nedlukningen startede en bølge af udfordringer for erhvervslivet.
Silkeborgs virksomheder er ingen undtagelse.
Gennem en løbende dialog – og specifikke spørgeskemaundersøgelser – holder vi os orienteret
om erhvervslivets situation, og hvilke udfordringer der er kritiske ift. virksomhedernes drift og
bevarelse af arbejdspladser. Der er vedhæftet dokumenter, som opsummerer tendenser fra
Jobcenter Erhvervs virksomhedsdialog samt en spørgeskemaundersøgelse som
ErhvervSilkeborg har gennemført.
Situationen for erhvervslivet
Først og fremmest tegner der sig et billede af, at corona-krisen rammer virksomhederne i
Silkeborg Kommune i flere etaper. Vi kender endnu ikke det fulde omfang af krisen for de
lokale arbejdspladser. Enkelte tendenser kan imidlertid fremhæves:


Detailhandlen, restauranter/cafeer, overnatningssteder, oplevelsesattraktioner, m.v.
har – allerede fra første nedlukningsdag- været særdeles begrænset ift. at opretholde
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indtjeningen. Og for disse brancher – som også havde udfordringer før krisen – er
situationen meget alvorlig.
Produktions- og handelsvirksomheder som – blandt andet - producerer eller leverer til
detailhandlen oplevede ordrenedgang efter krisens begyndelse. Siden er situationen
dog forbedret.
Håndværks- og entreprenørvirksomheder har oplevet vedvarende travlhed.

De seneste uger er der kommet flere jobåbninger omkring jobcentret, hvilket vidner om en
forsigtig optimisme. Men den overordnede tilbagemelding fra virksomhederne er, at hvis
arbejdspladserne skal kunne bevares fremadrettet, skal ordrebøgerne fyldes mere op, og ifølge
en spørgeskemaundersøgelse, som ErhvervSilkeborg har gennemført, har 62 % af
virksomhederne oplevet et markant fald i omsætningen.
Pt. er ledigheden i Silkeborg Kommune på 3,7 %, hvorimod den er 4,2 % for hele landet og
det samlede Østjylland. Det bør understreges, at samtlige ledighedstal skal læses med
forbehold, idet der er en risiko for, at de nationale hjælpepakker udskyder afskedigelser, som
er uundgåelige.
Status for hjælpepakker
Silkeborg Kommune har kontaktet KL samt Erhvervshus Midtjylland for at efterspørge viden
om de nationale hjælpepakkers fordeling på kommuneniveau. Men der eksisterer endnu ikke et
systematisk overblik i forhold til de lokale virksomheders brug af hjælpepakker.
Men vores egne registreringer viser, at Jobcenter Silkeborg har været i dialog med mere end
1300 virksomheder om hjælpepakker. Og billedet er, at både store og små Silkeborgvirksomheder har benyttet sig af mulighederne til erhvervslivet.
Lønkompensation har været den mest anvendte pakke, herefter kommer arbejdsfordeling,
hvor der har været 379 sager (omhandlende 220 personer bosiddende i Silkeborg Kommune).
Virksomhedernes kvalitative tilbagemeldinger om hjælpepakkerne er, at pakkerne har
forhindret fyringer. Men at ventetiden i forhold til udbetaling af pakkerne udgør en trussel for
virksomhedernes likviditet og overlevelse.
Forventninger til fremtiden
Virksomhedernes forventninger til fremtiden er – på nuværende tidspunkt – ikke uden
optimisme. Det afdækker en undersøgelse, som ErhvervSilkeborg har foretaget blandt deres
medlemmer. Her svarer 50 % af virksomhederne, at de forventer et positivt resultat for året.
Men hvis fremgangen skal fortsætte, vil virksomhederne være afhængige af forbrugernes
efterspørgsel - netop dette parameter – og hvordan det udvikler sig – er usikkert.
Udviklingschef Gregers Pilgaard deltager ved punktets gennemgang.

Bilag
1
2
3
4

(Analyse, ErhvervSilkeborg, april 2020 - 8458663)
(Status fra Jobcenter Erhverv, uge 16 - 8459085)
(Status fra Jobcenter Erhverv, uge 17 - 8459747)
(Status fra Jobcenter Erhverv, uge 18 - 8459746)
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6 (Offentlig) Status på samarbejdsaftaler med
erhvervsfremmeaktører, 1. maj 2020
Sagsbehandler: DR13459
SagsID: EMN-2020-00454

Resume
Orientering om status på samarbejdsaftaler pr. 1. maj 2020 mellem Silkeborg Kommune og
henholdsvis HandelSilkeborg, ErhvervSilkeborg, InnovationSilkeborg og VisitAarhus.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at status på samarbejdsaftalerne med erhvervsfremmeaktørerne HandelSilkeborg,
ErhvervSilkeborg, InnovationSilkeborg og VisitAarhus tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 21. januar 2020 samarbejdsaftaler med
HandelSilkeborg, ErhvervSilkeborg, InnovationSilkeborg samt tillæg til samarbejdsaftale med
VisitAarhus.
Samarbejdsaftalerne beskriver erhvervsfremmeaktørernes basisaktiviteter, strategiske
fokusområder og de særlige indsatser, der er indeholdt i erhvervshandleplan 2020-1.
To gange årligt, 1. maj og 1. november, udarbejdes en status på samarbejdsaftalerne for
erhvervsfremmeaktørerne ErhvervSilkeborg, InnovationSilkeborg og HandelSilkeborg, der
indeholder status på drifts- og handleplansaktiviteter (deres afrapporteringer for første halvår
af 2020 er vedhæftet).
VisitAarhus fremsender en afrapportering på deres resultatkontrakt med Silkeborg Kommune
pr. 1. marts (jf. resultatkontrakten mellem Silkeborg Kommune og VisitAarhus). VisitAarhus’
afrapportering for 2019 (fra 1. juli, hvor kontrakten trådte i kraft) er vedhæftet.
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Den 1. maj og 1. november gør Silkeborg Kommune ligeledes status ift. egne aktiviteter i den
igangværende erhvervshandleplan.
Status på aktiviteter i forhold til samarbejdsaftaler
Den igangværende corona-krise har udfordret fremdriften i forhold til de erhvervsfremmeaktiviteter, som var planlagt til afholdelse i det første halvår af 2020.
Mange arrangementer har måtte aflyses eller udskydes på grund af forsamlingsforbud.
Ligesom enkelte af aktiviteterne er blevet udfordret på relevansen af corona-krisens
konsekvenser for de lokale virksomheder.
Derfor har erhvervsfremmeaktørerne måtte ændre deres indsatser i forhold til den virkelighed,
som virksomhederne befinder sig i. Det betyder, at nye handlinger – såsom webinarer, online
sparring, Facebook-grupper mv. – er igangsat.
Samtidig er mange af de drifts- og handleplansaktiviteter, som skulle afholdes i første halvår
af 2020, blevet udskudt til efteråret 2020, hvor der forventes en større fremdrift i forhold til
samarbejdsaftalerne.
For at skabe et overblik over tilbagemeldingerne fra aktørerne er der udarbejdet et samlet
grafisk billede af aktørernes aktiviteter. Det grafiske overblik er vedlagt som bilag.
For uddybning af status, se vedhæftede individuelle afrapporteringer fra aktørerne og status
på Silkeborg Kommunes egne aktiviteter.
Udviklingschef Gregers Pilgaard deltager under drøftelse af punktet.

Økonomi
Økonomien for samarbejdsaftalerne omfatter driftstilskud såvel som finansiering af initiativer
under Erhvervshandleplan 2020-1. Finansieringen sker fra bevilling 15 Fælles formål og
bevilling 16 Tværgående aktiviteter.
Silkeborg Kommunes medfinansiering fordeler sig således:
ErhvervSilkeborg
InnovationSilkeborg
HandelSilkeborg
VisitAarhus

4.246.000
2.440.000
800.000
3.987.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Bilag
1
2
3
4
5
6
7

(Infographic, 1.maj 2020 - 8459478)
(Status på samarbejdsaftale for ErhvervSilkeborg,1.maj 2020 - 8459675)
(Status på samarbejdsaftale, InnovationSilkeborg, 1.maj 2020 - 8459677)
(Status på samarbejdsaftale, HandelSilkeborg, 1.maj 2020 - 8459676)
(Status på tillæg til resultatkontrakt 2019-2022, VisitAarhus, 1. maj 2020 - 8459678)
(Status på Silkeborg Kommunes egne initiativer i Erhvervshandleplan 2020-1 - 8459679)
(Status på resultatkontrakt 2019 - 2022, VisitAarhus - 8453240)
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7 (Offentlig) Godkendelse af Erhvervshandleplan 2020-2
Sagsbehandler: DR13459
SagsID: EMN-2019-04570

Resume
Godkendelse af Erhvervshandleplan 2020-2.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at Erhvervshandleplan 2020-2 godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Erhvervshandleplan 2020-2 beskriver de handlinger, der bliver igangsat fra maj-december
2020 for at omsætte Silkeborg Kommunes erhvervsstrategi ’Fremad sammen’ til konkrete
initiativer.
Erhvervshandleplanen er bygget op omkring erhvervsstrategiens fokusområder, som er:
Rammebetingelserne:
 Kvalificeret arbejdskraft
 Infrastruktur
 Service & attraktivitet
 Det bedste udefra
Og indsatser rettet mod målgrupperne:
 Iværksættere
 Virksomheder i udvikling
 Grønne virksomheder
Erhvervshandleplan 2020-2 er en efterfølger til Erhvervshandleplan 2020-1, som skulle have
været effektueret fra januar-maj. Men – grundet corona-krisen – er de fleste aktiviteter fra
Erhvervshandleplan 2020-1 blevet udskudt til andet halvår af 2020.
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Og Erhvervshandleplan 2020-2 er udarbejdet med respekt for, at der fortsat skal leveres på
handlingerne fra Erhvervshandleplan 2020-1, hvorfor der ikke nødvendigvis lanceres nye
handlinger under hvert tema.
Erhvervshandleplan 2020-2 afspejler den udfordrende situation, som virksomhederne – og
samfundet – befinder sig i. Derfor indeholder handleplanen stærke initiativer, såsom:


Et styrket fokus på at fremme medarbejderes efteruddannelse ift. værdiskabende
kompetencer – såsom digitalisering - til gavn for virksomhedernes udvikling



Åbningsarrangementer ifm. færdigrenoveringen af den nye, grønne Vestergade samt
implementering af en ny city-app, som gør midtbyen mere digitalt tilgængelig



Lanceringen af erhvervsmøder med højaktuelle temaer, som inspirerer til
virksomhedernes forretningsudvikling samt et styrket fokus på eksportvirksomheder



Inspirationsworkshops som bringer ny viden i spil hos virksomhederne – eksempelvis
ift. at bruge adfærdsdesign til at skabe en sundere forretning

For at initiativerne i handleplanen bliver omsat til aktiviteter indgås en samarbejdsaftale med
Jobcenter Erhverv samt tillæg til samarbejdsaftalerne med de lokale erhvervsfremmeaktører;
HandelSilkeborg, InnovationSilkeborg og ErhvervSilkeborg.
I et tillæg til samarbejdsaftalerne bliver initiativerne yderligere konkretiseret og mål for
aktiviteter og resultater aftales. Tillæg til samarbejdsaftalerne forventes klar til Økonomi- og
Erhvervsudvalgets godkendelse den 2.juni 2020.
Erhvervshandleplan 2020-2 vil efter godkendelse gennemgå en sidste korrektur, før den bliver
layoutet og trykt som en folder, der bliver tilgængelig på Silkeborg Kommunes hjemmeside.
Forslag til Erhvervshandleplan 2020-2 er vedlagt som bilag.
Ved punktets gennemgang deltager Udviklingschef Gregers Pilgaard.

Økonomi
Erhvervshandleplan 2020-2 koster 2,065 mio. kr. at realisere. Beløbet kan afholdes indenfor
budgettets rammer på bevilling 15 Fælles formål.

Bilag
1 (Erhvervshandleplan, 2020-2 - 8459749)
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8 (Offentlig) Orientering om Kommuneplan 2020-2032
Sagsbehandler: Dr13471
SagsID: EMN-2019-01112

Resume
Orientering om en række faglige emner med mulighed for kommentering, herunder
tilkendegivelse af anbefalinger forud for byrådets behandling af forslag til ny kommuneplan 22.
juni 2020.
Emnerne behandles ifm. udarbejdelse af forslag til ny kommuneplan.

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


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Der tilføjes et afsnit i forslag til kommuneplan om helhedsorienterede lokale
byudviklingsplaner.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 04-05-2020

Anbefales, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager sagen til efterretning.
Ej til stede

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Orienteringen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 19. maj 2020 skal ses i relation til sag
3 fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 5. maj 2020.
Her blev det besluttet at følgende emne skulle videreføres til næstkommende møde 19. maj
2020:
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Trafikstruktur.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Teknik- og Miljøafdelingen er ved at udarbejde et forslag til en ny kommuneplan for Silkeborg
Kommune. Planforslaget forventes politisk behandlet i juni 2020.
Af ”kommissorium for Kommuneplan 2020-2032” fremgår, at udvalget skal involveres under
udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2020-2032.
Proces
Planstrategi 2040 sætter principiel retning for arbejdet med udarbejdelse af forslag til ny
kommuneplan. Der er dog faglige emner, som ikke er behandlet i planstrategien, men som
f.eks. er et lovkrav i kommuneplanen, hvorfor der har været behov for en række politiske
drøftelser i 2. halvdel af 2019.
I 1. kvartal 2020 frem mod temamødet i byrådet 9. marts 2020 blev udvalget orienteret om
arbejdet med en række faglige emner med mulighed for kommentering.
På temamødet i byrådet 9. marts 2020 blev byrådet orienteret om
kommuneplanrevisionsarbejdet. Der var efterfølgende mulighed for partipolitisk
kommentering.
I maj 2020 frem mod byrådets behandling af forslag til ny kommuneplan 22. juni 2020
orienteres udvalget om evt. faglige emner, som vurderes at være særligt væsentlige at
orientere udvalget om, inden forslag til ny kommuneplan skal politisk behandles i byrådet i juni
2020. Der er således tale om en sidste politisk behandling af kommuneplanrevisionsarbejdet
inden byrådet behandler planforslaget.
Emnerne vil være tilpasset respektive udvalg. Nedenfor er emner på Plan- og Vejudvalgets
mødet 4. maj 2020 oplistet. Relevante emner videreføres til Økonomi- og Erhvervsudvalgets
møde 19. maj 2020.
Eksempler på faglige emner på Plan- og Vejudvalgets møde 4. maj 2020:






Rammer
Støjende fritidsanlæg
Byens skala
Vedvarende energianlæg
Resultater fra miljøscreening (f.eks. evt. konflikter)

På mødet præsenteres oplæg til, hvordan emnerne indarbejdes i forslag til ny kommuneplan
med mulighed for kommentering. Der vil være deltagelse af repræsentanter fra
kommuneplangruppen.
Godkender byrådet planforslaget 22. juni 2020 sendes forslag til ny kommuneplan i 8 ugers
offentlig høring fra medio august til primo oktober 2020. I perioden under den offentlige høring
afholdes der borgermøder i stort set samtlige lokalområder i kommunen, og der er mulighed
for at afgive høringssvar til planforslaget.
Inden ny kommuneplan sendes til vedtagelse i byrådet 21. december 2020, orienteres byrådet
om væsentlige indkomne høringssvar på et temamøde 9. november 2020. På baggrund af
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væsentlige indkomne høringssvar er der mulighed for at beslutte og foretage ændringer til
planen inden vedtagelse.
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9 (Offentlig) Godkendelse af model til budgetregulering
efter antal passede børn i henhold til budgetaftalen og
drøftelse af budgetudfordring
Sagsbehandler: dr27865
SagsID: EMN-2020-02256

Resume
I henhold til budgetaftalen for budget 2020 skal budgettet til børnepasning reguleres ved
budgetopfølgningerne efter antallet af børn og pasningsbehov. Økonomi- og Erhvervsudvalget
skal godkende den fremsatte model for budgetregulering. Hertil skal en budgetudfordring i
budget 2020 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner som følge af stigende pasningsbehov
drøftes.

Indstilling
Kommunaldirektør Lone Lyrskov og direktør Hanne Ahrens indstiller til Økonomi- og
Erhvervsudvalget,




at den fremsatte model for budgetregulering af bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
efter antal børn og pasningsbehov godkendes. Ved godkendelse af modellen, vil
bevillingen tilføres 3,663 mio. kr. som følge af forventning om højere antal passede
børn i 2020 end forudsat i budgettet.
at budgetudfordringen på 5,490 mio. kr. i budget 2020 på bevilling 43 Dagpleje og
daginstitutioner drøftes

Beslutning
Indstillingen om model for regulering godkendt.
Økonomi- og erhvervsudvalget vil følge budgetudfordringen løbende i 2020.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Af budgetaftalen fremgår, at parterne er enige om at sikre tilstrækkelig kapacitet til væksten i
børnetallet som følge af både tilflytning og flere børnefødsler. Parterne ønsker derfor at følge
udviklingen i antallet af børn tættere, og at reguleringen på området i forhold til antallet af
børn og pasningsbehov fremover sker kvartalsvis sammen med budgetopfølgningerne.
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Økonomistaben og Børne- og familieafdelingen har i samarbejde udarbejdet en model til
budgetregulering af området. De overordnede principper for budgetreguleringsmodellen er
beskrevet nedenfor. Hvis modellen godkendes, vil regulering efter disse principper indregnes i
korrigeret budget på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner i forbindelse med fremtidige
budgetopfølgninger.
De overordnede principper for reguleringsmodellen
De overordnede principper for reguleringsmodellen er som følger:
 Reguleringen laves kvartalsvis og følger budgetopfølgningerne samt overførselssagen
efter årets afslutning
 Der reguleres efter udviklingen i det forventede gennemsnitlige antal passede børn
henover året i aldersgrupperne 0 til 2 år og 3 til 6 år
 Budgetreguleringen beregnes herefter ud fra et enhedsbeløb, der udtrykker den
gennemsnitlige afregningspris (efter forældrebetaling) for et barn i aldersgruppen.
 Enhedsbeløbet beregnes med udgangspunkt i de budgetterede afregningspriser på de
forskellige pasningstilbud – sammenvægtet til en enhedspris pr. passet barn ud fra
den forventede fordeling mellem pasningstilbud
 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
Regulering efter det forventede antal passede børn pr. 31/3 2020
Figur 1 -Antal passede 0 til 2 årige
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Figur 2 - Antal passede 3 til 6
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jul
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Tabel 1 - Gennemsnitligt antal passede børn i året

Budgetforudsætning
Forventning pr. 31/3

0 til 2-årige
2.309
2.317

3 til 6-årige
3.226
3.296

8

70

Forskel
Note: De viste tal er afrundede.

Det fremgår af tabel 1, at det forventede gennemsnitlige antal passede børn på 0 til 2 års
området på nuværende tidspunkt forventes at være 8 højere. Dette skyldes primært
indarbejdelsen af seneste befolkningsprognose.
Det fremgår også, at det forventede gennemsnitlige antal passede børn på 3 til 6 års området
på nuværende tidspunkt forventes at være 70 højere. Dette skyldes til dels indarbejdelsen af
seneste befolkningsprognose og til dels at der på nuværende tidspunkt forventes en betydeligt
højere dækningsgrad i aldersgruppen.
Det bemærkes, at der ikke er overensstemmelse mellem de tal der præsenteret her, og de tal
der blev præsenteret for Børne- og Ungeudvalget 4. maj 2020, sag 2. Denne forskel er af ren
teknisk karakter og skyldes alene forskelle i opgørelsesmetode for de første tre måneder af
året. Dette er ikke et udtryk for uenighed, og fremover vil der benyttes samme
opgørelsesmetode.
Tabel 2 - Budgetregulering

0 til 2-årige
3 til 6-årige

Udvikling i
forventet
gennemsnitlig
antal passede
børn

Sammenvægtet
enhedsbeløb efter
forventet fordeling
mellem pasningstilbud
(t.kr.)

+8
+ 70

79,4
44,1

Regulering (t. kr.)

601
3.062
3.663

Note: De viste tal er afrundede. Beregningerne er foretaget med decimaler.

Det fremgår af tabel 2, at den samlede budgetregulering på området i forhold til antallet af
børn og pasningsbehov ved første budgetopfølgning bliver på 3,663 mio. kr.
Særskilt budgetudfordring i 2020
I budget 2020 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner er der budgetudfordring som følge
af stigende pasningsbehov på 5,490 mio. kr. som ikke blev håndteret i budgetlægningen. I
budgetforudsætningerne for bevillingen fremgår, at budgetudfordringen vil ”(...) blive
revurderet i løbet af 2020 i takt med, at der løbende følges op på såvel børnetal som
pasningsbehov”.
Denne budgetudfordring er en specifik problematik i budgetåret 2020 og er derfor ikke
indarbejdet i den generelle budgetreguleringsmodel, der er til godkendelse i denne sag.
I budget 2020 er der indregnet det antal passede børn, der blev forventet, da budgettet blev
lagt, men der mangler 5,490 mio. kr. i finansiering af dette pasningsbehov. Denne
budgetudfordring skal revurderes i forbindelse med at der følges op på børnetal og
pasningsbehov.
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Økonomi
Ved godkendelse af reguleringsmodellen tilføres bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner
3,663 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

Bilag
1 (Principper for reguleringsmodel - 8461004)
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10 (Offentlig) Godkendelse af bevillingsflytninger på
baggrund af budgetopfølgning
Sagsbehandler: dr14302
SagsID: EMN-2020-02226

Resume
Ifølge styringsmodellen for Silkeborg Kommune skal der pr. 31. marts 2020 foretages
budgetopfølgning, og i den forbindelse godkender Økonomi- og Erhvervsudvalget
bevillingsflytninger inden for budgettets rammer.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at bevillingsflytninger godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ifølge bevillingsreglerne i Budget 2020 er Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiget til at
meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- og/eller anlægsbevilling ønskes
overført til en anden drifts- og anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter alene
omdisponeringer mellem meddelte drifts- og anlægsbevillinger, det vil sige hovedkonto 0-6.
Bevillingsflytning til finansiering af den fremskudte indsats på bevilling 45 Børn og unge med
særlige behov, besluttet i Børne- og Ungeudvalgt 2. marts 2020, er medtaget i denne sag.
Bevillingsflytning vedrørende ’Regulering i forhold til antal børn og pasningsbehov i henhold til
budgetaftalen’ til bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, som behandles i Økonomi- og
Erhvervsudvalget 19. maj 2020, er ikke fagudvalgsbehandlet.
Det fremgår af nedenstående oversigt, hvilke bevillingsflytninger, der er tale om.
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Drift 2020

1.000 kr.

Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse efter
ferieloven, der er opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er indefrosset
og udbetales ved medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12
Kommunale ejendomme vedrørende: Leje og drift af midlertidigt udstillingssted.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41
Skoler vedrørende: Afledt drift og vedligehold - Kjellerup skole, ombygning

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41
Skoler vedrørende: Afledt drift og vedligehold - Nedrivning af Kjellerup Skole i
perioden april - december 2019

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41
Skoler vedrørende: Afledt drift og vedligehold - Ulvedalsskolen, nedrivning af
udhus i 2019

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41
Skoler vedrørende: Afledt drift og vedligehold - fraflytning af Frederiksdalvej 7A

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale
ejendomme vedrørende: Midlertidig drift af pavillon ved Ans Skole
(Nørskovlund)

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale
ejendomme vedrørende: Udskiftning af trægyngestativer

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale
ejendomme vedrørende: Eftersyn af indendørs lege-/motorikrum

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale
ejendomme vedrørende: Thorning Skole, drift af græsareal
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-261

127

-1.723

-1.455

-44

-48

172

150

27

14

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til bevilling
12 Kommunale ejendomme vedrørende: Etablering af fast eftersyn af indendørs
lege/motorikrum 4 gange årligt

90

Bevilling 14 Centralfunktioner
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Eventmidler

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Byggesagsbehandling fra Vækstpulje til Teknik
og Miljø

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse efter
ferieloven, der er opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er indefrosset
og udbetales ved medarbejderens afgang fra arbejdsmarkedet.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 34 Kultur
og Fritid vedrørende: Korrektion for overførsel fra regnskab 2019.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 14 Centralfunktioner
vedrørende: Ændret fordeling af DUT nr. 56 obligatoriske sprogprøver mv.

463

2.000

-1.064

-499

106

Bevilling 15 Fælles formål
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Eventmidler

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 15
Fælles formål vedrørende: disponering af eventmidler til imødegåelse af
coronakrisens negative konsekvenser for detailhandlen og oplevelseserhvervene
jv. Økonomi- og Erhversudvalgets beslutning den 21.04.2020

-463

1.500

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Byggesagsbehandling fra Vækstpulje til Teknik
og Miljø
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-2.000

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 15
Fælles formål vedrørende: disponering af eventmidler til imødegåelse af
coronakrisens negative konsekvenser for detailhandlen og oplevelseserhvervene
jv. Økonomi- og Erhversudvalgets beslutning den 21.04.2020

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 34
Kultur og Fritid vedrørende: vedrørende naturpark ved Lystrupsminde

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 45
Børn og unge med særlige behov, bevilling 53 Socialområdet og bevilling 61
Arbejdsmarked - service vedrørende: Finansiering af tjenestemandspension for
tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale.

Flytning af budgetbeløb fra andre bevillinger til bevilling 16 Tværgående
aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse efter ferieloven, der er
opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er indefrosset og udbetales ved
medarbejderens afgang fra arbejdsmarkedet.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 43
Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: Regulering i forhold til antal børn og
pasningsbehov i henhold til budgetaftalen

-1.500

-75

-8.005

7.769

-3.663

Bevilling 25 Veje
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 25 Veje til bevilling 16 Tværgående
aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse efter ferieloven, der er
opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er indefrosset og udbetales ved
medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet.

-7

Bevilling 28 Entreprenøropgaver
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 28 Entreprenøropgaver til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse efter
ferieloven, der er opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er indefrosset
og udbetales ved medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet.

-140

Bevilling 34 Kultur og Fritid
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12
Kommunale ejendomme vedrørende: Leje og drift af midlertidigt udstillingssted.
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-127

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 34 Kultur
og Fritid vedrørende: Korrektion for overførsel fra regnskab 2019.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 34
Kultur og Fritid vedrørende: vedrørende naturpark ved Lystrupsminde

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse efter
ferieloven, der er opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er indefrosset
og udbetales ved medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet.

499

75

-130

Bevilling 41 Skoler
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale
ejendomme vedrørende: Midlertidig drift af pavillon ved Ans Skole
(Nørskovlund)

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale
ejendomme vedrørende: Udskiftning af trægyngestativer

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale
ejendomme vedrørende: Eftersyn af indendørs lege-/motorikrum

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale
ejendomme vedrørende: Thorning Skole, drift af græsareal

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41
Skoler vedrørende: Afledt drift og vedligehold - Kjellerup skole, ombygning

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41
Skoler vedrørende: Afledt drift og vedligehold - Nedrivning af Kjellerup Skole i
perioden april - december 2019

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41
Skoler vedrørende: Afledt drift og vedligehold - Ulvedalsskolen, nedrivning af
udhus i 2019
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-172

-150

-27

-14

1.723

1.455

44

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41
Skoler vedrørende: Afledt drift og vedligehold - fraflytning af Frederiksdalvej 7A

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 14 Centralfunktioner
vedrørende: Ændret fordeling af DUT nr. 56 obligatoriske sprogprøver mv.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 16 Tværgående
aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse efter ferieloven, der er
opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er indefrosset og udbetales ved
medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 45 Børn og unge med
særlige behov vedrørende: Finansiering af den fremskudte indsats på bevilling
45 børn og unge med særlige behov

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 73 Sundhed og Ældre
vedrørende: Tilskud til projekt "Nærmiljø på Århusbakken"

48

-106

-2.185

-1.000

-200

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til bevilling
12 Kommunale ejendomme vedrørende: Etablering af fast eftersyn af indendørs
lege/motorikrum 4 gange årligt

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til bevilling
16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse efter
ferieloven, der er opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er indefrosset
og udbetales ved medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til bevilling
45 Børn og unge med særlige behov vedrørende: Finansiering af den
fremskudte indsats på bevilling 45 børn og unge med særlige behov

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 43
Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: Regulering i forhold til antal børn og
pasningsbehov i henhold til budgetaftalen
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
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-90

-1.220

-1.000

3.663

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 45 Børn og unge med særlige behov til
bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse
efter ferieloven, der er opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 45
Børn og unge med særlige behov vedrørende: Finansiering af
tjenestemandspension for tidligere ansatte på institutioner under den sociale
rammeaftale.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 45 Børn og unge med
særlige behov vedrørende: Finansiering af den fremskudte indsats på bevilling
45 børn og unge med særlige behov

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til bevilling
45 Børn og unge med særlige behov vedrørende: Finansiering af den
fremskudte indsats på bevilling 45 børn og unge med særlige behov

-302

256

1.000

1.000

Bevilling 53 Socialområdet
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 53
Socialområdet vedrørende: Finansiering af tjenestemandspension for tidligere
ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 53 Socialområdet til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse efter
ferieloven, der er opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er indefrosset
og udbetales ved medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet.

7.565

-609

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 61 Arbejdsmarked - service til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse efter
ferieloven, der er opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er indefrosset
og udbetales ved medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 61
Arbejdsmarked - service vedrørende: Finansiering af tjenestemandspension for
tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale.
Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
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-100

184

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler til bevilling
16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse efter
ferieloven, der er opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er indefrosset
og udbetales ved medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet.

-66

Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner til
bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse
efter ferieloven, der er opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er
indefrosset og udbetales ved medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet.

-67

Bevilling 73 Sundhed og Ældre
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Sundhed og Ældre til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse efter
ferieloven, der er opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er indefrosset
og udbetales ved medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet.
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 73 Sundhed og Ældre
vedrørende: Tilskud til projekt "Nærmiljø på Århusbakken"

-1.242

200

Bevilling 78 Fritvalgsområdet
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 78 Fritvalgsområdet til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Den særlige feriegodtgørelse efter
ferieloven, der er opsparet i 2019, udbetales ikke i 2020. Beløbet er indefrosset
og udbetales ved medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet.
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-376

11 (Offentlig) Godkendelse af bevillingsændringer på
baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020
Sagsbehandler: Dr12438
SagsID: EMN-2020-02226

Resume
Ifølge styringsmodellen for Silkeborg Kommune skal der pr. 31. marts 2020 foretages
budgetopfølgning. I den forbindelse godkendes bevillingsændringer og gives anlægsbevillinger.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,


at følgende bevillingsændringer godkendes:
o
o
o
o



Skattefinansieret drift (mindreudgift): -14,456 mio. kr.
Anlæg (merudgift): 4,673 mio. kr.
Desuden tilføres kassen puljer afsat til overførsel af budgetbeløb fra 2019 til
2020 på i alt -145,383 mio. kr. og modsvarende reguleres bevilling 3
finansforskydninger med 145,383 mio. kr.
Netto tilføres kassen: -9,783 mio. kr.

at der gives anlægsbevillinger til de i sagen beskrevne projekter
o Forhøjelse af anlægsbevilling til køb og nedrivning af Lillehøjvej 12 på bevilling
12 Kommunale ejendomme med 0,450 mio. kr. fra 6,0 til 6,450 mio. kr.
o Forhøjelse af anlægsbevilling til Hvinningdal SFO, erstatningsbyggeri for
Troldebusken på bevilling 41 Skoler med 0,340 mio. kr. fra 8,250 mio. kr. til
8,590 mio. kr.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
De i sagen søgte bevillingsændringer er oplistet enkeltvis nedenfor. Bevillingsændringerne
er opdelt i drift, anlæg og finansielle bevillinger. De enkelte bevillingsændringer har været
behandlet i fagudvalg, dog ikke bevillingsflytning fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til
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bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til ’Regulering i forhold til antal børn og
pasningsbehov i henhold til budgetaftalen’, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget
19. maj 2020.
Drift 2020

1000 kr.

Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Opstramning på lovgivningen omkring vedligeholdelse af legepladser
i bygningsreglementet 18 (BR18). Frem til i dag har der i Silkeborg
Kommune været foretaget legepladsinspektioner hvert 2. år. BR18
foreskriver, at der kræves årlige legepladsinspektioner.
Indlejeaftalen for lejemålet på Toldbodgade 29-31 er genforhandlet
og har givet en besparelse i 2020

150

-770

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Den særlige feriegodtgørelse efter ferieloven, der er opsparet i 2019,
udbetales ikke i 2020. Beløbet er indefrosset og udbetales ved
medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet.
Driftsbudget afsat til imødekommelse af overførsler mellem årene
tilføres som planlagt kassen. Bevilling 3 Finansforskydninger
(kassen) nulstilles med tilsvarende beløb. Kassebeholdningen berøres
ikke heraf.
Pulje vedrørende Silkeborg Bad tilføres kassen.
Restbudget til finansiering af lokalt initierede projekter flyttes til
anlæg, hvorfra beløbet forventes udbetalt
Restbudget vedrørende vækstpulje flyttes til anlæg ,hvorfra beløbet
forventes udbetalt

-7.888

-105.383

-1.555
-4.065

-268

Bevilling 34 Kultur og Fritid
Afledt drift til Discgolfbane (helårseffekt)
Afledt drift til Skatepark (helårseffekt)
Afledt drift til Bikepark (helårseffekt)
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98
62
120

Bevilling 41 Skoler
-340

Etablering af personlift ved anlægsprojektet Hvinningdal SFO,
erstatningsbyggeri for Troldebusken. Beløbet overføres til bevilling 41
Skoler, anlæg

Anlæg 2020

1000 kr.

Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Forhøjelse af anlægsbevilling til køb og nedrivning af Lillehøjvej 12.
Nedrivningen bliver 0,450 mio. kr. dyrere pga. giftige materialer i
ejendommen. Der blev som en del af anlægsbevillingen bevilliget
0,450 mio. kr. til nedrivningen 20.11.2017.
Forhøjelse af anlægsbevillingen med 0,450 mio. kr. fra 6,0 mio. kr.
til 6,450 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale med
rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2020.
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Restbudget vedrørende vækstpulje og lokalt initierede projekter
flyttes fra drift til anlæg
Anlægsbudget afsat til imødekommelse af overførsler mellem årene
tilføres som planlagt kassen. Bevilling 3 Finansforskydninger
(kassen) nulstilles med tilsvarende beløb. Kassebeholdningen berøres
ikke heraf.

4.333

-40.000

Bevilling 29 Planlægning og byggemodning
I marts måned blev der i henholdsvis sag 6 ’Orientering om
anvendelse af rådighedsbeløb i 2020’ på Økonomi- og
Erhvervsudvalget 17. marts og sag 13 ’Godkendelse af 32
anlægsregnskaber’ på byrådet 23. marts samlet set frigivet
rådighedsbeløb for 1,025 mio. kr. for meget på bevilling 29
Planlægning og byggemodning i 2020. Rådighedsbeløbet til
Fabriksvej i Kjellerup er derfor nedsat fra 4,304 mio. kr. til 3,279
mio. kr. i 2020. Nedsættelsen er indarbejdet i nærværende
budgetopfølgning.
Bevilling 41 Skoler
Forhøjelse af anlægsbevilling til Hvinningdal SFO, erstatningsbyggeri
for Troldebusken med 0,34 mio. kr. fra 8,250 mio. kr. til 8,590 mio.
kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb indenfor
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340

budgettets rammer i 2020, når der samtidig overføres 0,340 mio. kr.
fra bevilling 41 Skoler, drift.

Finansielle bevillinger 2020

1000 kr.

Bevilling 3 Finansforskydninger
Budget afsat til imødegåelse af overførsel af budgetbeløb fra 2019 til
2020 på drift (105,383 mio. kr.) og på anlæg (40 mio. kr.) tilføres
som planlagt kassen. Bevilling 3 finansforskydninger (kassen)
nulstilles med tilsvarende beløb. Kassebeholdningen berøres ikke
heraf.
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145.383

12 (Offentlig) Orientering om budgetopfølgning pr 31.
marts 2020
Sagsbehandler: Dr1248
SagsID: EMN-2020-02226

Resume
Ifølge styringsmodellen for Silkeborg Kommune skal der pr. 31. marts 2020 foretages
budgetopfølgning. Denne sag indeholder en samlet redegørelse for budgetopfølgningen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,


at orienteringen om budgetopfølgning/forventet regnskab tages til efterretning

Beslutning
Økonomi- og erhvervsudvalget anmoder om at få en redegørelse over fremlagte administrative
forslag til overholdelse af fagudvalgenes budgetrammer.
Opfølgningen taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sagen er en orientering om forventet regnskab og indeholder ingen anmodning om
bevillingsændringer. Der er i bilaget ”forventet regnskab” indregnet bevillingsflytninger/
ændringer, der er medtaget til beslutning i forbindelse med denne budgetopfølgning. Børneog Ungeudvalgets beslutning om finansiering af den fremskudte indsat på bevilling 45 Børn og
unge med særlige behov med 1 mio. kr. for hhv. bevilling 41 Skoler og bevilling 43 Dagpleje
og daginstitutioner er ligeledes indregnet. Endelig er 3,7 mio. kr. for regulering af antal
passede børn indregnet ved en budgetflytning fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til
bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. Sagen behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets
møde 19. maj 2020.
Budgetopfølgningen er udarbejdet uden indregning af COVID-19 relaterede udgifter i forventet
regnskab.
Længden på den delvise nedlukning af samfundet kendes ikke, og belastningen på mange
kommunale opgaveområder er også ukendte.
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Derfor er budgetopfølgningen lavet med udgangspunkt i realiseret forbrug 31. marts 2020, og
forventet regnskab er baseret på almindelig drift resten af året.
I bilag b Udfordringer som følge af COVID-19 er beskrevet de udfordringer, der var kendte pr.
31. marts 2020.
Mio. kr. - netto

Indtægter i alt
Serviceudgifter
Øvrige udgifter*

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget

Forventet
regnskab
2019

Afvigelse
til
korrigeret
budget

Afvigelse
oprindeligt
budget

-5.829,9

-5.829,9

-5.825,4

-4,5

-4,5

4.028,2

3.979,5

4.007,8

-28,3

20,4

298,9

298,9

295,6

3,4

3,4

-41,2
-66,1
0,0
-70,6
160,5

-41,1
-17,4
0,0
-21,9
-96,2

89,9

-118,0

Overførselsudgifter og
udgifter til forsikrede ledige
1.327,2
1.327,1
1.368,3
Driftsudgifter i alt
5.654,3
5.605,6
5.671,7
Renter m.v.
7,3
7,3
7,3
Driftsresultat i alt
-168,4
-217,1
-146,5
Anlægsudgifter i alt
428,5
685,2
524,7
Resultat af skattefin.
område
260,1
468,1
378,2
* Ældreboliger, refusion på dyre enkeltsager og aktivitetsbestemtmedfinansiering af
sundhedsudgifterne
- angiver indtægter og + angiver udgifter i de tre første kolonner. I sidste kolonne angiver merforbrug og + angiver mindreforbrug.

På indtægterne er indregnet en forventet kollektiv sanktion, fordi skatteloftet blev overskredet
i budget 2020. Budgetreguleringen forventes til midtvejsreguleringen af 2020.
Afvigelse i forhold til korrigeret budget
På nuværende tidspunkt forventes driftsresultatet i forhold til korrigeret budget at udvise et
merforbrug på 66,1 mio. kr., heraf udgør 28,3 mio. kr. forventet merforbrug på
serviceudgifterne og 41,2 mio. kr. forventet merforbrug på overførselsudgifterne og udgifterne
til forsikrede ledige.
Merforbruget på serviceudgifterne er sammensat af merforbrug på nogle bevillinger/fagudvalg,
som delvist modregnes af mindreforbrug på andre bevillinger/fagudvalg.
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets bevillinger forventes mindreforbrug på 26 mio. kr. Det er
primært de tværgående aktiviteter, der forventes mindreforbrug på.
På Socialudvalget og Sundhed- og Ældreudvalgets bevillinger forventes merforbrug på
henholdsvis 23 mio. kr. og 32 mio. kr.
I bilaget fremgår afvigelserne på de enkelte bevillinger/fagudvalg.
Parterne bag budgetaftalen for 2020 tilkendegiver i aftaleteksten enighed om, at udvalgene
skal træffe de nødvendige beslutninger med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2020 og
fremefter. Der er ikke vedtaget eller igangsat nye korrigerende handlinger på baggrund af
denne budgetopfølgning.
På overførselsudgifterne og udgifter til forsikrede ledige forventes samlet set et merforbrug
på 41,2 mio. kr. På bevilling 67 Sociale overførsler forventes en merudgift på 42,8 mio. kr.,
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hvoraf dagpenge til forsikrede ledige udgør 13,3 mio. kr., sygedagpenge 12,4 mio. kr. og
løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 9,6 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 en 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.
På anlæg forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 160,5 mio. kr. I både
korrigeret budget og forventet regnskab indgår 30,5 mio. kr., som er anlægsprojekter, der er
fremrykket fra 2021-2024 på byrådsmødet i april.
Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Det forventede regnskab på serviceudgifterne ligger ca. 20 mio. kr. under oprindeligt budget.
Da en eventuel sanktion beregnes i forhold til oprindeligt budget, forventes Silkeborg
Kommunes regnskab på serviceudgifterne ikke at generere en individuel sanktion, hvis
budgettet på landsplan overskrides og udløser sanktion.
På anlæg forventes et forbrug på 96 mio. kr. over oprindeligt budget. Dette skyldes dels
fremrykning af anlægsprojekter på 30,5 mio. kr., anlægsprojekter bevilliget efter
budgetvedtagelse f.eks. ny institution i Linå samt forbrug af overførte midler fra 2019.
I bilag A Forventet regnskab 2020, er en mere detaljeret opgørelse over forventet regnskab
2020.

Bilag
1 (Bilag A Forventet regnskab 2020 - 8469596)
2 (Bilag B Udfordringer som følge af COVID-19 - 8457863)
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13 (Offentlig) Orientering om forventet anlægsforbrug pr.
31.marts 2020
Sagsbehandler: Dr13860
SagsID: EMN-2020-01767

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

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


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

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med budgetopfølgningen er der til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering
udarbejdet oversigt over forventet forbrug af anlægsmidler i 2020 på projektniveau. Desuden
er der udarbejdet en særskilt oversigt over forventet forbrug til byggemodning.
Nedenfor er vist en oversigt over forventet forbrug på anlæg fordelt på udvalgsniveau.
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

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

60.300.000
177.634.000
66.450.000
93.916.000
0
26.800.000
3.400.000

71.373.916
215.315.017
167.746.461
153.369.956
13.561.903
48.603.877
15.232.231

3.462.319
11.348.156
9.338.847
18.114.028
4.160.591
588.690
-607.137

60.224.791
161.990.817
132.263.300
116.489.508
13.377.390
25.945.940
14.395.464

11.149.125
53.324.200
35.483.161
36.880.448
184.513
22.657.937
836.767

ANLÆG I ALT

428.500.000

685.203.361

46.405.495

528.687.210

160.516.151
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Nedenfor er nævnt de anlægsprojekter med størst forventet mindreforbrug i 2020:
Plan- og Vejudvalget
Håupvej, forventet mindreforbrug på ca. 10 mio. kr.
Renovering af gågaderne i Silkeborg, forventet mindreforbrug på ca. 11 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget
Ny hal i Sejs-Svejbæk, forventet mindreforbrug på ca. 13 mio. kr.
Børne- og Ungeudvalget
Daginstitutionsbyggeri i Kjellerup, forventet mindreforbrug på ca. 19 mio. kr.
Ny daginstitution i Sejs-Svejbæk, forventet mindreforbrug på ca. 11 mio. kr.
Sundheds- og Ældreudvalget
Ringgårdsparken, forventet mindreforbrug på ca. 7 mio. kr.
Fårvang Ældrecenter, forventet mindreforbrug på ca. 10 mio. kr.

Bilag
1 (Forventet forbrug på anlæg pr. 31. marts 2020 - 8461183)
2 (bevilling 29 specifikation - 8458252)
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14 (Offentlig) Beslutning om ændret beslutningsproces for
reduktionskatalog
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2020-00515

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte en ændret beslutningsproces for
reduktionskataloget for budget 2021.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at beslutningsprocessen for reduktionskataloget følger den resterende budgetproces

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 17. marts 2020 at udsætte beslutningsprocessen for
reduktionskataloget for budget 2021 til senere.
Budgetparterne har 7. maj 2020 aftalt, at behandlingen af reduktionskataloget nu skal følge
den resterende budgetproces, dvs. med følgende tidsplan:
11. august
11. august efter
mødet og
12. august
31. august kl. 8
Uge 37 og 38

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvilke forslag der skal i
høring
Information til berørte brugere, institutioner m.v. Igangsætning af
høringsperiode
Høringsperiode slutter
Fagudvalgene behandler indkomne høringssvar

Reduktionsforslagene indgår herefter i budgetprocessen.
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15 (Offentlig) Godkendelse af vederlagsfri overdragelse af
bygning på Frederiksdalvej 62
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EJD-2019-02939

Resume
Vederlagsfri overdragelse af bygning på Frederiksdalvej 62, som benyttes til omklædningsrum
og klubhus til Frederiksdal og Omegns Beboerforening.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,


at vederlagsfri overdragelse af bygningen på Frederiksdalvej 62 til Frederiksdal og
Omegns Beboerforening på de anførte vilkår godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune havde oprindeligt planlagt at nedrive ejendommen på Frederiksdalvej 62.
Bygningen er på 72 m2 og er opført i 1967. Ejendommen ligger på arealet ved boldbanerne i
Kragelund. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, men af kommuneplanramme 20-D90. Silkeborg Kommune benytter ikke længere bygningen på Frederiksdalvej 62 til kommunalt
formål.
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Frederiksdal og Omegns Beboerforening benytter i dag bygningen til klubhus og har gjort det i
mange år, men aldrig søgt om at få benyttelsen formaliseret. Da foreningen benytter
ejendommen, ønsker de at få ejendommen overdraget vederlagsfrit.
En vederlagsfri overdragelse af ejendommen til foreningen (uden forudgående udbud)
forudsætter, at der på overdragelsestidspunktet foreligger vedtægter med den nødvendige
konstruktion om bl.a. ejerskab og drift i ikke-kommercielt regi.
Foreningen har brugt det sidste år på at få udarbejdet vedtægter, som Silkeborg Kommunes
Jurateam nu har godkendt.
Ejendommen overdrages på følgende betingelser:
 ejendommen falder tilbage til kommune, hvis det offentlige formål efter overdragelsen
ikke er opfyldt.
 at videresalg, herunder overdragelse til en selvejende institution, ikke vil kunne ske
uden byrådets forudgående godkendelse.
 at der udover overdragelse af ejendommen ikke kan gives yderligere tilskud fra
Silkeborg Kommune, herunder lokaletilskud.
Ejendomsstaben foreslår, at ejendommen overdrages vederlagsfrit, og at der på grundarealet
laves en areallejekontrakt. Det forudsættes, at der med overdragelsen ikke udløses nogen form
for forpligtelse for kommunen til at yde driftstilskud til foreningen.
Overtagelsen fastsættes efter nærmere aftale, dog senest 31. august 2020.
Omkostninger i forbindelse med overdragelse betales af kommunen og anslås til ca. 30.000 kr.

Økonomi
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Udgifter til overdragelsen kan afholdes indenfor rammerne af budget 2020 på bevilling 12
Kommunale ejendomme, drift.
Handelsomkostninger (rådgiverhonorar, rapporter og ½ tinglysningsafgift)
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30.000 kr.

16 (Offentlig) Forhåndsgodkendelse af helhedsplan for
renovering af AAB Silkeborg afd. 11A og B, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2015-02383

Resume
AAB Silkeborg anmoder om forhåndsgodkendelse af helhedsplanen for afdeling 11A og 11B,
Frederiksberggade 19-21, Sanatorievej 1 og Frederiksberggade 60-62, Silkeborg, herunder at
et tidligere børnehaveareal ombygges til almene familieboliger.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at helhedsplanen for AAB Silkeborg afdeling 11A og B forhåndsgodkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I april 2015 modtog Landsbyggefonden ansøgning om renoveringsstøtte for AAB Silkeborg
afdeling 11A og B, Silkeborg. Afdelingerne er beliggende Frederiksberggade 19-21,
Sanatorievej 1 og Frederiksberggade 60-62, Silkeborg.
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Landsbyggefonden besigtigede afdelingerne i juni 2016, og januar 2018 modtog kommunen
besked fra Landsbyggefonden om, at de havde afsat beløb til renoveringen samt, at der
forventes at blive givet tilsagn i 2021 eller senere.
Afdeling 11A
Afdelingen består af 16 lejligheder fordelt på 2 opgange med hver 6 lejemål samt en opgang
med 4 lejemål. Afdelingen er opført i 1952 og fremstår nedslidt, utidssvarende og
uinspirerende. Boligerne er alle uden niveaufri adgang. Badeværelserne er nedslidte og
utidssvarende. 9 af køkkenerne er løbende skiftet fra 2007-2013. De resterende køkkener er
oprindelige og ønskes udskiftet ved renoveringen. Der ønskes renovering af klimaskærmen og
installationerne. De 16 eksisterende boliger bibeholdes.
Boligfordeling:
Afdeling 11A
3-rum
4-rum
I alt
Erhvervslejemål

Før renovering
10
6
16
5

Efter renovering
10
6
16
5

Afdeling 11B
Afdelingen består af 14 lejligheder fordelt på en opgang med 6 lejemål og en opgang med 8
lejemål. I stueplan er der desuden et areal, der tidligere har været anvendt til børnehave.
Afdelingen er opført i 1958 og fremstår i dag nedslidt, utidssvarende og uinspirerende.
Boligerne er uden niveaufri adgang. Badeværelserne er nedslidte og utilsvarende. 6 af
køkkenerne er løbende skiftet fra 2007-2013. De resterende køkkener er oprindelige og ønskes
udskiftet ved renoveringen. Der ønskes renovering af installationerne og en forskønnelse af
udearealerne.
Den tidligere børnehave er placeret i stueetagen, og har tidligere været 4 selvstændige
lejligheder. Da arealet ikke længere anvendes til børnehave, har det medført et huslejetab for
afdelingen på 200.000 kr. om året. Derfor ønsker man at ombygge boligerne, så børnehavens
areal inddrages, men hvor antallet af boliger fortsat vil være 14.
Der er et ønske om at etablere to elevatorer i denne afdeling, således at alle boliger bliver
tilgængelighedsboliger.
Boligfordeling:
Afdeling 11B
2-rum
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Før renovering
10

Efter renovering
2

3-rum
4-rum
I alt
Erhvervslejemål

0
4
14
1 (tidl. Børnehave)

12
0
14
Ombygges til boliger

Begge afdelinger ønskes renoveret, således at boligerne bliver attraktive for ældre, der f.eks.
fraflytter parcelhusene og villaerne i området, men også for børnefamilier, der har let adgang
til skole og fritidsmuligheder.
Boligorganisationen håber at kunne fusionere de to afdelinger efter endt renovering. Dette
kræver dog beboernes godkendelse.
Boligorganisationen og Landsbyggefonden arbejder stadig på den endelige helhedsplan og
finansieringen af renoveringen, hvorfor der kan ske ændringer i det skitserede.
Inden der arbejdes videre med helhedsplanen, ønsker boligorganisationen og
Landsbyggefonden Silkeborg Kommunes forhåndsgodkendelse af den skitserede helhedsplan.
Den endelige helhedsplan godkendes ifm. skema A for renoveringssagen.

Bilag
1 (Endelig helhedsplan afd. 11 - 8459763)
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17 (Offentlig) Godkendelse af renovering og ombygning
(skema A) af AAB Silkeborgs afd. 4 Bryndumsvej 26-36,
Silkeborg
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2016-07205

Resume
Godkendelse af renovering og ombygning af AAB Silkeborg afdeling 4 Bryndumsvej 26-36,
Silkeborg (skema A).

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,






at tilsagn om støtte (skema A) til renovering og ombygning af 12 almene familieboliger
til en anskaffelsessum på 8.305.086 kr. godkendes,
at Silkeborg Kommunes andel af kapitaltilførsel (1/5-ordnignen) på 50.000 kr.
godkendes og indarbejdes i budget 2021,
at kommunen yder den nødvendige garanti for realkreditlånet (fsva. de støttede
arbejder),
at ejendomschefen bemyndiges til at godkende skema B (efter udbuds afholdelse)
medmindre, der sker væsentlige ændringer i projekt eller finansiering,
at godkendelse er på betingelse af, at afdelingsmødet samt organisationsbestyrelsen
efterfølgende godkender renoveringens gennemførelse samt huslejestigning.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
AAB Silkeborg søger om godkendelse af renovering og ombygning af boligerne i afdeling 4
Bryndumsvej 26-36, Silkeborg.
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Formålet er at gøre boligerne mere tidssvarende og energirigtige.
Renoveringen ønskes gennemført med støtte fra Landsbyggefonden og Silkeborg Kommune.
Afdeling 4 omfatter 12 almene familieboliger fordelt på 6 rækkehuse i 2 etager, dvs. 6
stueplanslejligheder og 6 1. salslejligheder. Boligerne er fra 1943. Alle boliger har 3 rum.
Boligerne har i dag ikke badeværelse, og eksisterende toiletrum er meget lille. Ingen af
stueplanslejlighederne har niveaufri adgang. Ud over renovering trænger byggeriet til en
opdatering af de tekniske installationer.
Forbedringer:
 Eksisterende trapperum nedlægges, og arealet tillægges boligerne, som badeværelse
og entre. 1. sals lejlighederne får adgang via ny udvendig trappe.
 Alle boligerne på 1. sal får ny altan i forlængelse af adgangsrepos.
 Kælderen tilgås fra eksisterende udvendig trappe på nordsiden.
 Køkkenet åbnes op, så boligen bliver gennemlyst.
 Nye vinduer, tag og installationer mm.
 Ændring af udearealerne, så der både bliver private og fællesarealer.
 5 af stueplanslejlighederne indrettes som tilgængelige boliger og får niveaufri adgang.
Finansiering:
Anskaffelsessummen for renoveringen/ombygningen er opgjort til i alt 15.030.669 kr., der
ifølge Landsbyggefondens finansieringsskitse, fremsendt til kommunen 24. april 2020,
finansieres således:
Realkreditlån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden
Ustøttet realkreditlån
Afdelingens henlæggelser + tilskud fra egen
trækningsret i Landsbyggefonden
I alt

8.305.086 kr.
2.000.000 kr.
4.725.583 kr.
15.030.669 kr.

Med henblik på at reducere den fremtidige husleje godkender Landsbyggefonden, at afdelingen
fritages for indbetaling af pligtmæssige bidrag og fritages for indbetalinger til
dispositionsfonden. Endvidere yder Landsbyggefonden tilskud fra fællespuljen og fra egen
trækningsret.
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Det forudsættes endvidere, at der ydes kapitaltilførsel på 250.000 kr. (1/5-ordnignen) fra hhv.
Landsbyggefonden (2/5), boligorganisationen (1/5), realkreditinstitut (1/5) og Silkeborg
Kommune (1/5). Kommunens andel udgør et lån på 50.000 kr., der udbetales efter
byggeregnskabets godkendelse. Lånet indarbejdes i budget 2021.
Herudover yder Landsbyggefonden efter ansøgning et huslejetilskud på 173.000 kr. pr år.
Til ovennævnte anskaffelsessum kan der komme eventuelle udgifter til arbejder, som
boligorganisationen ønsker at gennemføre ved siden af Landsbyggefondens støttesag (gruppe
3-arbejder).
Kommunen skal alene godkende anskaffelsessummen for de støttede arbejder.
Garanti
Det er en forudsætning for renoveringssagens gennemførelse, at kommunen yder garanti for
realkreditlånet vedrørende de støttede arbejder, jf. almenboliglovens § 91, stk. 8. Kommunen
skal jf. almenboliglovens § 127 yde kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der har
pantesikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi på låneoptagelsestidspunktet. Den
endelige garanti fastsættes af realkreditinstituttet efter byggeregnskabets godkendelse.
Garantien stilles som regaranti over for staten. Landsbyggefonden skal godtgøre kommunen
for 50 % af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen, jf. almenboliglovens § 91,
stk. 9.
De garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke til kommunens
låntagning, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1.
Huslejestigning
Ud fra disse forudsætninger har Landsbyggefonden beregnet, at huslejen i gennemsnit vil stige
fra 813 kr. pr m2 til 823 kr. pr m2. Boligorganisationen arbejder mod en uændret husleje, som
dog vil have en ny sammensætning.
Beboerdemokratisk godkendelse
Gennemførelsen af renoveringen og huslejeforhøjelsen er endnu ikke godkendt på
afdelingsmøde samt i organisationsbestyrelsen, da dette ikke har været muligt grundet covid19. Byrådets godkendelse vil derfor være på betingelse af at afdelingsmødet godkender både
gennemførelsen og huslejestigningen.
Renoveringen er grundet covid-19 fremrykket af Landsbyggefonden, da der er åbnet for en
ekstra bevillingsramme. En forudsætning for dette er dog, at byrådet har godkendt skema A
inden 1. juni 2020, hvorfor den politiske behandling af sagen sker inden afdelingsmødet samt
organisationsbestyrelsens godkendelse.
Renoveringen forventes påbegyndt i marts 2021.
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18 (Offentlig) Godkendelse af skærpede udlejningsregler,
Lupinvej/Resedavej, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2019-00373

Resume
Byrådet godkendte på møde 28. januar 2019 fleksible udlejningsregler for AAB Silkeborg og
Arbejdernes Byggeforenings afdelinger på Resedavej og Lupinvej, Silkeborg. Byrådet
godkendte en ændring heraf på møde 28. oktober 2019. Boligorganisationerne ønsker nu at få
skærpet reglerne yderligere og anmoder derfor om byrådets godkendelse heraf.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,



at de nye skærpede udlejningsregler for Lupinvej/Resedavej, Silkeborg udarbejdet af
AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening godkendes
at de nye regler træder i kraft på godkendelsestidspunktet med virkning indtil 31.
januar 2023, svarende til de oprindeligt godkendte udlejningsregler.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I december 2018 kom området Resedavej og Lupinvej, Silkeborg på statens ghettoliste.
Området var stadig på listen i december 2019. I den forbindelse udarbejdede AAB Silkeborg og
Arbejdernes Byggeforening et sæt fleksible udlejningsregler, som byrådet godkendte på møde
den 28. januar 2019 og en ændring heraf på møde 28. oktober 2019.
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Boligorganisationerne ønsker at skærpe reglerne yderligere. Hensigten med skærpelsen er:




En styrkelse af arbejdsmarkedstilknytningen, da boligorganisationerne vurderer at
deres indsats på dette område kan gøre en forskel ift. at bringe måltallet under det
kritiske niveau.
En nedbringelse af antallet af straffede personer, da måltallet her har udviklet sig i
forkert retning.
Udlejning til personer over 64 år, da de ikke medregnes i statistikkerne, og samtidig
nedbringe antallet af tomme boliger i området.

De nye udlejningsregler erstatter de tidligere godkendte udlejningsregler. De nye regler træder
i kraft på godkendelsestidspunktet og gælder indtil 31. januar 2023.
De oprindelige udlejningsregler var gældende for 75 % af de boliger, der blev ledige. De nye
regler gælder for alle boliger i områder.
Ændringer:
1) Krav til beskæftigelse eller uddannelse for alle i husstanden
 Nuværende: Fuldtidsbeskæftigelse på 30 timer om ugen for mindst én person i
husstanden eller mindst 25 timer om ugen pr person i husstanden eller at man
er optaget på en godkendt uddannelse.
 Fremover: Alle i husstanden der er mellem 18-64 år skal have mindst 30 timer
om ugen (dog godkendes mindre timer, hvis jobbet er med offentligstilskud fx
fleksjob på 25 timer om ugen) eller være under godkendt uddannelse.
2) Skilsmisse/separerede
 Nuværende: Fortrinsret
 Fremover: Ikke nævnt
3) Seniorer
 Nuværende: Personer/familier hvor mindst én i husstanden er fyldt 64 år, og
som fraflytter ejerbolig i kommunen.
 Fremover: Både boligsøger og ægtefælle/partner skal være fyldt 64 år.
4) Ren straffeattest
 Nuværende: Ikke nævnt
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Fremover: Alle i husstanden over 15 år skal kunne fremvise ren straffeattest.
Ingen i husstanden må i år eller de foregående to år være dømt for overtrædelse
af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.

Både de oprindelige udlejningsregler og forslaget til de nye udlejningsregler er vedlagt som
bilag. I de oprindelige udlejningsregler er kravet omkring 37 timers arbejde om ugen i punkt
1.1 ændret til 30 timer om ugen, jf. godkendelse 28. oktober 2019.

Bilag
1 (Forslag til skærpede udlejningsregler Lupinvej og Resedavej marts 2020 - 8459753)
2 (Nuværende fleksible udlejningsregler - 8459754)
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19 (Offentlig) Godkendelse af anvendelse af
almenboliglovens § 63e
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2020-02081

Resume
Arbejdernes Byggeforening og AAB Silkeborg ønsker at gøre brug af almenboliglovens § 63e,
hvorefter de kan udveksle oplysninger (navn og adresse) om lejere, der er opsagt eller
ophævet efter almenlejelovens bestemmelser. Bestemmelsen ønskes anvendt i området
Lupinvej 18-96 og Resedavej 1-97, Silkeborg, som i dag er på ghettolisten. Inden
boligorganisationerne kan anvende bestemmelsen, skal byrådet godkende, at der er tale om
samme boligområde.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,


at vurderingen af at der er tale om samme boligområde godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Arbejdernes Byggeforening og AAB Silkeborg ønsker at gøre brug af almenboliglovens § 63e,
hvorefter de kan udveksle oplysninger (navn og adresse) om lejere, der er opsagt eller
ophævet efter almenlejelovens § 85, stk. 1, 3 og 4 samt § 90, stk. 1, nr. 1-7 og 13.
Bestemmelserne omhandler bl.a. tilsidesættelse af god skik og orden, manglende
huslejebetaling og uberettiget brug af det lejede.
Bestemmelsen skal bruges som værktøj til at styrke trygheden i området.
Inden boligorganisationerne kan gøre brug af § 63e, skal byrådet efter bestemmelsens stk. 2,
have vurderet, at der er tale om samme boligområde.
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Bestemmelsen ønskes anvendt i området Lupinvej 18-96 og Resedavej 1-97, Silkeborg, som i
dag er på ghettolisten (grå markering på kortet). Desuden er området en del af den fælles
Boligsociale Helhedsplan, som pr. 1. november 2019 er forlænget i yderligere 4 år.

Bilag
1 (Ansøgning om anvendelse af almenboligloven §63e - 8456025)
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20 (Offentlig) Bemyndigelse til Ejendomschefen til at
godkende boligorganisationers køb og salg af småarealer
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2015-03024

Resume
Bemyndigelse fra byrådet til administrativ godkendelse af sager om almene
boligorganisationers køb og salg af fast ejendom, når det drejer sig om mindre arealer.
Desuden søges der generel bemyndigelse til, at forvaltningen kan godkende
boligorganisationernes køb og salg af småarealer på 2.000 m2 eller derunder, som ikke
selvstændigt kan bebygges.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,


at der gives generel bemyndigelse til at godkendelse af almene boligorganisationers køb
og salg af ubebyggede arealer på 2.000 m2 eller derunder, der ikke selvstændigt kan
bebygges, kan godkendes administrativt.

Beslutning
Indstillingen anbefales. Økonomi- og erhvervsudvalget orienteres løbende om køb og salg efter
bemyndigelsen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet skal efter almenboliglovens § 26 og 27 godkende en almen boligorganisations hhv.
køb og salg af fast ejendom.
Ejendomsstaben indstiller, at der gives generel bemyndigelse til at godkendelse af almene
boligorganisationers handler (både køb og salg), som vedrører ubebyggede arealer på 2.000
m2 eller derunder, som ikke selvstændigt kan bebygges, kan godkendes administrativt.
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21 (Offentlig) Orientering om tilslutning til initiativ for flere
miljømærkede produkter
Sagsbehandler: Dr11918
SagsID: EMN-2020-01525

Resume
Orientering om at Silkeborg Kommune har tilsluttet sig Københavns Kommunes initiativ, hvor
de søger opbakning til indsatsen for at fremme miljømærket babyudstyr og miljømærkede
børnetekstiler og institutionsmøbler. Initiativet flugter med målsætningen i Indkøbspolitikken,
om at opnå mindst mulig miljøbelastning og fremme sikkerheden for brugerne.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) har opfordret til, at alle kommuner bakker op
om et initiativ, som Københavns Kommune har taget for at fremme miljømærkede produkter.
Offentlige indkøb forventes at spille en aktiv rolle i indsatsen for Regeringens klimamål om 70
% reduktion i drivhusgasserne i 2030. Fokus på offentlige indkøb, som redskab til at bevæge
markedet i en mere bæredygtig retning, har aldrig været større. Miljømærker som det
nordiske miljømærke Svanemærket og det europæiske miljømærke EU-Blomsten er redskaber,
der kan medvirke til at reducere CO2-udledningen.
Københavns Kommune gør en indsats for at få mere miljømærket babyudstyr, flere
miljømærkede børnetekstiler, bl.a. barnevogne, madrasser og soveposer, samt flere
miljømærkede institutionsmøbler med på kommende offentlige indkøbsaftaler gennem en tidlig
og fokuseret markedsinvolvering. Københavns Kommune har tidligere gjort lignende for et
større miljømærket udvalg af legetøj, kontormøbler, arbejdsbeklædning og kontorartikler. Det
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førte til flere miljømærkede produkter på indkøbsaftalerne. Markedsinvolveringen foregår i
samarbejde med Miljømærkning Danmark og med opbakning fra SKI.
Silkeborg Kommune har givet sin tilslutning til interessetilkendegivelsen, og viser dermed
markedet, at vi på sigt kan være interesserede i at købe flere miljømærkede produkter inden
for babyudstyr, børnetekstiler og institutionsmøbler. Leverandørerne får via initiativet
information om, at Silkeborg Kommune deltager og får oplyst vores forventede årlige
indkøbssum på de to områder babyudstyr og institutionsmøbler. Derudover følger der ingen
forpligtelser med interessetilkendegivelsen. I Silkeborg Kommunes indkøbspolitik indgår
målsætningen ”at opnå mindst mulig miljøbelastning og fremme sikkerheden for brugerne”,
som dette initiativ er med til at understøtte.
Silkeborg Kommune køber årligt for ca. 1,2 mio. kr. babyudstyr og for ca. 1,2 mio. kr.
institutionsmøbler.
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22 (Offentlig) Godkendelse af samarbejdsaftale om
Regatta 2021
Sagsbehandler: Dr12865
SagsID: EMN-2019-01912

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at Riverboat/DGI Midtjylland skal stå i spidsen
for Regatta i 2021. Rammer og vilkår for kommunal støtte og råderet over kommunale pladser
og vejarealer fastlægges i samarbejdsaftale mellem arrangør og Silkeborg Kommune, som
fremsendes til udvalgets godkendelse. Derudover skal udvalget tage stilling til kommunal
underskudsgaranti på 1 mio. kr. med henblik på endelig godkendelse i byrådet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,



at godkende forslag til samarbejdsaftale mellem RegattaSilkeborg og Silkeborg
Kommune
at godkende, at udvalget indstiller til byrådet, at der bevilges en underskudsgaranti på
1 mio. kr., som kan komme til udbetaling, under nærmere bestemte vilkår, efter
afholdt Regatta 2021.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler underskudsgarantien.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På mødet 19. marts 2019 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Riverboat/DGI
Midtjylland skal stå i spidsen for fremtidens Regatta i 2021, hvor fyrværkeri fortsat er en del af
regattaen.
Arrangørsamarbejdet mellem Riverborat og DGI Midtjylland er efterfølgende formaliseret i
foreningen Regatta Silkeborg. Samspillet mellem Regatta Silkeborg og Silkeborg Kommune
fastlægges i vedhæftede samarbejdsaftale.
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Udgangspunktet for samarbejdsaftalen om Regatta 2021 med kommunal medvirken er 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
Foreningen Regatta Silkeborg har det formelle arrangøransvar med tilhørende forpligtelser i
forhold økonomi, forsikringer, nødvendige myndighedsgodkendelser, aftaler m.m. Målet er et
arrangement, der økonomisk hviler i sig selv og har ca. 250.000 deltagere i alt.
Pt. arbejdes med et budgetoplæg, og foreningen vil i løbet af 1. halvår 2020 trykprøve dette
budgetoplæg og herefter fastlægge det endelige budget.
Silkeborg Kommune etablerer en tværgående projektorganisation, som koordinerer
kommunens opgaver og involvering i arrangementet. De kommunale områder og Regatta
Silkeborg mødtes 15. januar, hvor arrangør præsenterede et foreløbigt oplæg til indhold og
placering af forskellige aktiviteter.
Silkeborg Kommunes økonomiske støtte udmøntes således:
 500.000 kr. årligt i perioden 2019 – 2021, øremærket til sekretariatsopgaver,
markedsføring og kunstnerisk fornyelse, f.eks. målrettet børn.
 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 af 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.
Disse udgifter er indarbejdet i budget 2020 på bevilling 15.
Derudover har Silkeborg Kommune tilkendegivet at være indstillet på
 at dække evt. ekstra terrorsikring under regattaen som følge af opstået forhøjelse af
trusselsniveau
 at stille en underskudsgaranti, der øremærkes sikring af betaling til frivilliges og
foreningers arbejdsindsats, hvis omsætning i boder m.m. svigter pga. dårligt vejr m.m.
På baggrund af dialog med Regatta Silkeborg om foreningens aktuelle vurderinger af behov for
involvering af frivillige i forhold til forventet omsætning vurderes, at en kommunal
underskudgaranti på 1 mio. kr. vil være afgørende for sikring af tilstrækkeligt engagement fra
foreninger og frivillige.
Derfor lægges op til en underskudsgaranti på op til 1 mio. kr. der opdeles i to puljer:
 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.
 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
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nærmere redegørelse for hvilke omstændigheder, der har ført til behov for udbetaling af
underskudsgaranti.
Underskudsgarantien, som maks. beløber sig til 1 mio. kr., men først opgøres endelig efter
arrangementet i 2021, foreslås reserveret og afholdt på bevilling 16, eventpuljen.
Når Regatta 2021 er afholdt, evalueret og regnskabet gjort op, orienteres Silkeborg Kommune.
Denne orientering vil indgå i den politisk stillingtagen til videre kommunalt engagement i
fremtidig regatta.

Økonomi
De kendte udgifter vedr. årligt tilskud i perioden 2019 – 2021, fyrværkeri og illumination,
afspærring, renovation m.m. er indarbejdet i budget 2020, bevilling 15 Fælles formål.
Evt. udgifter til ekstra terrorsikring og underskudgaranti på op til 1 mio. kr. kan afholdes på
bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

Bilag
1 (Oplæg til samarbejdsaftale om Regatta 2021 - 8040429)

Side 63

23 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 48 og
lokalplan 14-018 for et erhvervsområde ved
Skærskovhedevej
Sagsbehandler: DR19954
SagsID: EMN-2020-01038

Resume
Forslag til tillæg nr. 48 og lokalplan 14-018 for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest
for Funder har været i 8 ugers høring. I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar.
Udvalget skal behandle kommuneplantillæg, lokalplan og høringssvar med henblik på endelig
vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.
Planforslagene giver mulighed for etablering af et lager- og logistikcenter med tilhørende
personalefaciliteter. Lokalplanen kan rumme forskellige scenarier for fremtidig bebyggelse med
udgangspunkt i to byggefelter. I det sydøstlige hjørne gives mulighed for et højlager på 20 m
mens øvrig bebyggelse må opføres med en maks. højde på 13 m. Der sikres vejadgang fra
Skærskovgårdsvej.
Planforslagene kan ses her: Lokalplan 14-018 Kommuneplantillæg nr. 48
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Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,



at tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages med nedenstående ændringer,
at lokalplan 14-018 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 04-05-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 27. januar 2020 forslag til tillæg nr. 48 og lokalplan 14-018 med henblik på
offentlig fremlæggelse.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 13,4 ha og afgrænses af Silkeborgmotorvejen mod nord
og Skærskovhedevej mod syd.
Baggrunden for lokalplanen er at muliggøre udvikling af området til erhvervsformål efter
forespørgsel fra bygherre, Sport24 og Sport Group Denmark. Lokalplanområdet er udpeget til
erhvervsformål i Byvækstplanen i Planstrategi 2040. Området umiddelbart øst for
lokalplanområdet er eksisterende erhvervsområde, hvor både Sport24 og Sport Group
Denmarks administrationsbygninger ligger i dag.
Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse og
offentliggørelse til byzone.
Lokalplanens formål er,
 at muliggøre lokaliseringen af forskellige typer af virksomheder indenfor
lokalplanområdet,
 at muliggøre en alsidig og etapevis udbygning,
 at forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne,
 at området fremtræder harmonisk, ordentligt og indbydende, med brede grønne arealer
ud mod de omgivende veje.
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Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, da området
ikke er rammelagt. Der er derfor sideløbende med høringen af lokalplanforslaget udsendt et
forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2028.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 48 og lokalplan 14-018 har været udsendt i offentlig høring i perioden 31.
januar 2020 - 27. marts 2020.
Der er modtaget 4 høringssvar fra:





Vejdirektoratet
Silkeborg Forsyning - Spildevand
Museum Silkeborg
Funder-Lysbro Lokalråd

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Høringssvar” sammen med de indkomne høringssvar.
Vejdirektoratet har som vejmyndighed for motorvejen ingen indsigelse til planforslagene. De
opstiller imidlertid bemærkninger vedrørende vejbyggelinjer, belysning/digitale skærme mv.,
støj samt reklameskiltning i det åbne land. Bemærkningerne har givet anledning til få
tilføjelser i lokalplanens redegørelse samt kommentarer til bestemmelser.
Silkeborg Spildevand gør opmærksom på, at hvis der skal etableres et regnvands- og
forsinkelsesbassin i området foretrækker de, at arealet udstykkes og tilskødes dem.
Museum Silkeborg gør opmærksom på, at lokalplanområdet, efter aftale med bygherre,
allerede er undersøgt og der er lavet aftale om at udgrave de registrerede fortidsminder.
Funder-Lysbro Lokalråd gør indsigelse mod placeringen af et evt. højlager på 20 m i det
sydøstlige hjørne af lokalplanområdet og foreslår ny placering i det nordøstlige hjørne.
Herudover foreslår lokalrådet, at der etableres en cykelsti mod området samt en rekreativ sti
gennem området. Lokalrådet giver udtryk for, at lokalplanens bestemmelser skal sikre, at
lokalplanområdet fremtræder harmonisk, pænt og indbydende mod omgivelserne.
Ændringer og tilføjelser i kommuneplantillægget og lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i kommuneplantillægget og lokalplanen:
Lokalplanens bestemmelser:
 I § 6.2 ændres kommentaren til:
Området kan udstykkes så regnvands- og forsinkelsesbassiner ligger på private arealer
eller tilskødes Silkeborg Spildevand. Arealerne kan medregnes i beregningen af
bebyggelsesprocenten for den pågældende ejendom. Det forudsætter dog at
rettigheder til bassinerne tinglyses, ligesom grundene skal have en sådan størrelse, at
der opnås en fornuftig balance mellem bebyggelse og ubebyggede arealer.


I § 6.2 tilføjes kommentaren:
Der kan ikke forudsættes tilladelse til anlæg af regnvands- og forsinkelsesbassiner
inden for vejbyggelinjerne inkl. højde- og passagetillæg som anført i punkt 7.4.
Vejdirektoratet er vejmyndighed.



I § 7.4 ændres teksten til:
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Bebyggelse må ikke opføres inden for arealer, der er omfattet af den omtrentlige
placering af vejbyggelinjen, der er angivet på kortbilag 3.
Lokalplanens redegørelse:
 Lokalplanens forhold til miljøet: I afsnittet Vejstøj tilføjes:
Anlæg af en støjvold eller andre støjskærmende foranstaltninger er omfattet af
vejlovens § 40, stk. 2 og forudsætter tilladelse, såfremt anlægget ønskes opført
indenfor det vejbyggelinjepålagte areal. Hvorvidt en sådan tilladelse vil kunne
meddeles, vil bero på en konkret vurdering af en konkret ansøgning, der bl.a. skal
beskrive den konkrete placering i forhold til vejen og den støjreducerende effekt af det
ønskede anlæg. En sådan ansøgning skal i givet fald fremsendes til Vejdirektoratet med
henblik på behandling.
Teknik- og Miljøafdelingen har følgende forslag til administrative tilretninger i
kommuneplantillægget og lokalplanen:
Lokalplanens bestemmelser:
 I § 9.3 tilføjes kommentaren:
Beplantningen skal understøtte muligheden for biodiversitet i området.
Lokalplanens redegørelse:
 Lokalplanens forhold til anden planlægning: I afsnittet Varme ændres teksten til:
Området skal enten individuelt varmeforsynes eller forsynes med varme fra Silkeborg
Forsyning A/S.
Kommuneplantillæg:
 Rammenavn ændres fra 14-E-03 til 14-E-06.
Bemærk: Der foretages herudover redaktionelle ændringer.
Miljøvurdering
Der er ikke indkommet klager over beslutningen om, at planforslagene ikke er miljøvurderet.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed er standard for erhvervsområder af
denne karakter. Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af
ovenstående ændringsforslag. Lokalplanen har følgende bæredygtighedsprofil:
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De orange felter omhandler social bæredygtighed, herunder fysiske rammer (F), sundhed og fællesskab
(S) og identitet og kultur (I). De røde felter vedrører økonomisk bæredygtighed, herunder
levetidsomkostninger og drift (L) og erhverv og beskæftigelse (E). De grønne felter omhandler
miljømæssig bæredygtighed, herunder landskab og natur (L), energi og ressourcer (E), transport (T) og
vand (V). De blå felter vedrører processuel bæredygtighed, herunder kommunikation (K), inddragelse (I)
og ejerskab (E).

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

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring.
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24 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 49 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-017 for et
boligområde ved Funder Nørreskov
Sagsbehandler: DR28377
SagsID: EMN-2020-01021

Resume
Forslag til tillæg nr. 49 og lokalplan 14-017 for et boligområde ved Funder Nørreskov har
været i 8 ugers høring. I høringsperioden er der indkommet 93 høringssvar. Udvalget skal
behandle kommuneplantillæg, lokalplan og høringssvar med henblik på endelig vedtagelse af
kommuneplantillæg og lokalplan.
Lokalplanen er udarbejdet efter anmodning fra bygherrerådgiver Mogens Leth på vegne af en
række grundejere; Mogens Poulsen, Mogens Friis, Søren Fisker, Tine Bomholt & René SchroppPedersen.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af op til ca. 270 boliger med mulighed for både tætlav og åben-lav bebyggelse på et ubebygget område nord for Funder Bygade/Funder Kirkevej.
Lokalplanen medtager desuden eksisterende ejendomme nord for Funder Bygade med henblik
på at inddrage området i byzone. En del af Funder Kirkevej og Nørhedevej forudsættes
nedklassificeret til sti ved vedtagelse af planen.
Planforslagene kan ses her.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,



at tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer,
at lokalplan 14-017 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 04-05-2020
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Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 27. januar 2020 forslag til tillæg nr. 49 og lokalplan 14-017.
Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre op til i alt ca. 270 boliger. Flere af lokalplanens
delområder giver mulighed for etablering af enten åben-lav eller tæt-lav bebyggelse,
afhængigt af efterspørgslen. Lokalplanen sikrer minimum 65-70 åben-lav boliger i form af
parcelhuse indenfor delområde 3. Den øvrige del af lokalplanområdet kan bestå af åben-lav
bebyggelse eller op til ca. 200 tæt-lav bebyggelsesenheder (rækkehuse).
Foruden boligudviklingsområdet i rammeområde 14-B-02 vil lokalplanområdet også omfatte
den nordlige del af Funder Bygade/Funder Kirkevej, udlagt til centerformål i rammeområde 14C-02, med henblik på at overføre området til byzone. For enkelte matrikler langs Funder
Bygade og Drejergårdsvej vil der være mulighed for udstykning.
Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget et konkret ønske om udvikling af ejendom på Funder
Bygade 10 til centerfaciliteter i form af boliger og restaurant/butik. Dette er indarbejdet i
lokalplanen.
Trafik
Området vejbetjenes primært fra Funder Allé, som udbygges fra Rema1000-rundkørslen og
mod nord. Enkelte nye boliger vil vejbetjenes fra Funder Bygade, Drejergårdsvej og Funder
Kirkevej. Der udlægges areal langs Funder Allé til allé træer.
Nørhedevej går i dag gennem området. Vejen vil blive nedklassificeret til sti og delvist ændre
forløb i forbindelse med realisering af planen.
Ved forlængelse af Funder Allé krydses Funder Kirkevej. Der anlægges stitunnel under Funder
Allé fra Funder Kirkevej, som således bliver lukket for gennemkørende trafik og
nedklassificeret til sti hen til Funder Skolevej.
Der etableres desuden stiforbindelse fra Drejergårdsvej gennem lokalplanområdet til
Nørhedevej samt rekreative stiforbindelser i forbindelse med grønne kiler gennem området.
Kommuneplantillæg
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår den
geografiske udstrækning for ramme 14-B-02 samt afgrænsningen af centerområdet i
kommuneplanramme 14-C-02. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag
til tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017-2028.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-017 har været udsendt i
offentlig høring i perioden 3. februar 2020 - 30. marts 2020.
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Der er modtaget 93 høringssvar fra Vejdirektoratet, Museum Silkeborg, Silkeborg Forsyning,
Funder-Lysbro Lokalråd samt 88 borgere primært bosat i Funder-området.
Vejdirektoratet har ingen indsigelser.
Silkeborg Forsyning oplyser, at forhold omkring regnvandshåndtering skal præciseres i
lokalplanen.
Funder-Lysbro Lokalråd samt hovedparten af de 88 høringssvar fra beboere i lokalområdet
giver udtryk for bekymring omkring kapaciteten på skole og øvrige institutioner i Funder, hvis
der gives tilladelse til etablering af de mange nye boliger. Herudover udtrykker borgere og
lokalråd bekymring omkring lokalplanens mulighed for etablering af mange rækkehuse i en
stor del af lokalplanområdet.
Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Høringssvar” sammen med de indkomne høringssvar.
Ændringer og tilføjelser i lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i lokalplanen:
1: Vedr. høringssvar fra Funder-Lysbro Lokalråd om ønske om større variation i tæt-lav bebyggelse
Bestemmelse i § 8.4 om frem- og tilbagerykning for hver 4. boligenhed på minimum 0,5 meter
ændres til 1 meter.
2: Vedr. generelt ønske om flere parcelhusgrunde
Delområde 3 er udlagt til åben-lav bebyggelse og udvides til at omfatte et areal nordvest for
og syd for det nuværende delområde 3. Områderne er vist med rød stiplet linje herunder.
Lokalplanen tilrettes i øvrigt med hensyn til antal boliger. Det maksimale antal boliger vil blive
ca. 210 mod de nu angivne 270 boliger.
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3: Vedr. ønske fra Levehuse om mulighed for etablering af carport/skure i op til 2,75 m
indenfor 2,5 meters afstand til skel og vej
Der tilføjes bestemmelse under § 7 at carporte og skure indenfor delområde 1, 2A og 2B må
opføres i højder op til 2,75 m indenfor 2,5 m fra skel og vej. Højden måles fra byggemodnet
terræn omkring carporte/skure/udhuse og lignende.
4: Vedr. ønske fra Levehuse om mulighed for etablering af små fritliggende huse på små
grunde samt tilføjelse vedr. variation i bebyggelsen for tæt-lav
Der ændres i udstykningsbestemmelse § 5.1, at for delområde 1, 2A og 2B må grunde
udstykkes på 400-1.000 m2 for åben/lav bebyggelse. og 300-700 m2 for tæt/lav bebyggelse.
Det tilføjes i § 8.4, at variation i bebyggelsen også kan ske ved adskillelse af de enkelte
boligenheder.
5: Vedr. Silkeborg Forsynings ønske om ændringer vedr. håndtering af regnvand
Dimensioneringen af regnvandsbassinet efterberegnes og arealtilpasses på lokalplankortet.
Lokalplan tilrettes, så det fremgår, at Silkeborg Forsyning skal håndtere regnvand. Der
konsekvensrettes i afsnit omkring Klima og Bæredygtighed og Vandmiljø samt § 6.1-6.4.
Befæstelsesgrad for området angives.
Under § 10.1 ændres terrænreguleringsbestemmelserne, så det fremgår, at der kan
terrænreguleres i nødvendigt omfang ved regnvandsbassinet og at regnvandsbassinet skal
etableres, så det fremstår naturligt i landskabet.
6: Vedr. bestemmelse om bebyggelsesomfang for ejendommen Funder Kirkevej 2
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Bestemmelsen omformuleres til: Der kan etableres de for ejendommen nødvendige driftsbygninger, herunder stuehus, samt et udhus- og garagebygning på maksimum 100 m2.
7: Vedr. bestemmelser for hegn i § 9.5 og 9.6
Bestemmelser vedrørende etablering af hegn er tiltænkt nye boligområder og ikke de
eksisterende boligområder ved Funder Bygade, Funder Kirkevej og Drejergårdsvej. Det
præciseres, at bestemmelserne gælder delområde 1, 2A, 2B og 3.
8: Vedr. bestemmelser om grundejerforeninger § 12
Der kan ikke fastsættes bestemmelser om oprettelse af grundejerforeninger for eksisterende
boligområder. Det er derfor en fejl, at delområder med eksisterende bebyggelse indgår. Det
tilrettes i § 12.1, at grundejerforening omfatter delområde 1, 2A, 2B og 3.
Miljøvurdering
Der er ikke indkommet klager over beslutningen om, at planforslagene ikke er miljøvurderet.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af ovenstående
ændringsforslag.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring. Der blev holdt borgermøde 5. marts 2020.
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25 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg 50 til
kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 32-009 Boligområde
ved Højgårdsvej i Voel
Sagsbehandler: DR17208
SagsID: EMN-2020-01040

Resume
Forslag til tillæg nr. 50 og lokalplan 32-009 for et boligområde ved Højgårdsvej i Voel har
været i 4 ugers høring. I høringsperioden er der indkommet 7 høringssvar. Udvalget skal
behandle kommuneplantillæg, lokalplan og høringssvar med henblik på endelig vedtagelse af
kommuneplantillæg og lokalplan.
Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/9712851

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,



at tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages med nedenstående ændringer,
at lokalplan 32-009 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 04-05-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 27. januar 2020 forslag til tillæg nr. 50 og lokalplan 32-009 med henblik på
offentlig fremlæggelse.
Lokalplanområdet udlægges til en variation af åben-lav- og tæt-lav boligbebyggelse med nære,
grønne friarealer for beboerne og en offentligt tilgængelig landskabskile langs det vestlige skel.
Kilen ligger i naturlig forlængelse af de eksisterende grønne områder syd for Voel Hallerne.
Lokalplanområdet er opdelt i fem delområder. Der er fokus på at skabe en varieret og robust
plan over længere tid, som kan rumme forskellige boligtyper. Variationen ses ved at tre af de
fem delområder muliggør forskellige boligtyper, hvorved det er muligt at sammensætte et,
samlet set, mangfoldigt boligområde med en bred beboersammensætning. Der er mulighed for
at udstykke op til 108 boliger indenfor området. I området etableres gode stiforbindelser med
forbindelse til det øvrige stisystem i Voel samt plads til regnvandsbassin i den nordvestlige del
af området.
Lokalplanens formål er,
 at give mulighed for at anlægge et attraktivt boligområde;
 at området fremstår som et varieret boligområde, med en blanding af fritliggende
parcelhuse, klyngehuse, kompaktparceller og sammenbyggede rækkehuse med lodret
lejlighedsskel;
 at nye veje og stier tilkobles eksisterende trafiksystemer på en funktionel og sikker
måde;
 at bebyggelsen udformes og placeres, så der skabes attraktive grønne rum mellem
husene;
 at fælles og grønne fri- og opholdsarealer indarbejdes i bebyggelsen med gode
solforhold og terræn egnet til leg og samvær.
Kommuneplantillæg
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår bredden
på den grønne kile i området samt placering af antennemast indenfor området. Der er derfor
sideløbende med høringen af lokalplanforslaget udsendt et forslag til tillæg nr. 50 til
Kommuneplan 2017-2028.
Beskyttelseslinje
En mindre del af lokalplanområdet (ca. 20 m adgangsvej) ligger inden for
fortidsmindebeskyttelseslinjen udløst af gravhøjen på den modsatte side af Højgårdsvej.
Realiseringen af lokalplanen forudsætter, at Silkeborg Kommune meddeler dispensation fra
Naturbeskyttelseslinjens §18 til anlæg af vej og opsætning af skilte indenfor beskyttelseslinjen.
En dispensation forventes mulig, men afgørelsen kan påklages.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2020 og lokalplan 32-009 har været udsendt i
offentlig høring i perioden 3. februar 2020 - 3. marts 2020.
Der er modtaget 7 høringssvar fra:








Museum Silkeborg v/Peter Mohr Christensen
Voel Lokalråd v/Formand Jens O. Futtrup
Grundejerforeningen Højgårdsvænget v/Sune Storgaard Rytke, Højgårdsvænget 2
Allan Andersen, Højgårdsvænget 5
Mick Bechmann, Højgårdsvænget 3
Palle Johansen, Christiansvej 38
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Silkeborg Forsyning, Spildevand

Høringssvarene omhandler primært bredden på den grønne kile, stiforbindelser og ønsket om
afstand til eksisterende boligområde ved Højgårdsvænget. Teknik- og Miljøafdelingen har
kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan ses på lokalplansiden under
”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Ændringer og tilføjelser i lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i lokalplanen:
-

Kortbilag 2 og 3 tilrettes, så den øst-vestgående sti langs den nordlige afgrænsning
mellem Højgårdsvænget og lokalplanområdet fremgår tydeligt. Stien udlægges med en
bredde på 4 m og et anlæg på 2,5m jf. §4.8.
Udstrækning af regnvandsbassin ændres mod syd, så det alene berører arealer
omfattet af lokalplan 32-009.

Teknik- og Miljøafdelingen har følgende forslag til administrative tilretninger i kommuneplanen:
-

Der indskrives i rammen for området, at den grønne kile skal have en bredde på
minimum 45 m og at der ikke er krav om antennemaste indenfor området. Rettelserne
er i overensstemmelse med forslag til tillæg 50 til Kommuneplan 2017-2028, som har
været i offentlig høring.

Teknik- og Miljøafdelingen har følgende forslag til administrative tilretninger i lokalplanen:
-

-

Der tilføjes bestemmelse om afvanding i området: ”Vandløb, grøfter, dræn,
rørledninger, lavninger i terrænet, hvor vand opsamles m.v., skal i forbindelse med
byggeri og anlægsarbejde reetableres således, at afvanding sikres. Ændres placering,
bredde, dybde, rørdiameter kræves en godkendelse i forhold til Vandløbsloven.”
Stien a-b ændres fra belagt sti til rekreativ sti. Der er en parallel sti indenfor
naboområdet ved Christiansvej, som er belagt. Teknik- og Miljøafdelingen forventer, at
de grønne områder inden for de to boligområder i fremtiden vil komme til at opleves
som et samlet grønt område, og en parallel belagt sti indenfor lokalplanområdet
vurderes derfor ikke nødvendig.

Miljøvurdering
Der er ikke indkommet klager over beslutningen om, at planforslagene ikke er miljøvurderet.
Bæredygtighed
I planen er arbejdet med bebyggelse, som giver mulighed for en varieret
beboersammensætning samt at skabe grønne landskabskiler, som kan invitere områdets
beboere til fællesskab og sammenhold på tværs.
Lokalplanen har følgende bæredygtighedsprofil:
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De orange felter omhandler social bæredygtighed, herunder fysiske rammer (F), sundhed og fællesskab
(S) og identitet og kultur (I). De røde felter vedrører økonomisk bæredygtighed, herunder
levetidsomkostninger og drift (L) og erhverv og beskæftigelse (E). De grønne felter omhandler
miljømæssig bæredygtighed, herunder landskab og natur (L), energi og ressourcer (E), transport (T) og
vand (V). De blå felter vedrører processuel bæredygtighed, herunder kommunikation (K), inddragelse (I)
og ejerskab (E).

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

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 4 ugers offentlig høring.
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26 (Offentlig) Beslutning om nedlæggelse af den offentlige
vej Nørhedevej i Funder og lukning af Funder Kirkevej ved
Funder Allé
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2020-01985

Resume
Beslutning om nedlæggelse af del af den offentlige vej Nørhedevej i Funder, der bliver omlagt
og opretholdes som privat fællessti og lukning af Funder Kirkevej ved Funder Allé. Lokalplan
14-017 for et boligområde ved Funder Nørreskov forudsætter, at en del af Nørhedevej og en
del af Funder Kirkevej bliver nedklassificeret til sti. Vejomlægningerne foretages i
overensstemmelse med lokalplanen.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,




at en del af den offentlige vej Nørhedevej (litra 7000b) nedlægges,
at vejen omlægges og opretholdes som privat fællessti og
at Funder Kirkevej lukkes ved Funder Allé, hvor der etableres stiforbindelse.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 04-05-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Lokalplan 14-017 for et boligområde ved Funder Nørreskov fastlægger vej og stistrukturen i
området. En del af den offentlige vej Nørhedevej bliver nedlagt som kommunevej, men bliver
omlagt og opretholdt som privat fællesvej/sti i overensstemmelse med lokalplanen. Funder
Kirkevej bliver lukket ved krydsningen med Funder Allé og bliver opretholdt som sti i
overensstemmelse med lokalplanen. Lukningen af Funder Kirkevej sker med udgangspunkt i
kommuneplan 2017-2028, hvor forlængelsen af Funder Allé fremgår. Hensigten er, at biltrafik
skal ledes udenom det centrale Funder for at skabe et mere sikkert sted at færdes blandt
andet for skolebørn, der skal til og fra skole via Funder Kirkevej.

Eksisterende vej og stistruktur.
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Veje og stier, jf. lokalplan 14-017.
Lokalplanområdet vejbetjenes primært fra Funder Allé, som udbygges fra Rema1000rundkørslen og mod nord. Nørhedevej går i dag gennem området. Vejen vil blive
nedklassificeret til sti og delvist ændre forløb i forbindelse med realisering af planen. Ved
forlængelse af Funder Allé krydses Funder Kirkevej. Der anlægges stitunnel under Funder Allé
fra Funder Kirkevej, som således bliver lukket for gennemkørende trafik og nedklassificeret til
sti hen til Funder Skolevej.
Der etableres desuden stiforbindelse fra Drejergårdsvej gennem lokalplanområdet til
Nørhedevej samt rekreative stiforbindelser i forbindelse med grønne kiler gennem området.
Det er Silkeborg Kommune som vejmyndighed, der træffer beslutning om nedlæggelse af
kommunevejen og om arealets fremtidige status. Silkeborg Kommune planlægger at træffe
beslutning om, at Nørhedevej skal være en privat fællesvej/sti. Der er i denne vurdering lagt
vægt på, at vejen har mistet sin betydning som offentlig vej og at det er en forudsætning for
realisering af lokalplan 14-017. Vejen skal forblive opretholdt helt eller delvis som vej, hvis den
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efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og
der ikke samtidig bliver etableret anden vejadgang.
Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen
vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom. Det er kommunens vurdering, at vejen skal
opretholdes som privat fællesvej/sti.
Hvis vejen bliver opretholdt som privat fællesvej/sti, skal kommunalbestyrelsen træffe
beslutning om, hvem der fremover skal være ejer af vejarealet, og hvilke ejendomme der skal
have vejret til vejen. Det vil være ejeren af ejendommen matr.nr. 7ø og 8a Funder By, Funder,
der fremover skal være ejer af vejarealet og det er ejendomme udstykket fra matr.nr. 7ø og
8a Funder By, Funder, der skal have vejret til vejen/stien.
Eventuelle ledningsejere tilbydes i forbindelse med nedlæggelsen, at der med hjemmel i
vejloven kan tinglyses en servitut om deres ledningers placering i det nedlagte areal.
Udgifterne hertil betales af ledningsejerne. Kommunen er i forbindelse med nedlæggelsen
forpligtiget til at foretage de nødvendige ændringer i matrikel og tingbog.
Byrådet træffer efter vejlovens § 15 beslutning om nedlæggelse af kommunevejen og efter
vejlovens § 124 beslutning om arealets fremtidige status.

Borgerinddragelse
Der er gennemført en offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 6 høringssvar.
Høringssvar 1: Lena Kristoffersen synes ikke vejen skal delvis lukkes, da hun mener, at det vil
gøre det besværligt for Sinding og Øster Bording siden at komme ind mod Funder.
Høringssvar 2: Jens Pape synes, at det vil være en super løsning at lukke Funder Kirkevej for
gennemgående trafik fra Funder Kirkevej (vest) og fra Nørhedevej (nord), da det vil være en
perfekt skolesti at sende skoleelever ud på.
Høringssvar 3: Katja Larsen mener ikke, at vejen skal delvis lukkes, da hun mener, at det vil
gøre det besværligt for Sinding og Øster Bording siden at komme ind mod Funder.
Høringssvar 4: Mik Vonsild mener, at det er ok at lave Nørhedevej til sti, men vil gerne lade
Funder Kirkevej være en almindelig vej, da det letter adgang til Funder Kirkeby og motorvejen.
Høringssvar 5: 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.
Høringssvar 6: Tor Westerheim skriver, som skolebestyrelse har de ingen indsigelser mod at
lukke strækningen. Ved at opretholde strækningen som sti, formoder de, at der kommer øget
trafik af cyklende elever herfra. Derfor vil de gøre opmærksom på, at det er yderst vigtigt at få
etableret en sikker overgang fra stien og ud på Funder Skolevej og Funder Kirkevej. De
opfordrer til et godt oplyst kryds. De ser en rundkørsel som en mulighed for at sikre en god
sikkerhed for skolebørnene, men som minimum ønsker de at vigepligten fra nord bibeholdes
som i dag.
Høringssvar 7: Mikael Thorborg skriver, at han ikke umiddelbart kan se nogen grund til at
Funder Kirkevej skal lukkes, da den ligger på grænsen for lokalplanen og at en lukning betyder
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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 og en omvej på
over ½ km for trafikanter mellem Nørhedevej/Funder Skolevej og Funder, Drejegårdsvej og
Hvinningdal.

Økonomi
Omkostningerne til matrikulær berigtigelse og tinglysning afholdes af ejeren af ejendommen
matr.nr. 7ø og 8a Funder By, Funder.

Bilag
1 (Høringssvar om nedlæggelse af del af den offentlige vej Nørhedevej i Funder - 8429134)
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27 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
byggemodning af Astrid Lindgrens Vej etape 1, del II
Sagsbehandler: DR28072
SagsID: EMN-2018-02170

Resume
Godkendelse af fremrykning og forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af lokalplan 12-027
ved Astrid Lindgrens Vej, etape 1, del II – en ny boligudstykning.
Lokalplan 12-027 omfatter kun kommunale arealer til byggemodning.
Der blev 26. november 2018 søgt en bevilling, til etablering af stitunnel under Øster
Bordingvej og fordelingsvejen Astrid Lindgrens Vej, som også er en del af lokalplan 12-027.
Fordelingsvejen er etableret, og stitunnelen er under etablering.
Fordelingsvejen Astrid Lindgrens Vej er også en del af lokalplanen 12-015, som dækker over
private byggemodninger. Der er indgået frivillige aftaler om fordeling af
anlægsomkostningerne, med de private udstykkere, i forbindelse med etableringen af
stitunnelen under Øster Bordingvej og fordelingsvejen Astrid Lindgrens Vej etape 1, del II.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forhøjelse af anlægsbevillingen med 25.375 mio. kr. fra netto 3,5 mio. kr. til netto
28,875 mio. kr. godkendes, når der samtidig fremrykkes 5,250 mio. kr. fra 2021 til
2020 på bevilling 29 Planlægning og Byggemodning, med rådighedsbeløb på 5.250 mio.
kr. indenfor budgettets rammer i 2020, 6.125 mio. kr. i 2021, 10,0 mio. kr. i 2022 og
4,0 mio. kr. 2023



at der søges lånedispensation for fremrykningen fra 2021 til 2020

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 04-05-2020

Indstillingen anbefales.
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Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Projektet omfatter byggemodning af de kommunale matrikler hhv. 23d, 23b og 3 eb.
De tre matrikler vil blive udviklet i forskellige tempi, hvor den første del (markeret med grønt)
matr. nr. 23d, er klar til igangsætning. Den første del indeholder 12 parceller til åben-lav.

Den anden del (markeret med gul på billedet) matr. nr. 23b, vil blive igangsat i foråret 2021.
Den anden del indeholder 14 parceller til åben-lav, og 2 byggefelter til tæt-lav byggeri.
Den tredje del (markeret med rødt på billedet) matr. nr. 3eb, forventes igangsat primo 2022.
Den tredje del indeholder 32 parceller til åben-lav byggeri.
Området markeret med gråt indeholder en stitunnel, som krydser Øster Bordingvej. Stien, som
føres under Øster Bordingvej, skaber en trafiksikker forbindelse for cyklister, herunder
skolebørn, som skal til og fra Buskelundskolen.
Desuden udvides Øster Bordingvej med to buslommer.
Rådighedsbeløbene som den samlede bevilling indeholder, omfatter hver især projektering,
kontrahering og etablering af de tre dele, som byggemodningen er inddelt i.
Byggemodninger er inddelt i tre dele da der ikke er mulighed for at igangsætte
byggemodningen for tre områder på én gang.
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Områderne arkæologisk undersøges også i tre tempi. Hele området skal desuden VVM
screenes, og der skal i den forbindelse også søges om flytning af fredskovsgrænse i området
markeret med rødt.
Til området markeret med grønt afsættes der 5,25 mio. kr.
Til området markeret med gult afsættes der 6,125 mio. kr.
Til området markeret med rødt afsættes der 10,0 mio. kr.
Til alle tre områder afsættes der 4,0 mio. kr. til tilslutningsbidrag og færdiggørelsesarbejder af
hele området (herunder bl.a. slidlag på de boligvejene, og tilslutninger af stisystemerne).

Borgerinddragelse
Ved udarbejdelse af lokalplan har lokalplanen været sendt i høring.
I forbindelse med planlægningen af byggemodningsområdet er der afholdt møder med ejerne
af arealerne indenfor lokalplanen, og der er efter godkendelse og vedtagelse af lokalplanen
igen holdt møder, med ejere og projektudviklere.

Økonomi
Der er ikke mere rådighedsbeløb på bevilling 29 Planlægning og Byggemodning i 2020. Derfor
ønskes at fremrykke rådighedsbeløb på 5,250 mio. kr. fra 2021 til 2020.
Økonomistaben oplyser at forhøjelse af anlægsbevilling med 25,375 mio. kr. fra bruttoudgifter
på 10,0 mio. kr. til bruttoudgifter på 35,375 mio. kr. (nettoudgifter forhøjes med 25,375 mio.
kr. fra 3,5 mio. kr. til 28,875 mio. kr.) og samtidig fremrykkelse af 5,250 mio. kr. fra 2021 til
2020 kan gives på bevilling 29 Planlægning og byggemodning med rådighedsbeløb indenfor
budgettets rammer, fordelt med rådighedsbeløb på 5,250 mio. kr. i 2020, 6,125 mio. kr. i
2021, 10,0 mio. kr. i 2022 og med 4,0 mio. kr. i 2023.
Fremrykningen af rådighedsbeløb fra 2021 til 2020 med 5,250 mio. kr. medfører at rammen
for anlægsbudgetforslaget i 2021 skal reduceres tilsvarende.
Lånefinansiering:
Med aftalen af 26. marts 2020 om kommunernes økonomi, kan kommunerne opnå mulighed
for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet i 2020 kan lånefinansieres.
Ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716
kr., vil blive imødekommet fuldt ud.
Ansøgninger fra kommuner med en likviditet over landsgennemsnittet vil blive imødekommet,
hvis det kan godtgøres, at likviditeten er udfordret på grund af særlige omstændigheder.
Kommunerne vil i ansøgningen skulle angive de anlægsprojekter, der fremrykkes, de
forventede udgifter hertil samt hvor meget, der ønskes lånefinansieret.
Silkeborg Kommunes likviditet er 7.429 kr. pr. indbygger og kan således forvente
lånedispensation.

Side 85

28 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling
til erhvervsbyggemodning af ny stikvej ved Hårup Østervej
i Hårup
Sagsbehandler: Dr28075
SagsID: EMN-2013-59017

Resume
Teknik- og Miljøafdelingen søger en forhøjelse af anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til
erhvervsbyggemodningen af ny stikvej ved Hårup Østervej i Hårup.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forhøjelsen af anlægsbevillingen med 1,5 mio. kr. godkendes og finansieres ved at
anlægsbevilling til Fabriksvej i Kjellerup samtidig nedsættes med 1,5 mio.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 04-05-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er ønske om mindre erhvervsgrunde i det eksisterende erhvervsområde ved Hårup
Østervej. Området har en god beliggenhed i den nordlige del af Hårup, ikke langt fra
motorvejen. Ejendomsstaben har af den årsag ønsket, at udstykke et delområde af matrikel
12dx, som er ejet af kommunen og ligger i byzone til mindre erhvervsgrunde. Dette kræver en
ny stikvej på ca. 70 m.
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Den nye stikvej vil få vejtilslutning fra Hårup Østervej, hvor der etableres en privat fællesvej.
For enden af vejen vil der være vendemulighed for lastbiler.

Figur 1 Oversigtskort
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Figur 2 Skitse af ny stikvej.

Borgerinddragelse
Der har været inddragelse af borgere i området i forbindelse med lokalplanprocessen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling til Hårup Østervej med 1,5 mio. kr. fra
6,331 mio. kr. til 7,831 mio. kr. kan gives med rådighedsbeløb i 2020, hvis anlægsbevilling til
Fabriksvej i Kjellerup samtidig nedsættes med 1,5 mio. kr. fra 8,5 mio. kr. til 7,0 mio. kr. og
rådighedsbeløb i 2020 reduceres tilsvarende.
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29 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til bymiljøer
i Silkeborg Kommune 2020
Sagsbehandler: DR27627
SagsID: EMN-2019-06345

Resume
Silkeborg Kommune har afsat 1 mio. kr. til forskønnelse af vejarealer i bymiljøer.
Lokalrådene i kommunen kan søge midler til lokale projekter. Teknik- og Miljøafdelingen har
prioriteret ansøgningerne og udvalgt to.
Der indstilles til at de udvalgte projekter godkendes samt at midlerne for 2020 frigives.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at de udvalgte projekter godkendes

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 1 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 04-05-2020

De udvalgte projekter blev godkendt. Indstillingen vedrørende anlægsbevillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
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Baggrund
Plan- og Vejudvalget godkendte på mødet 6. september 2018 proceduren for puljen på 1 mio.
kr. til forskønnelse af offentlige vejarealer i bymiljøer i 2018.
Ved godkendelse af anlægsbevilling i 2019, blev det besluttet, at man også kan bruge midlerne
til områder udenfor offentlige vejarealer, det skal dog være indenfor nedenstående rammer:




Det skal være et offentligt naboareal til vejarealet
Det skal udgøre en mindre del af det ansøgte beløb
Den ansvarlige afdeling skal acceptere efterfølgende drift

Teknik- og Miljøafdelingen har benyttet samme procedure i 2020, hvor lokalrådene er kommet
med idéer til forskønnelse af vejarealer i deres lokalområde.
Ansøgningsfristen var den 1. april 2020.
Lokalrådene kan søge op til 225.000 kr. Der er afsat 100.000 kr. til rådgivning og skitsering.
I 2018 og 2019 er bevillingen blandt andet brugt til:


Thorning 2018 – Forskønnelse af hovedgaden



Bryrup 2018 – Forskønnelse af lukket vej ved skolen
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Kjellerup 2019 - Kunst i rundkørsel



Med flere – se vedlagte bilag, der viser et uddrag af de projekter, der er blevet
realiseret siden opstart i 2018.

Derudover har man i 2019 på forhånd godkendt to projekter, som skal tages fra puljen i 2020,
nemlig Ans og Gjessø. De beløber sig til halvdelen af puljen.
I 2020 er der indkommet 8 ansøgninger, som kort beskrives herefter. Teknik- og
Miljøafdelingen anbefaler, at projekterne i Kjellerup og Voel udvælges og tildeles de resterende
midler. Hvis der er penge i overskud, vil de gå til projektet i Virklund.
Alle ansøgninger er vedhæftet i bilag: ’Ansøgninger 2020 Forskønnelse af bymiljøer’.
1. Kjellerup. Lokalrådet vil forskønne den anden store rundkørsel nord for Kjellerup. Den
skal forskønnes med et kunstværk ”stabel” i stil med den første rundkørsel, som blev
udsmykket i 2019. Projektet kan godkendes under forudsætning af, at de selv kan
frembringe de resterende 25.000 kr., som de mangler ifølge deres budget.
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2. Voel. Lokalrådet vil forskønne et kommunalt areal ved en vendeplads på Toftegårdsvej,
som har fået nyt liv og tiltrækning i forbindelse med, at der er etableret et
regnvandsbassin/sø.
Voel har søgt 65.000 kr. fra puljen til flisebelægning og bordbænkesæt. Teknik- og
Miljøafdelingen ønsker at få lavet en større helhed på stedet og opgradere projektet og
derved evt. gøre brug af de maksimale 225.000 kr. på stedet.
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De resterende projekter lever ikke op til kriterierne for at være primært vejareal eller i relation
til vejareal. Arealerne er enten private eller hører under andre offentlige instanser.
Skulle det ske, at der er penge i overskud når de udvalgte projekter er færdige, ønsker Teknikog Miljøafdelingen af tilgodese ansøgningen fra Virklund.


Virklund - Lokalrådet ønsker at forskønne et hjørne af skolens areal. Arealet ligger ud
til vejareal.



Gødvad I - Lokalrådet ønsker at sløre et ”grimt” byggeri ved at plante rundt om.
Arealet er privat.



Gødvad II - Lokalrådet ønsker, at der bliver etableret en sti rundt om
regnvandsbassinerne i Gødvad Enge. Arealet er dels Silkeborg Forsynings og dels
privat. Teknik og Miljøafdelingen bringe ønsket videre til Silkeborg Forsyning.



Funder - Lokalrådet ønsker penge til et skoletorv inde på skolens grund. Arealet er
langt fra vejareal.



Frederiksdal - Lokalrådet ønsker nabohjælpskilte og en pavillon på sportspladsen.
Sportspladsen hører under Kultur- og Borgerservice. Teknik- og Miljøafdelingen
henviser lokalrådet til Det Kriminalpræventive Råd og Tryg i forhold til ønsket om
nabohjælpskilte.



Serup - Lokalrådet ønsker en ny legeplads på deres sportsplads. Arealet hører under
Kultur- og Borgerservice. Ikke i relation til vejareal.

Borgerinddragelse
Lokalrådene kan søge bevilling til forskønnelse af vejarealer i deres lokalområde.
Der er sendt brev ud til lokalrådene med opfordring til at komme med ideer og ansøgning.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med
rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2020.

Bilag
1 (Forskønnelse af bymiljøer_ PRÆSENTATION - 8411543)
2 (Ansøgninger 2020 Forskønnelse af bymiljøer - 8438703)
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30 (Offentlig) Beslutning om finansiering af ekstra udgifter
ved grøn vinter og ved ekstremt vejr via vintertjenesten
Sagsbehandler: DR16371
SagsID: EMN-2019-03672

Resume
Den seneste vintersæson har været varm og våd. Specielt februar måned satte rekorder
med nedbør. I Silkeborg belastede den samlede nedbørsmængde Langsø, så den målte
vandgennemstrømning kunne betegnes, som ud over en 100 årshændelse.
Det var nødvendigt at sikre veje, grunde og boliger i et omfang, som ikke tidligere er set.
Til gengæld har udgifterne til vintertjenesten været meget lavere og udgifterne til normalt
vejvedligehold er øgede.
Byrådet kan beslutte, at de ekstra udgifter i vejdriften, til sikring af vejene i varme vintre både
i 2020 og fremover, finansieres af et forventet mindreforbrug på vintertjenesten. Samtidig
foreslås der oprettet en beredskabskonto til sikring af offentlige anlæg ved fremtidigt ekstremt
vejr.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,




at ekstraudgifterne til nødvendige sikringsarbejder ved ekstremt vejr i 2020 finansieres
af det forventede mindreforbrug på vintertjenesten.
at op til 40% af det forventede mindreforbrug på vintertjenesten i 2020 og fremover
kan anvendes til vinterlignende og klimarelaterede opgaver.
at der permanent fra budget 2021 flyttes 200.000 kr. fra vintertjenesten til en ny
beredskabskonto til sikring af offentlige anlæg ved ekstremt vejr.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 04-05-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
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Sagen
Beskrivelse af sagen
Vinteren 2020 har været ekstrem
Den rekordvåde og varme vinter har været en medvirkende faktor til de mange
oversvømmelser af grunde, boliger, stier og veje og den har samtidig skabt
stabilitetsproblemer for både vejskråninger og -dæmninger.
På grund af det ekstreme vejr var det nødvendigt at sikre veje, grunde og boliger ved bl.a. at
lukke veje og stier, ved at lægge kampesten mod erodering ved søer, opsætte ekstra skilte,
skrabe rabatter og feje ekstra samt at udlevere sand til sandsække.
Nedenfor er de ekstra sikringsarbejder, der har været i foråret 2020.
Opgave
Sortenborgvej, oversvømmelse fra mark ud på offentlig vej
Thorsøvej 55 Fårvang, oversvømmelse fra mark til offentlig vej
Christian 8.s Vej, sikring af fortov, sti og vej
Indkøb og opsætning af ekstra skilte
Ekstra tilsyn og skilte ved watertubes på Vestre Ringvej og Viborgbroen
Vagt
Spærring af veje og tilsyn med skilte
Hostrupsgade, sammenstyrtet kloak
Sand til sandsække
Sikring af skråninger på offentlige veje
Ekstra fejning af vej og stier og væltede træer ved stormene 9/2 og 16/2
Udbedring af diverse skader på rabatter, skåninger, fortove, stier og veje
Total

Overslag
30.000 kr.
17.000 kr.
130.000 kr.
35.000 kr.
10.000 kr.
5.000 kr.
10.000 kr.
8.000 kr.
95.000 kr.
50.000 kr.
135.000 kr.
250.000 kr.
775.000 kr.

Hvilket svarer til ca. 5% af det samlede budget til vintertjeneste.
Vintertjenesten har haft få opgaver i 2019/2020
Det har været en vintersæson næsten uden sne og frost, hvilket også ses tydeligt på antallet
af aktiviteter, som svarer til et udkald på en vinterrute. Denne vinter har mængden af aktivitet
været ca. 1/3 i forhold til gennemsnittet for de sidste 7 vintre.
På baggrund af de få aktiviteter, kendte faste udgifter og erfaringstal fra tidligere
vintersæsoner forventer Teknik- og Miljøafdelingen, at der bliver et mindreforbrug på
vintertjenesten i 2020.
Der er meget at lave, når vinteren er varm
Når vinteren er varm og våd, skal der i op til 3 måneder arbejdes med andre
vejvedligeholdelsesopgaver, som ellers normalt først igangsættes efter vinteren pga.
frostrisiko. Derfor er forbruget på vejdriften allerede på nuværende tidspunkt markant højere
end ved en kold vinter.
Der er bl.a. skrabet rabatter og oprenset grøfter, så vandet kan komme væk fra vejen.
Grusveje og -stier er rettet op efter de store regnmængder. Der har været fejet ekstra i
forbindelse med stormene, som ikke plejer at være nødvendigt, fordi vintertjenesten fejer de
samme strækninger.
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Teknik- og Miljøafdelingen forventer, at efterårets opgaver skal begrænses, da budgettet
allerede er blevet brugt tidligt på året.
Finansiering af ekstra udgifter ved den varme vinter og ekstremt vejr i 2020
Teknik- og Miljøafdelingen foreslår ud fra opgørelsen af det forventede mindreforbrug på
vintertjenesten i 2020 at anvende op til 40% heraf til ekstremvejrsarbejder og øget
vejvedligeholdelse. Det svarer til ca. 2,5 mio. kr. i 2020.
Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet, at 40% kan dække en stor del af det øgede forbrug på
vejvedligeholdelsen i de første tre måneder. Og samtidig vil der på vintertjenesten stadig være
budget tilbage til at dække en eventuelt hård vinter i efterårssæsonen, som vil koste mere end
gennemsnittet.
Fremtidens vinter kan medføre andre nødvendige opgaver
Med de ændrede klimaforhold forventer Teknik- og Miljøafdelingen, at vintrene i fremtiden kan
ligne den seneste vintersæson med begrænset sne og frost, men med meget regn og storm.
Teknik- og Miljøafdelingen foreslår derfor, at der hvert år først i maj laves en vurdering af om
vintertjenesten får et mindreforbrug. I 2020 er denne vurdering lavet medio april. Det foreslås,
at en konservativ del af dette mindreforbrug (maksimalt 40%) anvendes til andre
vinterlignende opgaver og klimasikring. Økonomistaben orienteres årligt i maj om beregningen
af det forventede mindreforbrug.
Vinterlignende opgaver:
De vinterlignende opgaver der kan komme på tale er:
 Klimasikring af de offentlige veje, så vi reducerer mængden af vand, som løber fra
vejene og ind til borgerne.
 Skrabning af vejkanter og oprensning af grøfter, så der ikke kan stå vand på
kørebanen, som i en vintersituation kan fryse til is, der både skader vejen og giver glat
føre.
 Fejninger af stier og veje.
 Opgaver i forbindelse med storm og regn. Fjerne træer, sikring og lukning af veje,
fejning m.v.
Beredskabskonto - Finansiering af ekstremt vejr i fremtiden
Der er ikke i de nuværende budgetter afsat særskilte midler til udgifter i forbindelse med
ekstremt vejr.
Teknik- og Miljøafdelingen foreslår at oprette en beredskabskonto med et budget på
200.000 kr. med midler fra vintertjenesten. Kontoen skal give en nedsat krisestab mulighed
for at sikre offentlige anlæg ved ekstremt vejr i fremtiden. Budgettet er øremærket og kan
ikke omplaceres til andre formål.
Kræver sikringen af de offentlige anlæg finansiering udover budgettet på 200.000 kr. skal
budgettet forhøjes efter behov. Det gøres ved at anvende en del af det forventede
mindreforbrug på vintertjenesten til de ekstra ekstremvejrsarbejder.

Økonomi
Forventet regnskab for vintertjenesten i 2020.
Forventet forbrug
2020
Faste omkostninger til
2.650.000 kr.
vagthonorar, honorar til
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Budget 2020

Forventet mindreforbrug

vognmænd og entreprenører,
klargøring af materiel,
målestationer m.v.
Reparation af materiel
Indkøb af salt
Indkøb af udstyr
Til saltning og snerydning i en
vintersæson

410.000
2.000.000
1.000.000
4.600.000

kr.
kr.
kr.
kr.

9.660.000 kr.

15.945.000 kr.

6.285.000 kr.

Forbruget på vintertjenesten er delvis afhængigt af vejret, og kan derfor opdeles i to. De
faste omkostninger, som ikke er afhængige af vejret, og variable omkostninger, som er
afhængige af vejret.
De præcise variable udgifter kender Teknik- og Miljøafdelingen ikke før vinteren er gået. Derfor
er der i ovenstående opgørelse anvendt et gennemsnit af de variable udgifter over de seneste
syv år.
Der kan til klimaskabte problemer maksimalt bruges op til 40% af det forventede
mindreforbrug pr. 15. maj på vintertjenesten i 2020. Derved kan det sikres, at budgettet for
vejvedligeholdelse kan indeholde udgifterne til de klimaskabte problemer uden at skulle stoppe
planlagte renoveringer af kommunens veje. I 2020 vil 40% af mindreforbruget udgøre ca. 2,5
mio. kr. Bruges der mindre end de 2,5 mio. kr. tilføres restbeløbet til kassen.
Teknik- og Miljøafdelingen foreslår at oprette en beredskabskonto uden mulighed for at
overføre mellem budgetår med et budget på 200.000 kr., der permanent flyttes fra
vintertjenesten til den nyoprettede beredskabskonto. Budgettet er øremærket til
beredskabskontoen og kan ikke omplaceres til andre formål.
Hvis der ved årets udgang er merforbrug på vintertjenesten, og der i maj er disponeret og
herefter brugt 40% af det forventede mindreforbrug til klimaskabte problemer, vil et
merforbrug på vintertjenesten svarende hertil, ikke blive finansieret af kassen.
Fra 2021 tilrettes budgetforudsætningerne med, at der først i maj laves en vurdering af om
vintertjenesten får et forventet mindreforbrug. Er vurderingen et forventet mindreforbrug kan
maksimalt 40% heraf anvendes til andre vinterlignende opgaver og klimasikring.
Forbruget på vintertjenesten
Budgettet på 15.945 mio. kr. til vintertjeneste er øremærket til vinterbekæmpelse og kan
normalt ikke omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen
finansieres af/tilføres byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen.
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31 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevilling til forhøjelse
af anlægsbevilling til hal 2 i Hvinningdal
Sagsbehandler: Dr14860
SagsID: EMN-2020-01964

Resume
Silkeborg Kommune har gennemført et udbud af totalentreprisen for opførsel af den
kommende hal 2 og fællesskabshus i Hvinningdal. De indkomne bud medfører en samlet
budgetoverskridelse på 1 mio. kr. ekskl. moms. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling til
forhøjelse af anlægsbevillingen på i alt 1 mio. kr. Den lokale idrætsforening HA85, har
gennemført en indsamling. Der er indsamlet ca. 2 mio. kr. Foreningen ønsker at overdrage
midlerne til Silkeborg Kommune som en ubetinget gave. I forbindelse med foreningens
indsamling er der ansøgt og bevilget midler svarende til maks. 2 mio. kr. fra puljen til lokalt
initierede projekter, disse midler ønskes ligeledes tilført anlægsbevillingen.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at der gives tillægsbevilling til projektet på 1,0 mio. kr.
-

At forhøjelse af anlægsbevillingen med 14,5 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 15 mio.
kr. godkendes

-

At indtægtsbevilling på ca. 2 mio. kr. i form af modtagelse af 2 mio. kr. i
ubetinget gave fra foreningen HA85 godkendes

-

At det godkendes, at de af byrådet, på mødet d. 30. april 2018, til foreningen
HA85’ bevilgede midler på 2,0 mio. kr. fra puljen til lokalt initierede projekter,
overføres fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter anlæg, til det samlede projekt
på bevilling 34 Kultur og Fritid

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Johan Brødsgaard (B) og Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 04-05-2020
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Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har gennemført en udbudsproces på totalentreprisen for opførslen af hal
to, samt fællesskabshus i Hvinningdal. I første budrunde blev der modtaget tre tilbud. Efter en
uvildig udbudsjuridisk vurdering, blev alle tre bud vurderet ukonditionsmæssige. Silkeborg
Kommune var derfor nødsaget til, i samarbejde med Lokalrådet og Idrætsforeningen HA85, at
tilpasse udbuddets minimumskrav og give byderne mulighed for at revidere deres tilbud.
Anden budrunde gav tre konditionsmæssige tilbud fra totalentreprenører.
På baggrund af en gennemgang og karaktergivning af de tre bud, blev det mest fordelagtige
tilbud valgt. Det samlede budget for projektets gennemførsel, vil med valg af det mest
fordelagtige tilbud være overskredet med 1 mio. kr. ekskl. moms.
Projektgruppen vurderer det ikke muligt at opnå et tilbud indenfor det bevilgede budget, som
lever op til det i Idé- og Programudvalgets og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets godkendte
dispositionsforslag og byggeprogram, hvorfor det indstilles, at der bevilges yderligere 1 mio.
kr. ekskl. moms til projektet.
Lokalt indsamlede midler
Den lokale idrætsforening HA85, har som medlem af Idé- og Programudvalget spillet en
væsentlig rolle i udformningen af det dispositionsforslag som der nu er indhentet tilbud på.
Foreningen har over en længere periode gennemført en lokal indsamling af midler til
realisering af det fællesskabshus som også er indeholdt i dispositionsforslaget. Foreningen har
indsamlet i alt ca. 2 mio. kr. som den ønsker at overdrage til Silkeborg Kommune.
Silkeborg Kommune vil skulle svare moms af donationer fra eks. virksomheder (17,5 %),
mens midler indsamlet hos private vil være momsfritaget. Silkeborg Kommune kender på
nuværende tidspunkt ikke fordelingen mellem momspligtige og momsfritaget donation, og det
endelige beløb kan derfor variere. Den momspligtige del af donationen afholdes af
anlægsprojektet. Der anmodes om, at byrådet godkender modtagelsen af denne donation.
Puljen til Lokalt Initierede Projekter
Som en del af den lokale indsamling, har HA85 ansøgt puljen til lokalt initierede projekter.
Foreningen har her fået tilsagn om støtte der matcher det lokalt indsamlede beløb, dog max to
mio. kr. På denne baggrund ønskes godkendt, at anlægsbevillingen forhøjes med et beløb på
ca. 2 mio. kr., dog maks. tilsvarende det af foreningen indsamlede beøb fra puljen til lokalt
initierede projekter.
Tabel 1. overblik over anlægsbudget
Budgetposter
Oprindelige anlægsbudget
Tillægsbevilling
Eksternt indsamlede midler (ca.)
Puljen til lokalt initierede projekter (ca.)
I Alt ca.
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Kr.
10 mio. kr.
1 mio. kr.
2 mio. kr.
2 mio. kr.
15 mio. kr.

Økonomi
Forhøjelse af anlægsbevilling med 14,5 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 15,0 mio. kr. brutto (13,0
mio. kr. netto), kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor
budgettets rammer i 2020, når der samtidig gives indtægtsbevilling på 2,0 mio. kr.,
tillægsbevilling på 1,0 mio. kr., samt overføres 2,0 mio. kr. fra bevilling 16 Tværgående
aktiviteter anlæg.
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32 (Offentlig) Ansøgning fra Lokalrådet i Hvinningdal samt
Idrætsforeningen HA85 om tillægsbevilling til byggeri af
hal og fællesskabshus i Hvinningdal
Sagsbehandler: Dr 14860
SagsID: EMN-2020-01964

Resume
Silkeborg Kommune har med deltagelse fra Lokalrådet i Hvinningdal og Idrætsforeningen HA85
gennemført et idé- og programudvalgsarbejde vedrørende etablering af ny hal og
fællesskabshus i Hvinningdal. Idé- og Programudvalgets godkendte dispositionsforslag har
været sendt i udbud, og der er, i dialog med HA85 og Lokalrådet 13. marts 2020, fundet en
totalentreprenør til opførsel af hallen.
Silkeborg Kommune modtog 20. april 2020 ansøgning fra Lokalrådet i Hvinningdal, samt HA85
om tillægsbevilling til halbyggeriet på i alt 650.000 kr. Denne ansøgning drøftes. Sagen
foreligges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget for udtalelse.

Indstilling
Kultur- og Borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at ansøgning om tillægsbevilling drøftes

Beslutning
Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling, idet
der har været særlige omstændigheder ved processen omkring Hvinningdalhallen, og det vil
ikke danne præcedens for kommende halbyggerier.
Ej til stede
Johan Brødsgaard (B) og Lars Faarup (A).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 04-05-2020

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler, at lokalrådets ansøgning imødekommes med en
merbevilling på 0,65 mio. kr., hvortil der lokalt rejses yderligere 0,1 mio. kr. – således at den
samlede merbevilling udgør 0,75 mio. kr. Udvalget anmoder Idé- og programudvalg,
forvaltning og lokale interessenter om at finde en løsning inden for denne nye ramme til at
skabe fællesfaciliteter, som er den sidste bevilling til projektet.
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Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har med deltagelse af HA85 og Lokalrådet i Hvinningdal gennemført et
Idé- og programudvalgsarbejde. Anlægsrammen som her søges udvidet, har fra starten været
kendt af HA85 og Lokalrådet, ligesom disse har været involveret i drøftelser om prioriteringer
for at opnå et realiserbart projekt indenfor den eksisterende anlægsramme. Silkeborg
kommune er klar til at igangsætte realiseringen af det udbudte projekt.
Silkeborg Kommune har 20. april 2020 modtaget en ansøgning fra Lokalrådet i Hvinningdal og
idrætsforeningen HA85. Heri anmodes om yderligere tillægsbevilling på i alt 650.000 kr.
Foreningen oplyser, at den selv forventer at kunne bidrage med yderligere 100.000 kr., sådan
at samlede forhøjelse af anlægsrammen ved dette vil være på 750.000 kr.
Ansøgerne oplyser, at de ønsker at anvende de ansøgte midler på følgende måde:
 Indgangspartiet udvides i bredde (2 meter) og længderetningen (2 meter) – i alt tillæg
84 m² (cirka) for at sikre en oplevelse af Fælleskabshus


Kaffe/The anretter køkken i forbindelse med Fællesskabshuset åbne centerareal



Skillevægge til Flexrum 1+2 gøres fleksible/mobile, så centerområdet kan åbnes helt op
ved større forsamlinger og kan lukkes ned i mindre mødelokaler

Der foreligger fra ansøgers side ikke en prioritering af de ansøgte ønsker til realisering.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen og Ejendomsafdelingen har følgende bemærkninger til det
ansøgte:
1. Kvadratmeterprisen på halbyggerier ligger på 10.000-12.000 kr. Det er derfor ikke muligt
at opnå den ønskede kvadratmeterforøgelse ved det ansøgte beløb. Såfremt de øvrige
ønsker skal realiseres inden for det ansøgte beløb, vil det bero på en efterfølgende
forhandling med entreprenøren at fastslå, hvor mange kvadratmeter fællesskabshuset vil
kunne udvides.
2. Projektet indeholder som det foreligger et the-køkken (vask, el, skabe og køkkenbord).
Der er i ansøgning om tillægsbevilling ikke nærmere specificeret hvad udvidelsen af
køkkenet skal indeholde. Da indholdet i køkkenet i høj grad er bestemmende for
brandkrav, ventilation mv., er det afgørende for beregning af de samlede omkostninger
at kende omfanget af de ønskede udvidelser. Det er på det foreliggende grundlag ikke
muligt at afgøre, hvorvidt en udvidelse af køkkenet kan realiseres inden for det ansøgte
beløb, forudsat af de øvrige ønsker ligeledes skal realiseres.
3. Den ønskede øgede fleksibilitet i forhold til de to flexrum, vurderes at kunne
imødekommes inden for den eksisterende anlægsbevilling såfremt Lokalrådet og HA85
indgår i en prioritering af øvrige elementer i byggeriet.
Det er administrationens vurdering, at alle de anførte ønsker til ændringer ikke samlet vil
kunne realiseres for det ansøgte beløb. Det vil således bero på en efterfølgende afklaring med
ansøger, og forhandling med entreprenøren at afklare, hvad der kan realiseres. Det kan ikke
afvises, at dette kan betyde en yderligere forsinkelse af projektet.
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Ejendomsafdelingen har forelagt ansøgningen om tillægsbevilling til en ekstern udbudsjuridisk
vurdering, dette for at fastslå, hvorvidt en imødekommelse af det ansøgte vil kunne holdes
inden for rammerne af det gennemførte udbud. Den juridiske vurdering lyder; at den ansøgte
udvidelse af det udbudte projekt, godt vil kunne holdes inden for det gældende udbud. Der er
således ikke behov for et genudbud hvis det ansøgte bevilges.
Tabel 1: Oversigt over muligt anlægsbudget
Budgetposter
Kr.
Oprindelige anlægsbevilling
10 mio.
Tillægsbevilling - ansøgt
1 mio.
Eksternt indsamlede midler – HA85 (ca.) 2 mio.
Puljen til lokalt initierede projekter (ca.)
2 mio.
Evt. yderligere kommunal tillægsbevilling 0,65 mio.
Evt. yderligere lokal medfinansiering
0,1 mio.
I alt ca.
15,75 mio.

Økonomi
Forhøjelse af anlægsbevilling med 0,75 mio. kr. fra 15,0 mio. kr. til 15,75 mio. kr. brutto
(13,65 mio. kr. netto), kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor
budgettets rammer i 2020, når der samtidig gives indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr., samt
tillægsbevilling på 0,65 mio. kr.

Bilag
1 (Ansøgning om tillægsbevilling til Silkeborg Kommunes økonomiudvalg - 8433621)

Side 104

33 (Offentlig) Forhøjelse af anlægsbevilling til at optimere
bygningen i Lunden
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2019-02125

Resume
Forhøjelse af anlægsbevilling til at optimere bygningen i Lunden ønskes godkendt som følge af,
at det sidste arbejde med projektet skal laves i 2020 for at optimere bygningen.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling til optimering af bygningen i Lunden forhøjes med 0,8 mio. kr. til i alt
3,0 mio. kr.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 04-05-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
En gennemgang af Lundens lokaler, placeret på Vestergade, har vist et behov for at renovere
køkkenet i bygningen samt de toiletter der befinder sig i kælderen.
Køkkenet er nedslidt og skal gøres mere brugervenlig således det i større grad vil kunne
fungere selvbetjent, og dermed minimere ekstraopgaver for det personale der har tilsyn med
lokalerne.
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Brugere af køkkenet, som f.eks. pensionister/foreninger og professionelle, skal selv kunne
agere i funktionelle rammer og det er derfor nødvendigt at renovere køkkenet således det
bliver mere brugervenligt.
Toiletterne i kælderen er nedslidte og ikke tidssvarende og skal derfor også renoveres.
Lunden er et nøglehus hvilket vil sige der ikke er personale på matriklen i den daglige drift.
Der føres kun tilsyn med lokalerne.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 0,8 mio. kr. fra 2,2 mio. kr. til
3,0 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets
rammer i 2020.
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34 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab vedr.
velfærdsteknologi 2019 på bevilling 53 Socialområdet
Sagsbehandler: Dr28196
SagsID: EMN-2019-05808

Resume
Byrådet skal godkende anlægsregnskabet for Velfærdsteknologi 2019, med en bevilling på
2.600.000 kr. og udgifter for 2.600.220 kr.

Indstilling
Socialchefen indstiller til byrådet,


at regnskabet godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 05-05-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Regnskabet for anlægsprojektet Velfærdsteknologi 2019 er nu afsluttet. Der er en bevilling på
2.600.000 kr. og et forbrug på 2.600.220 kr. og derved et merforbrug på 220 kr.
Projektmidlerne er anvendt til tryghedsalarmer, IBG-skærme og it-udstyr til nyoprettede
botilbud, materiel til opstart af virtuel bostøtte, samt diverse velfærdsteknologiske
hjælpemidler, som har gjort hverdagen lettere for både borgere og medarbejdere.
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Økonomi
Regnskabet for Velfærdsteknologi 2019 er:
Projekt
Bevilling
Velfærdsteknologi 2019
2.600.000
I alt
2.600.000
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Forbrug
2.600.220
2.600.220

Difference
-220
-220

35 (Fortrolig) Godkendelse af fastsættelse af
Ferskvandscentrets husleje 2020 samt orientering om
indgåede fremlejemål
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EJD-2020-02116
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36 (Fortrolig) Orientering om budget og forretningsmodel
Sagsbehandler: Dr 12865
SagsID: EMN-2019-01912
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37 (Fortrolig) Orientering om boligområde på ghettoliste
og henvendelse til boligminister
Sagsbehandler: Dr30257
SagsID: EMN-2018-05513
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38 (Fortrolig) Godkendelse af at AAB Silkeborg køber
administrationslokaler, Borgergade 103, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2020-02063

Side 112

39 (Fortrolig) Godkendelse af at Silkeborg Boligselskab
sælger mindre areal ved Sejs Plejecenter
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2020-02261
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40 (Fortrolig) Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og
mindstepris ved salg af grunde
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-05248

Side 114

41 (Fortrolig) Beslutning om finansieringsmodel samt
godkendelse af anlægstilskud for svømmecenter silkeborg
Sagsbehandler: Dr28946
SagsID: EMN-2019-00566
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42 (Fortrolig) Beslutning om Ambulancebase
Sagsbehandler: DR20625
SagsID: EMN-2020-00851
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43 (Fortrolig) Godkendelse af forhold i forbindelse med
udbud af danskuddannelse
Sagsbehandler: Dr15236
SagsID: EMN-2020-01249
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44 (Fortrolig) Orientering om arealoverførsel
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2020-01562
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45 (Fortrolig) Opsigelse af lejemål
Sagsbehandler: Dr15738
SagsID: EMN-2019-05808
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46 (Fortrolig) Beslutning om igangsættelse af
forundersøgelse
Sagsbehandler: Dr17299
SagsID: EMN-2020-01962
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47 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning
Byrådsmødet 25. maj holdes som Skypemøde.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orientering om forbrug og likviditet pr. 30. april 2020
Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug
(drift og anlæg) og likviditet pr. 30. april 2020.
På politikerportalen Rav, som er tilgængelig på byrådsmedlemmernes Ipads, findes der i øvrigt
(under punktet Økonomi) rapporter med tal for daglig og månedlig likviditet, likviditet efter
kassekreditreglen samt oversigter over aktuelt forbrug for hver driftsbevilling. Tallene
opdateres hver måned og indeholder således altid de mest aktuelle tal.
Lånedispensation i forbindelse med fremrykning af anlæg
Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om Social- og Indenrigsministeriets lånedispensation
i forbindelse med den besluttede fremrykning af anlæg i 2020.

Bilag
1 (2020-04 Forbrug - 8451927)
2 (2020-04 Likviditet - 8451965)
3 (Lånedispensation på 30,5 mio. kr. til fremrykning af anlæg - 8460631)
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48 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning
.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

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