3 Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr
31.10.2019
3.1 - Bilag: Målopfølgning bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31.10.2019
DokumentID: 8106518

Målopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr.
31.10.2019
Opfølgning på udvalgsmål
Ejendomme ønsker i samarbejde med Kultur- og Borgerservice at systematisere
vedligeholdelsen af udendørs idrætsanlæg og prioritere midlerne ift. brugernes
behov.
Falder bort grundet Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning
om tilbageruling.
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Ejendomme ønsker i samarbejde med Kultur- og Borgerservice inden udgangen af
2019, at øge brugertilfredsheden med 20 % i Silkeborg Kommunes idrætshaller og
gymnastiksale i forhold til 2017 niveau (flerårigt mål)
Udsættes til 2020
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Udarbejdelse og implementering af ny procedure for byggeri i Silkeborg Kommune

Udarbejdelsen og implementering af en ny procedure for
byggeri i Silkeborg Kommune er udsat til 2020.
Årsagen til udsættelsen henføres til at arbejdet med
udviklingskonceptet for portefølgestyring kommer til at forløbe
i 2020, hvor proceduren for byggeri er en del af.
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Udviklingskonceptet for portefølgestyring udvikles og
implementeres henover 2019/2020 og på baggrund af denne
process sker der ændringer i anlægsproceduren.
Ejendomme sigter i 2019 mod at fastholde målsætningen på 2 % reduktion af CO2udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme. (flerårigt mål)
I 2019 er igangsat en række projekter, som understøtter målet
om en CO2 reducering.
Der anvendes blandt andet midler til sam-investeringer
medøvrige projekter som renoveringer, vedligehold og
indeklimaforbedringer.
Dette er med til at nedbringe CO2-udledningen i Silkeborg
Kommune, da det giveren reducering i energiforbruget.
En besparelse på CO2-udledningen måles på forbruget i den
enkelte ejendom, som herefter omregnes til CO2 ved årets
udgang.
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☺

☺
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☺
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I foråret 2019 er der udarbejdet en rapport, der viser CO2
regnskabet for 2018.
Regnskabet for 2018 viste samlet set en reduktion på mere
end 3%. Det dækker over variationer indenfor de kortlagte
områder samt en usikkerhed i dele af datagrundlaget. Helt
forventeligt er de største reduktioner tilvejebragt indenfor
ejendomsdrift hvor fokus og investeringer har været størst.
Besparelserne er tilvejebragt via energioptimering af
varmeanlæg, ventilationsanlæg og belysningsanlæg -herunder
et stort fokus på energirigtig drift og adfærd hos det tekniske
personale.
Målet er et flerårigt mål, hvor vi forventer at realisere en 2%
reduktion hvert år.
NOTE:
☺: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

3 Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr
31.10.2019
3.2 - Bilag: Målopfølgning bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31.10.2019
DokumentID: 8114191

Målopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr.
31.10.2019
Opfølgning på udvalgsmål
Et godt værtsskab/en god service af Silkeborg Kommunes borgere, foreninger og
virksomheder
Intentionen med Beskæftigelsesafdelingens nye organisering
fra maj 2018 er at styrke enkelhed og en sammenhængende
faglig kvalificeret indsats for borgere og virksomheder i
samarbejdet med Jobcentret. Beskæftigelsesafdelingen
oplever, at effekten af den nye struktur er positiv. Dette følges
op i en intern evaluering i 2. halvår 2019, hvor de indhentede
data nu er ved at blive bearbejdet.
Ultimo 2018 gennemførte afdelingen en borger- og en
virksomhedsundersøgelse. Undersøgelserne viste at borgere
og virksomheder oplever stor tilfredshed med samarbejdet
med Jobcentret, men indeholder også områder, hvor vi
vurderer, at der er forbedringsmuligheder. Tilsvarende
undersøgelse er i færd med at blive gennemført i 4. kvartal
2019, hvor vi vil måle, om oplevelsen for borgere og
virksomheder har udviklet sig positivt.
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☺

☺
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☺

Der er etableret én fysisk indgang på rådhuset for nye
kontanthjælpsmodtagere. Der er etableret en fælles indgang
mellem Ydelse og Kontanthjælp. I 4. kvartal vil der blive gjort
status over aktiviteten med henblik på, om der er behov for en
revurdering.
I forhold til kommunens digitale indgang er der arbejdet med
tilgængelighed for handicappede, så kommunen nu lever op til
de nye krav der trådte i kraft september 2019, og der arbejdes
fortsat på at øge tilgængeligheden i forhold til handicappede
på vores digitale platforme.
Beskæftigelsesafdelingen arbejder også med automatiseret
aktindsigt, som giver borgeren mulighed for hurtigt og let at
følge deres egen sag – i et tilgængeligt sprog.
Silkeborg Kommune arbejder målrettet på at skabe et godt og
produktivt erhvervsklima. Det kan nævnes at Dansk Industri
placerer Silkeborg Kommune på en 34. plads i deres
erhvervsklima målinger, mens Dansk Byggeri placerer
Silkeborg kommune som nummer 30.
Effektiv anvendelse af ressourcer via digitalisering og velfærdsteknologi

31/12

IT-Centret har meget stort fokus på at sætte ny og allerede
afprøvet teknologi i afvendelse i kommunen. Derfor fortsætter
IT-Centret i fuld udstrækning med at automatisere
forretningsgange, i tæt dialog med afdelinger og stabe (RPA
projektet).

31/3

30/6

☺

☺

31/3

30/6

☺

☺

31/10

31/12

☺

Efter samme koncept arbejder IT-Centret med ’Data for alle’,
som skal bringe relevant information ud til medarbejdere. Det
kan have form af normal ledelsesinformation, beslutningsstøtte
i konkrete situationer og helt nye måder at indtænke data på i
dagligdagen. Som en overbygning til brugen af data er ITCentret gået i gang med at styrke kompetencerne indenfor
Machine learning og Artificial Intelligence, som er teknikker der
skal bruges til at lave forudsigelser baseret på store
datamængder ud fra mønstergenkendelse. IT-Centret
forventer de første reelle ML/AI projekter vil se dagens lys
indenfor de kommende 12 måneder.
Opfølgning på gevinstmålinger viser at det samlede antal
automatiserede manuelle arbejdstimer per. 1. juli overstiger
7500 timer. Arbejdet med at opdyrke nye cases er nu i gang
og det forventes at IT-Centret per 01. november har
automatiseret 23 cases i alt.
Attraktiv arbejdsplads

Organisation og Personale har gennemført analyser i Sundhed
og Omsorgsafdelingen og Socialafdelingen mhp. at identificere
særlige problemområder på udvalgte stillingskategorier ift.
rekruttering og fastholdelse. Organisation og Personale indgår i
den forsatte drøftelse af mulige løsninger på udfordringerne.
I Sundhed og Omsorg er det besluttet at gøre en særlig
indsats omkring fastholdelse af nyansatte samt seniorer. Vedr.
seniorer overvejes mulige incitament modeller i forbindelse
med fastholdelse.
Socialafdelingen har bedt om en yderligere undersøgelse ift. til
hvilke elementer målgruppen finder der er særligt væsentlige
for at kunne tiltrække og fastholde de ansatte. (eks. løn,
fuldtidsbeskæftigelse/deltid, mulighed for delvis
tilbagetrækning m.m.). Undersøgelsen er gennemført i
september/oktober måned.
Resultat præsenteres på møde i 4. kvartal, hvor mulige
løsninger på udfordringerne drøftes
Organisation og Personale har gennemført en analyse omkring
rekruttering af basismedarbejdere. Vedr. ansættelsesudvalg er
konklusionen, at udvalgene har en passende størrelse – typisk
2 til 4. Lederne er bekendt med kommunens retningslinjer og
de enkelte faser i rekrutteringsprocessen. Lederne ønsker et
bedre overblik over de forskellige dokumenter på SIKO, og
Organisation og Personale har udarbejdet en samlet guide
omkring ansættelse af basismedarbejdere som vil blive
publiceret på SIKO i 4. kvartal. O&P udvikler sideløbende et
modul specielt målrette nye ledere ved kommunen vedr.
ansættelse.
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Organisation og Personale har gennemført et pilotforsøg
omkring screeningfaciliteten i rekrutteringssystemet Emply på
skoleområdet med et godt resultat. Muligheden tilbydes nu til
hele organisationen.
Til understøttelse af strategien omkring udnyttelse af
teknologiens potentiale har Organisation og Personale
undersøgt muligheden af for øget anvendelse af e-læring til
brug for den generelle introduktion (onboarding) af
kommunens ansatte. Både for at brande kommunen ift. til
potentielle kandidater samt for at øge kvaliteten af
introduktionen af nyansatte. Et nyudviklet onboarding forløb vil
blive publiceret på i SIKO 4. kvartal. Den mere fagspecifikke
onboarding vil ligeledes på sigt kunne styrkes og effektiviseres
via e-læring. Derudover har Organisation og Personale
udarbejdet en række videoer, som indgår i
rekrutteringsprocessen i Sundhed og Omsorg samt i
Ejendomme.
Til understøttelse af strategiplanen omkring øget
organisatorisk robusthed har Organisation og Personale
udarbejdet forslag til, hvordan organisationen kan arbejde
forebyggende med stress. Resultatet vil blive indarbejdet som
elementer i håndtering af sygefravær. Retningslinjer omkring
vold, trusler og chikane er blevet revideret og den nye AT
vejledning vedr. krænkelser har resulteret i en ny retningslinje
om emnet.
E-learning anvendes blandt andet i forbindelse med
kompetenceaktiviteter for alle kommunens medarbejdere.
Senest omhandlende It-sikkerhed (Er du It-sikker?) og
kendskab til databeskyttelse (GDPR –
databeskyttelsesforordningen).
Organisation og Personale har foretaget en undersøgelse
blandt de forskellige ledelsesniveauer i kommunen omkring
prioritering af de 28 anbefalinger fra Ledelseskommissionen.
Undersøgelsen er blevet drøftet i Direktion og Koncernledelse.
Efterfølgende er undersøgelsen blevet drøftet i de enkelte
ledergrupper i kommunen mhp. at drøfte, hvilke af
anbefalingerne der skal have et særligt fokus. Endelig har
Organisation og Personale udarbejdet et tillæg til LUS, hvor
den enkelte leder i en dialog med nærmeste leder bliver bedt
om at forholde sig til styrker og udviklingsfelter ift.
anbefalingerne.
Fokus på natur og miljø i dagligdagen

På alle de kommunale områder arbejdes med at indtænke
natur og miljø i aktiviteterne. Kommunens afdeling for fælles
ejendomsdrift er løbende involveret i dette på tværs af
opgaveløsningen i hele kommunen.
Det kan eksempelvis nævnes at der arbejdes med at gøre
Silkeborg til en Bi-venlig kommune, aktiviteter i folkeskolerne
med naturfagscenter, arbejdet med kloakering og med at
udmønte tankerne fra Udviklingsstrategi og Planstrategi,
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herunder at der er stort fokus på natur og miljø i arbejdet med
den nye bydel Eriksborg, samt renovering af trækstien.
Der er også fokus på natur og miljø i den borgernære løsning
af de kommunale opgaverne. Således arbejder
Socialafdelingen eksempelvis med at gøre fysisk aktivitet og
oplevelser i naturen tilgængelige for alle – også borgere med
fysiske eller psykiske handicaps – bl.a. gennem projektet
”Sundhed for alle”. Samtidig forsøge alle kommunes afdelinger
at minimere deres miljøbelastning. Der arbejdes med målet i
stort og i småt. Eksempelvis har socialafdeling minimeret
personalekørsel vha. virtuel bostøtte, og der er indkøbt en
cykel til afdelingen, hvorved medarbejderne sparer korte
bilture. Det er både godt for miljøet og giver frisk luft.
Understøtte initiativer der fokuserer på unges uddannelsesparathed

Ungestrategiudvalget (USU) har siden årsskiftet afholdt
dialogmøder på tværs af kommunen, for at samle inspiration
og viden ift. behov samt indholdet af den kommende
ungestrategi. Som afrunding på dette afholdte USU en
UngeCamp, som led at folkemødet i Silkeborg.
Ungestrategiudvalget har prioriteret og konkretiseret de
elementer og anbefalinger de har fået og er ved at sætte
sidste hånd på den samlede ungestrategi. Ungestrategien
sættes til godkendelse i Byrådet i januar 2020. .
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Tværgående samarbejde i den kommunale organisation

Silkeborg Kommune har på tværs af administrationen etableret
en eventtaskforce. Denne udspringer bl.a. af erfaringerne fra
håndteringen af "Made in Denmark" golfturneringen,
Dronningens besøg mm. Eventtaskforcen har til opgave at
koordinere Silkeborg Kommunes involvering og backup til
events, eksempelvis i forhold til det foranstående Post Nord
Danmark Rundt cykelløb, således at Silkeborg kommunes
værtsskab og eksponering af Danmarks Outdoor Hovedstad
effektivt lanceres.
Ejendomme har sammen med Kultur og Borgerservice lavet et
tiltag med test i tre forskellige haller, hvor Kommunen
sammen med borgerne har implementeret et halkoncept, der
blandt andet gør hallerne mere brugervenlige at betjene og
navigere rundt i.
Halkonceptets testfase er overstået og de 3 udvalgte haller har
nu fået implementeret konceptet. Fasen blev afsluttet med at
to politikere fra KFIU var på rundtur i de tre haller, hvor de så
konceptet implementeret og hvor de fik mulighed for at tale
med hallernes brugere. Både brugere og politikerne har været
glade for det, der er implementeret.
Ejendomme faciliterer projekter på tværs af afdelinger i
forbindelse med anlægsprojekter. Ejendomme har udviklet et
udviklingskoncept, der håndterer det tværgående samarbejde,
når der skal bygges nyt. Konceptet er anvendt i
områdestudierne i Funder og Hvinningdal samt helhedsplaner i
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Gødvad og Sejs-Svejbæk.
Et samarbejde mellem Sundhed og Omsorg, Socialafdelingen
og Beskæftigelsesafdelingen skal øge antallet af
udslusningsboliger. Forsøget skal sikre bedre udnyttelse af
Silkeborg Kommunes eksisterende boligmasse samtidig med,
at borgere med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne eller
særlige sociale problemer får en lempeligere indgang til det
almindelige boligmarked. Pt. er 6 boliger fra Sundhed og
Omsorg konverteret til udslusningsbolig til borgere fra
Socialafdelingen.
På tværs af Beskæftigelses- og Socialafdelingen er etableret et
Casemanager-projekt med tværgående sagsbehandling.
Formålet med projektet er at øge antallet af borgere, der
kommer i ordinær beskæftigelse, uddannelse eller fleksjob
samtidig med, at der spares på bostøtten. Projektet kører
planmæssigt. 120 borgere er løbende tilmeldt projektet, hvor
bl.a. færre borgere pr. sagsbehandler skal være med til at øge
antallet af borgere, der kommer i ordinær beskæftigelse,
uddannelse eller fleksjob samtidig med, at der spares på
bostøtten
I et tværgående samarbejde med flere afdelinger i Silkeborg
Kommune og med eksterne interessenter (Boligorganisationer,
frivillige, borgere, pårørende mv.), er der udarbejdet en
Udsattestrategi i Silkeborg Kommune. I forlængelse af den
udarbejdede Udsattestrategi i Silkeborg Kommune, er der nu
nedsat et Udsatteråd for at styrke dialogen mellem udsatte
borgere og politikerne i kommunen
Kultur og Borgerservice har i første halvår af 2019 gennemført
en proces på Borgerservice vedr. tidsbestilling. Det er en
løsning som det politisk er besluttet at implementere i
Borgerservice, og som har medført at der er nu er seks
afdelinger der bruger løsningen og der er dialog med de
resterende.
I Silkeborg kommune arbejdes der tværgående når Kommunen
udbyder varekøb eller køb af tjenesteydelser, idet der
nedsættes en bredt sammensat brugergruppe med relevant
faglige kompetencer. Gruppen er med til at sikre, at
slutbrugernes behov og ønsker til den udbudte vare eller
tjenesteydelse varetages og beskrives konkret og bedst
muligt. Når kommunen indgår aftaler via udbud i samarbejde
med andre kommuner eller via SKI sørger Indkøb og udbud for
at input fra brugerne videreformidles.
I samarbejde med Sundhed & Omsorg har Socialafdelingen
indkøbt et E-learnings-modul omkring Magtanvendelse. Elearning er en hurtig og effektiv metode til at sikre, at alle
medarbejdere får den samme nødvendige grundviden.
Samtidig kan de to afdelinger deles om det årlige abonnement
samtidig med.
NOTE:
☺: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

4 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget
pr 31.10.2019
4.1 - Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31.10.2019
DokumentID: 8105895

Budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr.
31.10.2019
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
kr.
Funktio
n

Serviceudgifter

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

I alt Serviceudgifter

0

Øvrig drift

0

00.25.19 Ældreboliger

-22.936

-22.936

-23.715

-21.255

-1.681

I alt øvrig drift

-22.936

-22.936

-23.715

-21.255

-1.681

Bevilling 11
Ældreboliger i alt

-22.936

-22.936

-23.715

-21.255

-1.681

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift

Forbrug af henlæggelser og dispositionsfondsmidler

-1.052

Der forventes et merforbrug på anvendelsen af henlæggelser og
dispositionsfondsmidler på 1,052 mio. kr.
Afvigelsen henføres til forventningen om et samlet merforbrug på:
-henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning
-henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse
-dispositionsfondsmidler
Diverse
Der forventes mindre afvigelser fordelt på diverse ejendomme.

-629

4 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget
pr 31.10.2019
4.2 - Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31.10.2019
DokumentID: 8113584

Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme
pr. 31.10.2019
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

00.25.15 Byfornyelse

1.140

1.140

571

1.140

0

00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri

1.749

1.749

169

1.749

0

Fælles ejendomsdrift

224.474

237.218

193.459

228.518

8.700

I alt Serviceudgifter

227.363

240.107

194.199

231.407

8.700

Fælles

Øvrig drift
00.25.19 Ældreboliger
I alt øvrig drift
Bevilling 12
Kommunale
ejendomme i alt

0
1.422

1.422

628

1.422

0

1.422

1.422

628

1.422

0

228.785

241.529

194.827

232.829

8.700

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift
Planlagt vedligeholdelse

7.200

Der forventes et samlet mindreforbrug på planlagt vedligeholdelse på 7,2
mio. kr.
Der er planlagt og prioriteret projekter for hele mindreforbruget.
Mindreforbruget vil ved årets afslutning blive søgt overført til 2020.
Energi - el, vand og varme

1.500

Der forventes et mindreforbrug på el, vand og varme på i alt 1,5 mio. kr.
Mindreforbruget søges ved årets afslutning, overført til 2020, til planlagt
vedligeholdelse på bevilling 12 Kommunale ejendomme. På samme måde, vil
et eventuelt merforbrug i kommende år blive dækket af driften på bevilling
12 Kommunale ejendomme med en nedjustering af planlagt vedligeholdelse.
Vinterbekæmpelse
Ifølge budgetforudsætningerne for bevilling 12 Kommunale ejendomme, er
det godkendt af byrådet at bevillingen afholder udgifterne til
vinterbekæmpelse op til de budgetterede 3,39 mio. kr. Afvigelser i forhold til
dette finansieres af/tilføres byrådet/kassen. Der søges derfor på nærværende
budgetopfølgning, bevilling på 0,738 mio. kr. til dækning af udgifter til
merforbrug.
Tomgange
Tomgangsudgifter for ejendomme, som står tomme frem mod anden
benyttelse eller salg, skønnes i 2019 at udgøre 0,25 mio. kr.
Ifølge sædvane afholder bevilling 12 Kommunale ejendomme udgifter til
tomgange uden budget, mod at merforbruget dækkes ved årets afslutning.
Det vurderes dog at udgifterne kan afholdes indenfor rammerne i det
korrigerede budget, hvorfor udgifterne ikke søges dækket i indeværende år.

Opfølgning på økonomi anlæg
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000 kr.

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

Anlæg

14.300

24.194

14.393

7.127

17.067

Bevilling 12 Kommunale ejendomme
i alt

14.300

24.194

14.393

7.127

17.067

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til anlæg
Anlæg, netto mindreforbrug

Køb og Salg

17.067

Indtægtsbevillingen søges på nærværende budgetopfølgning øget med
36,143 mio. kr. til 61,293 mio. kr. i forhold til forventet salg i reståret.
Der forventes et mindreforbrug på køb på 8,275 mio. kr. Der er planlagt køb
for beløbet, som derfor ved årets afslutning, søges overført til 2020.
Energiinvesteringer
Der forventes et samlet mindreforbrug på energibesparendeprojekter 2018
og 2019 på 0,45 mio. kr. Mindreforbruget søges ved årets afslutning,
overført til 2020, hvor de sidste projekter afsluttes.
Øvrige anlæg
Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,342 mio. kr. Mindreforbruget
henføres primært til:
- Mindreforbrug på nedrivning på 1,3 mio. kr., der primært henføres til, at de
indkommende tilbud fra nedbryder har været billigere end forventet.
- Mindreforbrug på puljen til Brandsikringsprojektet på institutioner på Ældreog Socialområdet på 7 mio. kr. Projektet opstartes først i 2020.

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling
14 Centralfunktioner vedrørende: &#x200b;Justering af vagtordning på
Jobcentret (opsigelse af ekstra 10 timer ugentligt)

-71

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling
16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser på
rengøringsartikler og doseringsanlæg

-17

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale
ejendomme vedrørende: Eftersyn af indendørs legerum.

18

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til
bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: vedr. eftersyn af indendørs
lege-/motorikrum

60

Bevillingsændringer
Drift
Der søges om bevilling vedrørende: Forhøjelse af puljen til vinterbekæmpelse
med 0,738 mio. kr., som følge af højere udgifter til vinterbekæmpelse i
vinteråret 2018/2019

738

Der søges om bevilling vedrørende: Drift og vedligeholdelse af midlertidige
pladser i Funder – Børnehaven (pavilloner) for perioden 1. oktober til 31.

422

december 2019

Der søges om bevilling vedrørende: Drift og vedligeholdelse af Kulturhuset
Alderslyst for perioden 1. oktober til 31. december 2019

126

Der søges om bevilling vedrørende: Regulering af budget til udleje i 2019
(Brokbjergvej 2 og Torvet 2A)

-509

Anlæg
Der søges om bevilling vedrørende: Bevilling til mersalg

-36.143

4 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget
pr 31.10.2019
4.3 - Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 14 - Centralfunktioner 31.10.2019
DokumentID: 8130802

Budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr.
31.10.2019
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion
00.25.15 Byfornyelse

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

121

121

-34

121

0

00.52.89 Øvrig planlægning,
undersøgelser, tilsyn m.v.

0

0

28

0

0

00.55.93 Diverse udgifter og indtægter

0

0

-1.310

0

0

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

0

0

213

0

0

237.251

265.387

195.678

241.917

23.470

06.45.52 Fælles IT og telefoni

13.598

10.468

12.137

16.000

-5.532

06.45.53 Jobcentre

63.888

69.613

57.821

68.613

1.000

987

987

-4

987

0

06.45.55 Miljøbeskyttelse

3.194

3.110

2.121

2.994

116

06.45.56 Byggesagsbehandling

3.213

3.968

2.352

3.968

0

06.45.57 Voksen-, ældre- og
handicapområdet

27.295

29.172

29.979

28.307

865

06.45.58 Det specialiserede børneområde

28.379

28.555

26.688

29.685

-1.130

06.45.59 Administrationsbidrag til
Udbetaling Danmark

22.559

22.655

18.797

22.655

0

06.52.72 Tjenestemandspension

30.760

34.407

29.597

35.907

-1.500

06.52.74 Interne forsikringspuljer

-6.681

-7.081

-5.006

-3.490

-3.591

I alt Serviceudgifter

424.564

461.361

369.057

447.664

13.697

Bevilling 14 Centralfunktioner
i alt

424.564

461.361

369.057

447.664

13.697

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

06.45.54 Naturbeskyttelse

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift
13.697
På nuværende tidspunkt forventes der samlet set et mindreforbrug på 13,697
mio. kr. Det forventede nettoresultat består af både mer- og mindreforbrug.
På funktionen ”Sekretariater og forvaltninger”, hvorunder udgifter til
direktionen samt afdelinger og stabe afholdes, forventes aktuelt et
mindreforbrug på 23,5 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med
en række områder, hvor aktiviteter og forbrug strækker sig over flere år.
Eksempelvis medarbejderordninger, fælles uddannelsesaktiviteter samt
kommuneplansarbejdet. Derudover er der også mindreforbrug på bl.a. driften
af Tilsyn.dk i 2019 som forventes at give et overskud på 3,5 mio. kr., og at
Teknik- og miljøafdelingen er blevet tilført 2 mio. kr. til styrket
sagsbehandling, men at disse stillinger først er blevet besat fra august 2019.
Desuden er der mindreforbrug for ca. 2 mio. kr. på en flere forskellige
områder.
Dette modsvares i nogen grad af merudgifter på i alt ca. 11,8 mio. kr. Der
hovedsageligt består af merudgifter til arbejdsskader (netto mindreindtægt)
forventede merforbrug på det specialiserede børneområde, og til
tjenestemandspensioner.

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling
14 Centralfunktioner vedrørende: Justering af vagtordning på Jobcentret
(opsigelse af ekstra 10 timer ugentligt)

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14

71

9

Centralfunktioner vedrørende: Indkøbsbesparelser på rengøringsartikler og
doseringsanlæg

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 67 Sociale overførsler til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Vi har haft eksterne konsulenter til at foretage
en særlig gennemgang af mellemkommunal refusion. En del af provenuet
overføres til administration til dækning af deres honorar.

65

Bevillingsændringer
Drift
Der søges om bevilling vedrørende: Investering i beskæftigelsesindsatsen for
jobparate ledige, godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. august
2019
Der søges om bevilling vedrørende: Videreudvikling af ungeinvestering,
godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2019.

94

167

4 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget
pr 31.10.2019
4.4 - Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 15 - Fælles formål 31.10.2019
DokumentID: 8130809

Budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr.
31.10.2019
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion
03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

3.287

3.287

3.287

3.287

0

03.45.83 Fælles formål

561

561

584

550

11

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige
sociale formål

382

382

163

382

0

06.42.40 Fælles formål

560

560

747

750

-190

10.639

11.139

9.572

11.139

0

848

868

406

619

249

06.42.43 Valg m.v.

3.964

3.964

3.509

3.510

454

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

3.737

3.537

3.613

3.647

-110

06.45.52 Fælles IT og telefoni

6.389

6.389

4.494

5.400

989

658

1.199

800

399

5.574

5.124

5.030

5.161

-37

14.053

15.887

6.870

13.766

2.121

1.873

1.873

1.480

1.873

0

I alt Serviceudgifter

52.525

54.770

39.755

50.884

3.886

Bevilling 15 Fælles formål i alt

52.525

54.770

39.755

50.884

3.886

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter
efter forskellige love
06.48.62 Turisme
06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling
06.52.72 Tjenestemandspension

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift
3.886
Samlet set forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 3,886
mio. kr.
Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreforbrug på IT og Telefoni samt
Erhvervsservice og iværksætteri (ca. 3 mio. kr.), hvor aktiviteter og forbrug
strækker sig over flere år. Bl.a. er en del af dette mindreforbrug (ca.1 mio.
kr.) opsparing til regatta afholdelse i 2021. Desuden er der et mindreforbrug
på valgkontoen på 0,5 mio. kr.

4 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget
pr 31.10.2019
4.5 - Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31.10.2019
DokumentID: 8123910

Budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter
pr. 31.10.2019
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion
00.58.95 Redningsberedskab

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

16.740

16.990

15.463

16.800

190

5.000

0

0

0

0

0

475

475

475

0

1.984

1.509

13

1.390

119

55.851

27.214

12.223

14.700

12.514

-10.390

-17.056

-8.008

-18.500

1.444

-1.370

-1.370

-1.668

-1.700

330

2.400

2.258

2.251

2.251

7

-450

750

-4.412

750

0

35.000

0

0

0

0

I alt Serviceudgifter

104.765

30.770

16.338

16.166

14.604

Bevilling 16
Tværgående aktiviteter
i alt

104.765

30.270

16.338

16.166

14.604

02.22.07 Parkering
03.35.60 Museer
03.35.64 Andre kulturelle opgaver
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger
06.45.57 Voksen-, ældre- og
handicapområdet
06.45.58 Det specialiserede
børneområde
06.48.66 Innovation og ny teknologi
06.52.70 Løn- og barselspuljer
06.52.76 Generelle reserver

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift

Der forventes et mindre forbrug på 14,6 mio. kr., som efter korrektion for
byrådets beslutninger den 25. november, udgør 11,1 mio. kr.
Mindre forbruget omfatter primært ikke forbrugte midler afsat til vækstpulje
og lokalt initierede projekter 4,2 mio. kr., pulje til events 2 mio. kr. samt
pulje til finansiering af pensionsudgifter for tidligere ansatte på institutioner
under den sociale rammeaftale 2,5 mio. kr.
Endelig forventes mindre udgifter på i alt ca. 2,3 mio. kr. vedrørende
sundhedsordning, pulje til bolig- og ghettoområder, øgede
overheadindtægter samt mindre udgifter på tværgående aktiviteter i øvrigt.
• De afsatte puljer til lokalt initierede projekter og vækstpulje er disponeret
til projekter de kommende år og vil ved regnskabsårets slutning blive søgt
overført til 2020.
• Ikke forbrugte eventmidler forventes at blive søgt overført til 2020.
• Ikke forbrugte midler til pensionsudgifter for tidligere ansatte på
institutioner under den sociale rammeaftale i 2019 opspares til udgifter i de
kommende år og vil blive søgt overført til 2020 ved regnskabsårets slutning.
Kassen tilføres i denne budgetopfølgning 4 mio. kr. afsat til finansiering af
efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering, ikke forbrugt pulje på
1,9 mio. kr. afsat til marginaludgifter vedrørende flygtninge under
integrationsloven samt restpulje på 0,5 mio. kr. vedrørende indførelse af 2timers gratis parkering.
På bevillingen afholdes i øvrigt bidrag til Midtjysk Brand og Redning,
Innovation Silkeborg samt udgifter til tværgående aktiviteter.
I forventet regnskab indgår en forventet indtægt på 2,1 mio. kr. vedrørende
afholdelse af VM i curling.

Opfølgning på økonomi anlæg

Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000 kr.

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

Anlæg

38.500

6.789

2.125

3.479

3.310

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter i
alt

38.500

6.789

2.125

3.479

3.310

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra driftsbevillinger til bevilling 16 Tværgående
aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser på rengøringsartikler og
doseringsanlæg

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til
driftsbevillinger vedrørende: Tildeling af budgetmidler til dækning af
marginaludgifter til finansiering af udgifter vedrørende midlertidige boliger til
flygtninge under integrationsloven.

41

-1.983

Bevillingsændringer
Drift
Der søges om bevilling vedrørende: restbudget fra pulje til indførelse af 2
timers gratis parkering tilføres kassen.

-552

Der søges om bevilling vedrørende: pulje afsat til efterregulering af
aktivitetsbestemt medfinansiering vedrørende sundhedsvæsenet tilførses
kassen

-4.000

Der søges om bevilling vedrørende: restbudget fra pulje til imødegåelse af
marginaludgifter på flygtningeområdet tilføres kassen

-1.867

Der søges om bevilling vedrørende: indkøbsbesparelser tilføres kassen
Der søges overført 0,5 mio. kr. til bevilling 34 Kultur og Fritid, anlæg til
forhøjelse af anlægsbevilling til hal 2 Gødvad

-41
-500

5 Orientering om status på samarbejdsaftaler med
erhvervsfremmeaktører november 2019
5.1 - Bilag: 4869 Infographic A3-november2019
DokumentID: 8090006

november 2019

/

Status på udvalgte initiativer fra samarbejdsaftalerne 2019 med

ErhvervSilkeborg, VisitSilkeborg, InnovationSilkeborg, og HandelSilkeborg
Initiativerne omfatter basisydelser hos aktørerne samt aktiviteter under erhvervshandleplan 2019, som er finansieret af SIlkeborg Kommune.
For detaljeret status på aktørernes aktiviteter henvises til de individuelle status-dokumenter.

ErhvervSilkeborg

VisitSilkeborg

Basisfinansiering 2019
Erhvervshandleplan 2019
I alt

kr. 3.900.000
kr.
550.000
kr. 4.450.000

220

42

virksomheder med
tilsammen 70 medarbejdere er tilknyttet
G-Kraft, hvor også
iværksættere fra andre
miljøer inviteres til
kvartalsmøder.

iværksættere har modtaget
vejledning om start af virksomhed, og vurderer at de
får et meget højt udbytte af
vejledningen (4,9 af 5 mulige).

Basisfinansiering 2019
Erhvervshandleplan 2019
I alt

kr. 3.990.000
kr.
300.000
kr. 4.290.000

Gennemførelse af digitale
kampagner med markedsføring
af bl.a. cykelture, vandreture
og lejrture.

erhvervspartnere har
engageret sig indsatsen om
tiltrækning af grønne møder
og konferencer.

173 studerende

44

Der har været afholdt
sambesøg med Erhvervshus Midtjylland.
lokale virksomheder er blevet hjulpet
med at søge udviklingsmidler.

30

+40

virksomheder har deltaget
i arrangementer om vækst
via e-handel.

190

har deltaget i iværksætterarrangementer, -kurser
og i forløbet ”Seedster”

310

virksomheder
deltager i netværk omkring ledelse,
salg og forretningsudvikling.

HandelSilkeborg

Basisfinansiering 2019
Erhvervshandleplan 2019
I alt

Basisfinansiering 2019
Erhvervshandleplan 2019
I alt

kr. 2.258.000
kr.
250.000
kr. 2.508.000

24

BORGER

GADE

deltagere til
kursus i adfærdsdesign.

ÆNGET
NØRREV

+141

17

fra Aarhus Universitet og
VIA UC har besøgt i alt
11 lokale virksomheder.

InnovationSilkeborg

Gennemførelse af markedsføringskampagner
for Silkeborg som Outdoorhovedstad i
Danmark samt på de tyske, hollandske
og norske markeder.

74

mødebookere
har været på produktkendskabsture.

6.200

turister er blevet betjent
af cyklende turistinformationer på hhv.
Torvet og Havnen i perioden juni til
september 2019. Hvilket er en stigning
på 11% ift. 2018.

virksomheder
har modtaget besøg og sparring
om innovation.

2

W

+40

10

Afvikling af
netværksarrangementer
med i alt 408 deltagere.

20

deltagere til
INNOVATOR-uddannelsen.

250.000
250.000
500.000

Igangsat proces om etablering
af gadeudvalg Borgergade,
Nørrevænget og Nygade.

NYGADE

W NO
KnowNow magasiner er
KNOKNOW
NOW
udgivet med MJA. Magasinerne
havde temaerne ”Grøn Omstilling”
og ”Fra Innovation til Vækst”.

virksomheder har fået
præsenteret muligheder for finansiering til udviklingsprojekter, og 11
heraf er henvist til dialog med
ErhvervshusMidtjylland.

kr.
kr.
kr.

24

events er afholdt i
Silkeborg midtby og yderligere
2 er planlagt til december 2019.

+5.300

følger HandelSilkeborgs
facebookside, hvor arrangementer og nyheder
hyppigt lægges op.

5 Orientering om status på samarbejdsaftaler med
erhvervsfremmeaktører november 2019
5.2 - Bilag: Status på samarbejdsaftale for ErhvervSilkeborg, 1.november 2019
DokumentID: 8068276

Status på samarbejdsaftale med ErhvervSilkeborg 1.november 2019
ErhvervSilkeborgs basisydelser:
Iværksætter- og virksomhedsservice
ES udfører erhvervsservice for iværksættere og etablerede virksomheder i Silkeborg Kommune. Ydelserne omfatter bl.a. 1:1
vejledninger og sparring, samt henvisninger til det øvrige erhvervsfremmesystem og private rådgivere. ES tilbyder endvidere
kurser, gå-hjem-møder, konferencer mv. for iværksættere og virksomheder, samt driver en række faglige netværk. Herudover
henviser ES virksomheder og iværksættere til den digitale erhvervsfremmeplatform, hvor dette er relevant og når det bliver muligt.
Indsats

Personlig vejledning af +200 potentielle
og nystartede iværksættere.
Afholdelse af kollektive forløb og
arrangementer for iværksættere/unge
virksomheder med fokus på salg og
forretningsudvikling med deltagelse af
+100 deltagere

Deltagelse af +250 virksomheder i
netværk og strategiske sparringsforløb
omkring bl.a. ledelse,
forretningsudvikling mv.

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

Kommentarer

Godt i gang

Pt. har 190 deltaget i iværksætterarrangementer,
iværksætterkursus og i iværksætterforløbet Seedster.

220 iværksættere er vejledt pt. og flere af dem er
blevet vejledt mere end en gang.

Derudover:
I G-Kraft deltager 42 virksomhedsejere/ledere med 70
medarbejdere i ugentlige aktiviteter, hvor også
iværksættere fra andre af Silkeborgs iværksættermiljøer
inviteres med til kvartalsmøder.

Godt i gang

To nye salgsgrupper er etableret; ”Gazelle på spring” og
”Mersalg”, hvor pt. 15 iværksættere deltager i mindst 4
årlige møder.
310 virksomheder deltager pt. i netværk omkring
ledelse, salg og forretningsudvikling

1

+4000 deltagere i ES’ faglige
arrangementer i løbet af 2019.

Godt i gang

Evaluering af deltagernes udbytte for
ovennævnte indsatser.

Godt i gang

Ca. 4100 deltagere i 2019. I slutningen af året vil 1000
”unikke” deltagere have brugt ErhvervSilkeborg 4 gange
i gennemsnit
Vi evaluerer løbende alle indsatser. Foreløbig evaluering
viser ”høj relevans” og ”højt udbytte” i gennemsnit for
alle indsatser, hhv. 4,5 og 4,3
Virksomhedskontakt og netværk: Højt udbytte (4,3)
Beskæftigelse og nye jobs: Højt udbytte (4,2)
Iværksætteri: Meget højt udbytte: (4,9)
Arrangementer: Højt udbytte (4,2)
Vi har et mål om at deltagelse altid skal give et højt
udbytte

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

Godt igang

Vi har i 2019 deltaget i en del dialogmøder med
Erhvervshuset med henblik på at få etableret et
samarbejde, der er så værdiskabende som muligt for
vores lokale virksomheder. Vi har derudover sammen
med Silkeborg Kommune lagt en del arbejde i at give
input til KKR og Erhvervshuset ift arbejdsdeling, god
virksomhedsservice mv.
For at sikre at vi får flest mulige midler til Silkeborg fra
regionale og nationale fonde har vi igangsæt en
målrettet kampagne overfor Silkeborgs virksomheder.
Vi har udvalgt de puljer, som er nemmest at tilgå for
virksomhederne, og som vi vurderer kan gøre den
største forskel, herunder SVM digital, Innovationsfonden
og Erhvervshusets virksomhedsprogrammer.
Pt. har vi haft 44 sambesøg med Erhvervshuset, og vi
har haft et godt samarbejde med Erhvervshuset herom.
Vi har hjulpet cirka 30 virksomheder med at søge midler
og flere af disse søger flere puljer. Vi ved, at en stor del
af disse er indstillet til bevilling hos Erhvervsstyrelsen
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mm. De øvrige virksomheder er nærmest uden
undtagelse gået videre med specialiseret vejledning hos
Erhvervshuset.
Vores mål er at komme til at ligge i den bedste ende,
når vi sammenligner os med andre kommuner i
regionen.
ES er facilitator for at lokale
virksomheder henter vækst- og
udviklingsmidler fra diverse puljer bl.a.
ved at samarbejde med Vækstfonden
og Innovationsfonden. ES skaber lokal
synlighed om fondenes
finansieringstilbud ved afholdelse af
arrangementer, samt henvisninger til
fondene.

Godt igang

Se ovenfor omkring den virksomhedsrettede indsats.
Kampagnen er udført i samarbejde ml. ErhvervSilkeborg
og Erhvervshuset og koordineret med Innovation
Silkeborg.

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

Rekruttering af virksomheder til GKraft snarest muligt så der senest ved
udgangen af 2019 er 71 besatte
pladser i miljøet. ES giver løbende
service og vækstsparring til de +45
virksomheder i G-kraft.
Virksomhederne i G-KRAFT skal have
højere overlevelses- og vækstrater end
landsgennemsnittet.

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

Kommentarer

Der er 42 virksomheder med nu 70 ansatte tilknyttet
ErhvervSilkeborg G-Kraft.
Vi forventer at melde ”udsolgt” i slutningen af 2019

Afviklet

121 virksomheder har siden opstarten i 2009 været en
del af G-Kraft. Blandt disse er 88 stadig aktive i dag, og
de har tilsammen genereret 320 arbejdspladser.
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For at kunne sammenligne med tal for Region Midtjylland
har vi opgjort, at 62 ud af de 88 virksomheder var en del
af G-Kraft i løbet af deres første fire års levetid.
Tilsammen har de genereret 194 arbejdspladser efter de
fire år. Det er et gennemsnit på 3,7 arbejdspladser
genereret per virksomhed. Det er højere end
jobskabelsen i Region Midtjylland, hvor virksomheder i en
sammenlignelig periode har genereret 2,0 arbejdspladser.
86 % af de virksomheder der har været en del af miljøet
i mere end 1 år er stadig aktive efter 4 år. Det er højere
end overlevelsesgraden i hele Region Midtjylland, hvor
tallet er 67 %.

Evaluering af deltagernes udbytte.

Godt i gang

Nuværende og tidligere G-Kraft virksomheder har
modtaget 22 gazellepriser.
Virksomhederne evaluerer at deltagelse i G-Kraft giver
et ”højt udbytte” (4,2 i relevans og 4,0 i udbytte).
63% af virksomhederne siger, at G-Kraft har fået dem til
at ville mere med deres virksomhed.
G-kraft har meget stærke fortalere for sandsynligheden
for, at de vil anbefale G-Kraft er 9,5 på en 10-skala.

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

ES udsender årligt +20 nyhedsbreve.

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

Kommentarer

17 nyhedsbreve er udsendt pt. Vi forventer at udsende
minimum 20 inden udgangen af året
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ES laver årligt +100 opslag på
Facebook og LinkedIn.

Godt i gang

+100 opslag pt. på Facebook og LinkedIn

ES medvirker årligt til formidling af
+50 presseomtaler af egne eller andres
gode erhvervshistorier.

Godt i gang

Vi har i 2019 foranlediget 120 presseomtaler.

Netværk
ES faciliterer netværksdannelse og samarbejde mellem netværk.
Indsats

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

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

Kommentarer

Vi driver pt. 13 ledersparringsgrupper med 110
virksomheder:
ErhvervSilkeborg driver følgende grupper:
• Ejere og ledere i detailhandlen (2 grupper)
• CEO-gruppe for kapitalfondsejere og
internationalt ejede virksomheder
• Direktør/ejer-gruppe for vækst- og
gazellevirksomheder
• Fabrikschefsgruppe for
produktionsvirksomheder
• Ejereledere - større produktionsvirksomheder
• Unge ledere/udpegede talenter
• Direktørgruppe turisme/attraktion
• Økonomidirektører i større virksomheder
• Ledergruppe – Inklusion på arbejdsmarkedet
• Ejerledergruppe – mellemstore virksomheder
• Salgssparring ”Gazelle på spring”
• Mersalg
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Evaluering af deltagernes udbytte.

Godt i gang

Deltagernes udbytte evalueres løbende. Evalueringen
er pt. ”højt udbytte” (4,2) og ”høj relevans” (4,1).

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

ES videreudvikler og driver Silkeborg
Valley netværket og afholder 4-8 årlige
netværksmøder.
Evaluering af deltageres udbytte.

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

Kommentarer

Afviklet

Udbyttet er evalueret til at være højt (4,2)

Vi har pt. afholdt 6 arrangementer hos forskellige
virksomheder i netværket.

Vind offentlige udbud
SK handler gerne lokalt hvis prisen er rigtig og vi sætter derfor fokus på dialog omkring offentlige udbud og på at styrke lokale
virksomheders kompetencer og muligheder for at byde på og vinde udbud.
Indsats

Der afholdes 2 møder for virksomheder
i 2019, hvor der informeres om SK’s
udbud indenfor bygge/anlæg samt
varer/tjenesteydelser og viden og
sparring om at vinde offentlige udbud.

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

Kommentarer

I maj har vi afholdt møde i samarbejde med Indkøb,
Silkeborg Kommune, og til november afholder vi møde
omkring udbud af drifts- og anlægsopgaver i
samarbejde med Ejendomsafdelingen, Dansk Byggeri
og Tekniq.
Derudover har vi synliggjort, at Silkeborg Kommune
gerne deler ud af deres viden om, hvordan man som
virksomhed kan vinde et offentligt udbud eller kommer
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Målet er at +50 virksomheder deltager.

Godt igang

Evaluering af deltagernes udbytte.

Godt igang

til at levere varer/ tjenesteydelser generelt til det
offentlige
Resultatmålet opnås: 22 deltog i det første
arrangement. 40 er pt. tilmeldt det næste
arrangement
Maj mødet: Relevans: 3,9 og udbytte 3,8. November
mødet evalueres på dagen.

ErhvervSilkeborgs indsatser i forbindelse med Erhvervshandleplan 2019
Silkeborg Jagter Talenter
Silkeborg Jagter Talenter er et samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Jobcenter Silkeborg, ErhvervSilkeborg
og Silkeborg Kommune. Målet er at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Silkeborg, at have tæt samarbejde med
uddannelsesinstitutioner, samt at sætte fokus på opkvalificering af medarbejdere.
Indsats

Der afholdes 4-5 jobcrawls i
samarbejde med lokale virksomheder
og Aarhus Universitet.

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

Kommentarer

6 jobcrawls har været afholdt for
ingeniørretningerne ”maskin” og ”stærk strøm”
samt ”bygningskonstruktører”.
De studerende evaluerer gennemsnitligt, at
initiativet er af høj relevans (4,2), og giver dem et
højt udbytte (4,3).

Målet er at 150-200 ingeniørstuderende
besøger lokale virksomheder.

Afviklet

Målet er at 10-12 lokale virksomheder
deltager, og at der i 2019 også
fokuseres på at rekruttere

Afviklet

De deltagende virksomheder er tilfredse med
indsatsen.
173 ingeniørstuderende og bygningskonstruktører
har besøgt lokale virksomheder.
11 forskellige virksomheder har haft besøg.
I evalueringerne herfra fremhæves det bl.a. at det
er ”Dejligt, at der bliver gjort så stor indsats fra
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virksomheder, som ikke tidligere har
deltaget i SJT-aktiviteter.
ES inviterer lokale virksomheder på
Karrieredagene i Aalborg og Aarhus,
Company Dating på VIA UC samt til Kdag på It-Universitetet i Aarhus. Målet
er at 8-12 forskellige virksomheder
tager del i messeaktiviteterne.

Afviklet

ES er ansvarlig for etablering af et
lærlingenetværk, herunder af en styreog arbejdsgruppe af håndværksmestre,
samt udvikling/drift af 2
netværksmøder for lærlinge og mestre i
2019. ES varetager også rekruttering af
20-25 virksomheder og 50-70 lærlinge
til netværket inden udgangen af 2019.

Afviklet

ES synliggør og markedsfører
netværket online/i trykte medier både
lokalt og regionalt/nationalt, samt
involverer og samarbejder med
relevante parter, herunder bl.a.
College360.

Kommunens side”. Særskilt evaluering og
uddybning generelt omkring jobcrawls og messer er
fremsendt til og gennemgået med Silkeborg
Kommune.
Ingeniørens karrieremesse i marts og K-dag i
Aarhus april og Company Dating på VIA UC i
Horsens i forår og efterår er afholdt med samlet
deltagelse af 11 virksomheder. Derudover har vi
informeret om Ingeniørernes praktik og projektdag i
Aarhus, hvor 5 Silkeborg-virksomheder deltog.
Vi har etableret ErhvervSilkeborg Lærlingenetværk.
Der er nedsat en styregruppe og arbejdsgruppe.
ErhvervSilkeborg er tovholder for styregruppen og
en række håndværksmestre/ virksomhedsejere
deltager sammen med College 360. Initiativet er
blevet positivt modtaget.
Vi har afholdt 2 netværksmøder med 120
deltagende mestre og lærlinge. Det første havde
særligt fokus på det sociale og det næste var mere
fagligt rettet mhp. at prøve forskellige mødeformer
af.
Styregruppen evaluerer årets indsats og vinkler til
en fremtidig god indsats ifm. styregruppemøde i
november. Vi fornemmer en klar positiv holdning til
at fortsætte indsatsen, og erfaringen fra andre
steder i landet viser, at indsatsen er en håndholdt
mangeårig indsats for at tale håndværksfagene op
og skabe commitment blandt mestrene, der kan
skabe yderligere synergier.
Vi har lavet massiv markedsføring ift. sociale
medier, nyhedsbreve og 1:1 dialoger med mestre.
Midtjyllands Avis har omtalt opstart af netværket og
styregruppens interesse i at gå ind i opgaven. Vi
havde tilsagn fra TV2 Østjylland om at dække
opstartsarrangementet live indtil samme dag, men
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Vedrørende partnerskabsaftalen med
VIA UC, arbejder ES på at indgå
samarbejde med
konstruktøruddannelserne om
etablering af jobcrawls/besøg af
studerende hos lokale virksomheder.
ES involverer/inviterer VIA UC til
relevant medlemsmøde med henblik på
formidling af de muligheder, der ligger i
virksomhedssamarbejde med
studerende.

Godt i gang

Ændret fordi

folketingsvalget blive udskrevet lige inden, og det
ændrede på TV-stationens prioriteringer.
Vi vil prioritere presseomtale fremadrettet for at få
budskabet så bredt ud som muligt
Vi har arbejdet målrettet for at få et samarbejde op
at stå med VIA UC ift. konstruktøruddannelserne,
og det er lykkedes. Første jobcrawl er afviklet med
god opbakning og respons fra studerende og
virksomheder.
Det er aftalt med VIA UC, at mulighederne ved VIA
kommunikeres gennem ErhvervSilkeborgs
nyhedsbrev. Vi kommunikerer målrettet
mulighederne omkring Company Dating, for at gøre
det så konkret som muligt for virksomhederne.

Opstart af vækstgruppe for ejere af webshops
Globaliseringen og den stigende internethandel udfordrer ikke kun detailhandlen, men stiller også store krav til webshops om at
være med forrest i kapløbet om synlighed, service og skarpe priser.
Indsats

ES er ansvarlig for opstart og drift af
en ny vækstgruppe med 7-10
webshopansvarlige/-ejere med henblik
på at skabe udvikling, vækst og mere
salg i onlinebutikkerne.
Indsatsen koordineres i samarbejde
med HandelSilkeborg.

Status
•Endnu ikke igangsat
•Igangsat
•Godt i gang
•Afviklet
•Ændret fordi…
Godt i gang, og ændret
for at nå bredere ud
sammen med HandelSilkeborg

Kommentarer

For at sætte fokus på webshops og e-handel har vi
valgt at arrangere to møder målrettet detailhandlen
og virksomheder generelt. Vi har vurderet, at der er
behov for en bred information om mulighederne.
Overskrifterne på møderne er ”Tag stilling – E-handel
ja eller nej” og ”E-handel – muligheder og kanaler”.
Der har samlet deltaget +40 virksomheder.
Indsatsen omkring møderækken er koordineret og
gennemført med HandelSilkeborg. Evalueringen er
god med 4,0 i udbytte og 4,3 i relevans.
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Målet er at inspirere til udvikling og salg i
onlinebutikkerne og give et billede af, at onlinesalg
ofte er en forudsætning for at den samlede forretning
hænger sammen, og at man overhovedet kan have
en fysisk butik.
Vi har derudover udvalgt 44 virksomheder, som har
fået individuelle henvendelser og besøg, så vi kan
hjælpe dem med at hente midler til at udmønte deres
digitaliseringsplaner fra SMV Digital. 15 arbejder
konkret med at styrke deres e-handel/webshops, og
vi vurderer, at de 10 sandsynligvis får midler til deres
afklaringsproces eller udvikling af platform. Det har vi
gjort, fordi vi ved, at virksomheder som får et
økonomisk tilskud til udmøntning nogle gange
kommer hurtigere i gang med ”den fulde pakke”.
Flere af de 15 virksomheder er allerede i
ledersparringsgrupper, og vi supplererer nu en
eksisterende detailgruppe med yderligere 4-5 nye
ejere, hvor online er én af deres vigtige arbejdsfelter.
Derudover har vi udvalgt yderligere en række
virksomheder, som vi pt. er i dialog med for at
vurdere, om vi bedst hjælper dem i en gruppe eller
individuelt.
Grønne Møder
Vi inviterer til netværksarrangementer blandt industrien og grønne organisationer med fokus på gensidigt kendskab, videndeling og
samarbejde.
Indsats

ES laver mindst to grønne temamøder
for lokale virksomheder i 2019 for at

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

Kommentarer

Første møde har været afholdt hos en virksomhed i
april måned, og initiativet har været afholdt i
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skabe rammer for gensidigt kendskab
og samarbejde.

samarbejde med Silkeborg Kommune,
Eksportforeningen og Vindmølleindustrien.

Målet er at der samlet deltager +50
deltagere i møderne, at ES
samarbejder med lokale vind/energiaktører om indhold og formidling af
mødeinvitationer, samt evaluering af
ovenstående.

17 deltog i arrangementet, og deltagerne evaluerede,
at mødet har været af høj relevans (4,1), og at
deltagelse gav dem et højt udbytte (4,0).
Derudover har vi i oktober afholdt mødet ”Kickstart
den grønne omstilling” med 14 deltagere med en af de
førende konsulenter på brandingdelen.
Ultimo oktober har vi haft udbudt et møde hos
Trusted, som laver produkter, som bl.a.
vindmøllebranchen aftager. Da vi kun fik opbakning fra
10 deltagere – efter målretttet kanvas ift målgruppen
– og der kun var få tilmeldte, som relaterede sig til
målgruppen indenfor vindmøllebranchen, har vi efter
værtens ønske aflyst arrangementet.
Vi vurderer, at der fremadrettet er et klart behov for at
sætte fokus på den grønne omstilling og
bæredygtighed, så tankesættet kommer til at leve og
bliver indarbejdet i virksomhedernes
nøgleperformancemål.
Dog tænker vi, at vindmøllebranchen som målgruppe
er for snæver i en Silkeborg-kontekst til at kunne bære
selstændige arrangementer - med mindre vi kan få
store kunder som Vestas eller Siemens til at fortælle
om deres leverandørforventninger til Silkeborgs
underleverandører. En idé som er pitchet til Energy
Innovation Cluster.
Et alternativt setup kan være møder for en bredere
målgruppe – hvor vindmøllebranchen stadig inviteres
med direct mail – med meget stærke nationale
erhvervscases indenfor bæredygtighed.

Andre strategiske fokusområder for ErhvervSilkeborg i 2019:
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Ud over ovennævnte deltager ES i/bidrager ES med:
•
•
•
•
•
•

Erhvervsservice-kredsen i Business Region Aarhus
SK’s erhvervstaskforce
Silkeborg Jagter Talenters HR-Netværk
Virksomhedsrettede samarbejder med bl.a. Jobcenter Silkeborg og lokale uddannelsesinstitutioner, herunder projektet
KompetenceforsyningMIDT.
Sammen om Silkeborgs virksomhedsrettede samarbejde, herunder erhvervstovholderindsatsen.
Medvirker til formidling af relevante erhvervsbudskaber fra SK

ES samarbejder herudover med lokale og eksterne partnere for at arrangere, afvikle eller formidle invitationer til bl.a.
erhvervspolitisk Topmøde 2019, BRAA iværksætterprisen, Internet Week Denmark 2019 og AU Case Competition, socialt ansvarlige
indsatser samt andre relevante events. ES sidder i InnovationSilkeborgs bestyrelse og samarbejder med InnovationSilkeborg om
relevante arrangementer og markedsfører disse overfor sine medlemmer.
Derudover deltager ES i servicetjekket af det lokale erhvervsfremme set-up.
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5 Orientering om status på samarbejdsaftaler med
erhvervsfremmeaktører november 2019
5.3 - Bilag: Status på samarbejdsaftale, VisitSilkeborg 1. November 2019
DokumentID: 8076265

Status på samarbejdsaftale med VisitSilkeborg 1. november 2019
VS’s basisydelser:
Destinationsudvikling
VS udvikler destinationsfællesskabet i Silkeborg kommune i samarbejde med lokale og eksterne aktører. VS indgår i strategiske
samarbejder, der tilvejebringer investeringer, viden og kompetencer for at højne Silkeborgs attraktivitet som destination. VS
bidrager også til udvikling af kvalitet og tilgængelighed af faciliteter og fysiske rammer som stier, kortmateriale og skiltning.

Indsats

VS arbejder for øget adgang til
naturoplevelser ifm. outdoor-brandet. I 2019
er der bl.a. fokus på etablering af afmærkede
cykelruter samt igangsætningshjælp til
naturguidekorps.

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

Kommentarer

I samarbejde med Naturstyrelsen og Silkeborg
Kommunes Outdoorsekretariat samt Vej- og
Trafikafdelingen planlægges afmærkning af 45 cykelruter på alm. Skovveje og landevej.
Afmærkningen af de første ruter forventedes i foråret
gennemført inden sommerferien 2019, men desværre
har der ikke været ressourcer i Silkeborg Kommune til
at gennemføre afmærkningen endnu.
Naturguidekorpset har 1.131 følgere på Facebook og
afholder løbende naturture, som andre kan deltage i.
Formålet er at dele glæde og passion for naturen i og
omkring Silkeborg med andre.
Korpset trækkes af 5-7 ildsjæle, som mødes 4 gange
årligt, men det lukkede forum for naturguider har 151
medlemmer, så der er en stor interesse for korpset,
der blot ikke er omsat til at folk så reelt bliver aktive i
at tilbyde ture.
Vi har forbundet naturguidekoprset med Silkeborg
Kommunes projekt ”Meet the locals Outdoor” og det
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har vi en forventning om giver god synergi i årene der
kommer.
Afholdelse af et outdoor årsmøde for
kommunens erhvervs- og foreningsliv, der har
interesse i at sikre fælles ejerskab til brandet
Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad.
Udgangspunktet/afsenderen er foreningen
Silkeborg Søhøjlandet – Danmarks Outdoor
Hovedstad.
Målet er 100 deltagere og målgruppen er
erhvervsliv bredt – ikke kun turismeaktører.
Årsmødet planlægges i tæt dialog med
Silkeborg Kommune, så kommunens
masterplan for outdoor kan eksponeres.

Afviklet

Der blev afholdt TOPmøde for Danmarks Outdoor
Hovedstad 10. april 2019, hvor foreningen Danmarks
Outdoor Hovedstad var vært.
Borgmester holdt status på, hvad der sket de sidste 2
år, siden vi udnævnte byen til outdoor hovedstad. Og
sektionsleder for Kultur- og Fritid Jeppe Thøgersen
fremlagde tankerne bag Silkeborg Kommunes
masterplan. Derudover var der indlæg fra Rasmus
Johnsen, Cold Hawaii, Klitmøller.
Der var 162 deltagere.

VS udvikler, markedsfører og fremmer salg af turismeprodukter
VS fremmer kommercielle produkter og pakker til Silkeborgs gæstemålgrupper, herunder outdoor- og erhvervsturister. VS varetager
markedsføring af Silkeborg som turismedestination nationalt og på udvalgte internationale markeder. VS videreudvikler og
promoverer outdoor-brandet, samt markedsfører udvalgte begivenheder, oplevelseskoncepter mv. VS anvender bl.a. en vifte af
digitale platforme i markedsføringsindsatsen.
Indsats

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

Kommentarer

VS markedsfører Silkeborg som Danmarks
Outdoor Hovedstad på relevante platforme og
markeder

Godt i gang

Afrapporteres under punktet ”Branding og
markedsføring af Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks
Outdoor Hovedstad”

VS skaber bedre gæsteoplevelser
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VS leverer værdiskabende gæsteservice vha. digital formidling, mobile værter og fortsat udvikling af personligt og digitalt værtskab
hos det lokale turisterhverv.
Indsats

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

Kommentarer

VS uddanner interesserede turismeaktører i
værtskab og gæsteservice. Målgruppen er
primært de virksomheder/institutioner, som
VS har samarbejdsaftale med om
turistinformation.

Afviklet

Indsats overfor alle turismeaktører:
Der har været udbudt 4 produktkendskabsture i maj
måned, hvor i alt 48 aktører deltog og 26 aktører tog
imod og viste deres virksomhed frem. Derudover var
der besøg til flere naturattraktioner som fx Trækstien,
Himmelbjerget, Brillerne.

Måling af antal servicerede gæster fra mobile
turistinformationer.

Afviklet

Måling af antal downloadede Visit Silkeborgapps.

Afviklet
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Kursus for Silkeborg Bibliotek og Galleri Smunck, som i
2019 har taget ansvar for gæsteservice i Silkeborg
Midtby:
Der har været gennemført 3 hele kursusdage i
januar/februar måned, hvor i alt 7 personer fra de to
virksomheder deltog.
I 2019 har vi haft to bemandede turistinformationer på
hhv. Torvet og Havnen i perioden 27/6 til og med 1/9
2019. Der har været åbent alle dage fra 11-16 og der
er blevet betjent i alt 6.219 gæster på de to stationer,
hvilket er en fremgang på mere end 11% ift. 2018.
Heraf var 771 gæster udlændinge - altså godt 12%. I
øvrigt er 2019 den sæson, hvor vi har betjent flest
gæster overhovedet i de 4 sæsoner, hvor vi har været
til stede, der hvor gæsterne er.
Fra januar – oktober 2019 har 1.147 personer hentet
VS app.
Hele 2018: 1.356.

Måling af antal servicerede gæster fra
infoskærme.

Antal brugere på skærmene jan-okt 2019 15.500
(2018: 16.700) Sider set i alt 2019: 66.880
(2018:67.600)

Eventrettede aktiviteter
VS er i tæt samarbejde med EventSilkeborg, efter at dette er flyttet til Silkeborg Kommune. VS understøtter fortsat arbejdet med
events i Silkeborg Kommune.
Indsats

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

Kommentarer

Drift af digitale skilte, lygtepælsbannere på
indfaldsvejene og Silkeborg. live mv.

Godt i gang

Pr. 1. november har der været booket 204 uger på
pylonerne, hvilket svarer til en belægning på 65,4 %
Lygtepælsbannerne har været booket en gang i 2019,
nemlig til VM i curling for kvinder i marts måned. Det
er en dyr aktivitet, som de færreste har plads til i
budgettet. Ifb. Med curling var der ekstra udgifter for
arrangør og VS, da en storm ødelagde alle bannere
hen over broen på Chr. 8.s Vej.

Deltagelse i SK’s eventtaskforce

Godt i gang

Ugentligt nyhedsbrev med “Det sker i Silkeborg de
næste 10 dage” Silkeborg.live når ud til 1.377 læsere
med en “open rate” på 40-50% afhængig af sæson.
Liselotte Nis-Hanssen er fast deltager i
eventtaskforcemøderne.

VS’ særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2019:
Branding og markedsføring af Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad
I 2019 markedsfører VS Danmarks Outdoor Hovedstad på det tyske, hollandske og norske marked.
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Indsats

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

Kommentarer

VS markedsfører Silkeborg som Outdoor
Hovedstad på det tyske, hollandske og norske
marked. I Tyskland er der fokus på cykel- og
lystfiskerturisterne, i Holland på
campingsegmentet og i Norge markedsføres
outdoorhovedstaden bredere med fokus på
Silkeborgs stærke kultur- og byliv.

Godt i gang

VS markedsfører Silkeborg som Outdoor Hovedstad i
Danmark samt på det tyske, hollandske og norske
marked. I Tyskland er der fokus på cykel- og
lystfiskerturisterne, i Holland på campingsegmentet og
i Norge markedsføres outdoorhovedstaden bredere
med fokus på Silkeborgs stærke kultur- og byliv.
Gennemførelse af digitale markedsføringskampagner
vha. bl.a. Google AdWords + Retargeting, Google
AdWords Display, Facebook Ads + retargeting
dokumenteres med antal visninger på de respektive
medier.
På den digitale markedsføring har VS kørt kampagner
på følgende:
Google Search:
• Cykelferie – cykling, cykling med børn,
cykelture med børn, cykelruter med børn
• Vandreferie - vandring, vandring med børn,
vandreture med børn, vandreferie med børn
• Hvad sker der i Silkeborg, begivenheder i
Silkeborg, oplevelser i Silkeborg
• Lejrskole – lejrskole, lejrskoleovernatning,
lejrskoleaktiviteter
Google Display:
• Danmarks Kulturruter – samme fokus som
2018
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•
•
•
•

Danmarks Outdoor Hovedstad - familieferie i
Danmark, 10 ting du ikke må gå glip af!
15% samarbejdet – 15 % rabat på attraktioner
ved overnatning hos udvalgte partnere
Vandreferie – Danmarks smukkeste
vandreruter
Cykelferie

Facebook kampagner:
• Danmarks Outdoor Hovedstad – 10 ting du ikke
må gå glip af!
• Weekend getaway - Parferie i Silkeborg
• Danmarks Kulturruter
• Vandreferie
• Cykelferie
• 15 % samarbejdet
• MTB
• Bookingside – book din oplevelse i Silkeborg
YouTube:
• Familieferie
Vi kører endnu en kampagne i november med fokus på
efterårs-getaway i Søhøjlandet på hhv. Facebook og
YouTube. Denne har vi endnu ingen tal på.
Link til kampagnevideo:

https://www.youtube.com/watch?v=4lOBoVveTqM
Gennemførelse af digitale
markedsføringskampagner vha. bl.a. Google
AdWords + Retargeting, Google AdWords
Display, Facebook Ads + retargeting
Dokumenteres med antal visninger på de
respektive medier.
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Afviklet

Online destinations
markedsføring - Fokus på
branding:
Marked: Danmark
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Google Ads Søgekampagner:
(Vandring, Cykling, MTB,
Outdoor).
Eksponeringer:
Klik:
Gennemførte Konverteringer:

65.321,00
6.118,00
1.903,00

Danmarks Kulturruter: Display
Banner
Eksponeringer:
Klik:
Gennemførte Konverteringer:

1.412.999,00
3.480,00
126,00

Danmarks Outdoor Hovedstad:
Display Banner
Eksponeringer:
Klik:
Gennemførte Konverteringer:

1.233.633,00
2.516,00
32,00

Cykelferie: Display Banner
Eksponeringer:
Klik:
Gennemførte Konverteringer:

1.583.451,00
1.963,00
60,00

Vandreferie: Display Banner
Eksponeringer:
Klik:
Gennemførte Konverteringer:

554.076,00
1.161,00
68,00

15% Samarbejdet: Display
Banner
Eksponeringer:
Klik:

1.115.655,00
2.810,00
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Gennemførte Konverteringer:

36,00

Lejrskole: Søgekampagner
Eksponeringer:
Klik:
Gennemførte Konverteringer:

5.443,00
364,00
66,00

Facebookkampagne (Danmarks
outdoor Hovedstad)
Eksponeringer:
Klik:
Gennemførte Konverteringer:

34.435,00
437,00
6,00

Facebookkampagne (Get away)
Eksponeringer:
Klik:
Gennemførte Konverteringer:

79.730,00
576,00
2,00

Facebookkampagne (Danmarks
kulturruter)
Eksponeringer:
Klik:
Gennemførte Konverteringer:

15.223,00
247,00
0,00

Facebookkampagne
(Vandreferie)
Eksponeringer:
Klik:
Gennemførte Konverteringer:

102.508,00
1.515,00
8,00

Facebookkampagne (Cykelferie)
Eksponeringer:
Klik:
Gennemførte Konverteringer:

112.045,00
907,00
3,00

Facebookkampagne (15%
samarbejde)
Eksponeringer:
Klik:
Gennemførte Konverteringer:

85.728,00
439,00
2,00

Facebookkampagne (MTB)
Eksponeringer:
Klik:
Gennemførte Konverteringer:

101.378,00
1.218,00
3,00

Facebookkampagne
(Bookingside)
Eksponeringer:
Klik:

51.350,00
518,00

Gennemførte Konverteringer:

1,00

Grønne møder, konferencer og netværk
Med en opsøgende indsats arbejder VisitSilkeborg på, at flere virksomheder og organisationer afholder deres møder og konferencer
med grøn viden som omdrejningspunkt i Danmarks Outdoor Hovedstad. Der er især fokus på, at de organisationer der har hjemsted
i Silkeborg Kommune, lægger flere årsmøder og konferencer lokalt. Vi målretter for eksempel indsatsen mod virksomheder, klynger
og organisationer inden for den grønne dagsorden, herunder vedvarende energi, forsyning, vand mv. En række af de bæredygtige
foregangsløsninger, der findes i området, kan også inkluderes i studieture og møder.
Udover den opsøgende indsats og tilstedeværelse på de rette messer og fora, er VisitSilkeborg behjælpelige med at planlægge både
møder, konferencer og faglige besøg. Derfor opretter vi en funktion, så mødeplanlæggere kan tage direkte kontakt og få assistance
til planlægningen, så Silkeborg bliver destinationen for mødet.
Indsats

9

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

Kommentarer

Oprettelse og markedsføring af incoming
funktion – én indgang til hele Silkeborg

Godt i gang

Der kommer løbende forespørgsler og virksomhederne
siger stort set hver gang: Dejlig nemt, at man kun
behøver kontakte ét sted – og bliver guidet i, hvilken
venue, der passer til ens arrangement.
Følgende er bekræftet/afholdt:
Østjyske landbrugforeninger - konferencedag af 300
deltagere i Jysk Arena november.
Strategimøde - 2 dage på Gl. Skovridergaard i august.
DIF/DGI - konferencedag på Scandic oktober med 300
deltagere
Baden-Jensen A/S - 3 dages konference 18 deltagere
på Scandic i november
Derudover forespørgsler fra Midtjyske Kommuner,
Forsknings- & Udenrigsministeriet, Østjysk Topmøde
via Skanderborg Kommune samt nogle mindre
virksomheder. Disse er ikke placeret pga. Pris,
manglende plads ect.

Opbygning og udvikling af webunivers

Afviklet

Destinationskampagne ”Hold din konference i
Danmarks Outdoor Hovedstad”
Displaybanner, google adwords,
søgeordsoptimering.

Afviklet

https://www.visitsilkeborg.dk/silkeborg/modekonference
Kampagne april til og med september (juli undtaget)
Google Ads, Google Display, Facebook, LinkedIn, SEO.
Henvendelser til incoming direkte afledt af
kampagnen.
Henvendelse til partner (Danhostel) direkte afledt af
kampagnen.
Konklusion:
Alt i alt har vi fået 35 leads fordelt på alle kanaler, til
en pris på 39.581 kr. altså rammer vi en pris pr. lead
overordnet set på 1.130 kr. pr. lead og herudover
kommer resten af brandingværdien i de 2.141.602
eksponeringer over for målgruppen
og skulle gerne efterfølgende dryppe af og have
værdi.
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Særligt opsøgende arbejde målrettet grønne
virksomheder og organisationer samt
virksomheder mv. med hjemsted i Silkeborg.
Samarbejde med SK om leads.

Godt i gang

Overordnet set er det et fornuftigt resultat, dog har
hver kanal sin egen strategi. Derfor skal man ikke
sammenligne performance. En anden ting er, at
kanalerne hjælper hinanden med at skabe en stærk
synergi-effekt.
Mail og salgsappetizer: Få hjælp til at holde dit møde
eller konference lokalt - sendt til leads fra SK (grønne
virksomheder og organisationer).
Efterfølgende opfølgning telefonisk.
Site inspection med Energy Innovation Cluster til fire
venues i september. Har efterfølgende affødt
forespørgsel til Kedelhuset.

Udsendelse af nyhedsbrev 3-4 gange årligt

Afviklet

Besøgt Envision Energy, som ønsker løbende hjælp til
VIP besøg fra Kina. Der har været afholdt møde SK og
pt. forespørgsel om VIP møde i december med
Silkeborg Solvarmeanlæg.
Nyhedsbreve udsendt to gange. Benytter LinkedIn
som platform for synliggørelse af mødemuligheder og
aktiviteter i Silkeborg.
https://www.linkedin.com/in/birgit-corneliusnielsen/detail/recent-activity/shares/

Målsætning er at have 10 erhvervspartnere
med i indsatsen. Erhvervspartnere kan være
kursus- og konferenceudbydere,
teambuilding- og aktivitetsudbydere mv.

Afviklet

17 partnere er tilmeldt.

Etablering af netværk i forbindelse med
indsatsen for de deltagende partnere med
møder 3 gange årligt.

Afviklet

Der er afholdt tre netværksmøder; februar, marts og
september.
Derudover har den 24. oktober afholdt: Tør du være
“Alene i Vildmarken” arrangement for 21
mødeplanlæggere med fokus på hvordan man bruger
naturen som rum for møder og konferencer.
Har efterfølgende afledt tre forespørgsler til vores
partnere.
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Syv partnere deltager på mødemessen “Meeting Live
Vest” i Fredericia den 12. November.
Der afholdes info/netværksmøde om dette den 7.
november.
Andre strategiske fokusområder for VisitSilkeborg i 2019:
VS deltager i den fælles turismebranding i Business Region Aarhus hvor Silkeborg-området og vores tydelige profil som Danmarks
Outdoor Hovedstad markedsføres som Lake District og styrker Silkeborgs position i det fælles turisme- og
markedsføringssamarbejde. VS forbereder organisationen på indgåelse af nyt destinationssamarbejde som konsekvens af ny lov om
erhvervsfremme og understøtter den politiske beslutningsproces ift. arbejdet med større destinationer.
Derudover deltager VS i servicetjekket af det lokale erhvervsfremme set-up.
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5 Orientering om status på samarbejdsaftaler med
erhvervsfremmeaktører november 2019
5.4 - Bilag: Status på samarbejdsaftale, InnovationSilkeborg, 1.november 2019
DokumentID: 8068278

Status på samarbejdsaftale med InnovationSilkeborg 1.november 2019
IS’s basisydelser:
InnoS bidrager til at skabe innovation i lokale virksomheder
InnoS inspirerer og motiverer lokale virksomheder til at arbejde med innovation gennem sparringsmøder samt formidling.
Indsats

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

Kommentarer

InnoS har sparringsmøder med
minimum 70 lokale virksomheder.

Afviklet

141 virksomhedsmøder har været afholdt.
Dermed har InnoS afholdt over dobbelt så mange møder
med virksomheder, som målsætningen var.

InnoS udgiver 2 udgaver af
magasinet KnowNow.

Afviklet

En væsentlig årsag til dette har været, at vi har gennemført
en stor og struktureret indsats for at række ud mod en lang
række virksomheder i Silkeborg Kommune.
Vi har udgivet 2 KnowNow magasiner. Et i februar og et i
september. De to temaer: Grøn Omstilling og Fra
Innovation til Vækst.
Magasinerne er udkommet sammen med Midtjyllands Avis
og er hver gang blevet husstandsomdelt til 9.500
abonnenter. Desuden er artiklerner blevet brugt i
foreningens online indsats som content.

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

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

Kommentarer

SK deltager uden beregning med op
til 20 medarbejdere på hver af
InnoS netværk og
arrangementer.

Godt i gang

I alt har der været 72 deltagere fra SK til arrangementer i
InnoS. Der har foreløbigt været kommunalt ansatte
deltagere til 7 ud af 10 arrangementer. Yderligere deltagere
kan komme til, når november og decemberarrangementerne afholdes.

InnoS tilbyder 3
workshops/innovative processer i
SK.

Afviklet

Vi har tilbudt kommunen 6 workshops. Tre til Børn og
Familieafdelingen (Det åbne dagtilbud) og tre til
Kulturafdelingen (Outdoor). Ingen af disse er blevet omsat.
Det åbne dagtilbud udsættes på ubestemt tid, og ift.
outdoorområdet er der en intern proces i gang.
Desuden:
InnoS har bidraget til markedsføringen af SKinnovationsindsats ved forskellige medier (se nedenstående
link).
https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-24/tv-avisen2019-09-18?queryhash=!%2F00%3A22%3A18
InnoS har stået for promoveringen af – og indstillet
Silkeborg Kommune til prisen af årets offentlige
innovationspris fra COI ’Hverdagsinnovationsprisen’.
Silkeborg Kommune vandt prisen foran 39 andre
kommuner.

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

Kommentarer

Afholdelse af 9 netværksmøder med
samlet +300 deltagere.

•
•
•
Godt i

Godt i gang
Afviklet
Ændret fordi…
gang

Vi afholder 10 netværksarrangementer i 19, og overgår
dermed målet på 9.
Vi har pt. 408 deltagere til vores arrangementer. (Tallet kan
blive endnu højere, da vi endnu ikke har lukket
tilmeldingerne de sidste to arrangementer i november og
december.)
Flest deltagere har der været til arrangementerne: SLUK
med Imran Raschid (80) og Hjernesmart ledelse (foreløbigt
90 tilmeldte.)
Evalueringerne har været overordentlig gode, og de fleste
deltagere har vurderet, at indholdet ved møderne har givet
værdi i høj eller meget høj grad.

Afholdelse af INNOVATORuddannelsen (minimum 10
deltagere)
Afholdelse af kurset Adfærdsdesign
– dit nye innovationsværktøj
(minimum 20
deltagere)

Godt i gang

Ved det seneste medlemsarrangement spurgte vi, om
deltagerne vil anbefale InnoS til andre. Og hertil svarer
deltagerne alle sammen ja.
Vi har 20 deltagere til INNOVATOR uddannelsen.

Afviklet

Vi har haft 24 deltagere på kurset.

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

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

Kommentarer

8 sparringsmøder med
afdelingsledere og/eller
nøglepersoner i SK.

Afviklet

Vi har afholdt 8 møder med Afdelingschefer eller andre
nøglepersoner i kommunen. Formålet har været at afdække
afdelingens behov for hjælp til Innovation.

4-6 møder med kommunale
afdelinger for at identificere behov
til flere OPI-samarbejder.

Afviklet

Specielt møderne i efteråret med Teknik & Miljø, Børn &
Familie samt Ny chef for Jobcenteret, har været givtige og
rettet mod en mulig fremtidig indsats inden for
outdooroverskriften.
Vi har afholdt 6 møder med Børn &
Familieafdelingsmedarbejdere, for at udarbejde
projektforklæde samt udvikle prototype for et forløb hvor
byens institutioner selv kan være med til at udvikle hvad
deres ”åbne daginstitutionstilbud” skal bestå af.
Desuden deltager InnovationSilkeborg fortsat som mulig
partner i Ensomhedsprojektet, som pt. Ligger i regi af
Regionen og er under fundraising – og som
Sundhedsafdelingen i Silkeborg er en bærende kraft i.
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IS’ særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2019:
I 2019 vil InnoS bidrage med viden til virksomheders innovationsdagsorden gennem kurser, som styrker ledere til at arbejde med
innovation.
Indsats

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

Kommentarer

Som supplement til
basisbevillingen ønskes der et
deltagerantal på minimum 40
deltagere ved kurserne
INNOVATOR og Adfærdsdesign –
dit nye innovationsværktøj.

Godt i gang

Med 20 deltagere på INNOVATOR og 24 deltagere på
Adfærdsdesignkurset = i alt 44 deltagere,
når vi målet på mindst 40 deltagere.
Begge kurser har fået overordentlig gode evalueringer.

Til kurserne fokuseres der på at
rekruttere deltagere blandt
virksomhedsejere og ledende
medarbejdere, som kan bidrage til
virksomhedernes innovative
arbejde.
Deltagerantal: Minimum 40
deltagere skal gennemføre
kurserne (samlet set)
Evaluering: Deltagerevalueringer
(med fokus på udbytte)
InnoS inspirerer virksomheder til at tænke innovation som et middel til vækst gennem en større innovationskonference.
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Indsats

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

Kommentarer

Afholdelse af
innovationskonference; Fra
innovation til vækst. Konference
skal have fokus på at tiltrække
virksomheder, som ikke
nødvendigvis er medlemmer ved
InnovationSilkeborg (spydsspidsarrangement)

Igangsat

Vi gennemfører Innovationskonferencen den 21. november
2019. Pt. Er der 106 tilmeldte, inklusive 20 deltagere som
kommer gratis med fra SK. Antallet på 106 vil naturligt
nok kunne blive højere frem mod konferencen. Dermed er
målet på 100 deltagere nået.
Vi har prioriteret key-note speakernes kvalitet meget højt
– samt at de skal kunne appellere til mange.
Se program her:
https://innovationsilkeborg.dk/produkt/innovatesil
keborg-2019-fra-innovation-til-vaekst/

Talere: En eller flere markante
talere, som regnes for eksperter
på området

Se omtale her:
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/202497cc3ad0-4149-8fe2-afba2dea554c/

Deltagerantal: Der forventes et
deltagerantal på minimum 100
deltagere
Evaluering: Deltagerevalueringer
samt presseomtale

InnoS intensiverer formidlingen af de konkrete finansieringsmuligheder, som hjælper virksomheder med at realisere deres
innovationsprojekter.
Indsats
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Status
• Endnu ikke igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…

Kommentarer

Formidling af
finansieringsmuligheder, som kan
hjælpe lokale virksomheder med at
realisere deres
innovationsprojekter (eksempelvis
ved hjælp af innovationsfonden).
Dialog/sparring med minimum 30
virksomheder med fokus på,
hvordan forskellige
finansieringsmuligheder kan
videreføre deres
innovationsprojekter.
Desuden skal InnoS have større
fokus på at synliggøre
mulighederne for finansiering
gennem markedsføring, formidling
via hjemmeside, sociale medier
mv.
Indsatsen sker i koordination og
samarbejde med ErhvervSilkeborg.
Måltal: Minimum 10 af de 30
virksomheder skal – efter
screening - henvises til den
specialiserede erhvervsservice.
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Afviklet

40 virksomheder har hørt om mulighederne for
finansiering via Innovationsfonden – og vækstfonden.
11 af dem er blevet sendt videre til yderligere
møder/samarbejder med Erhvervshuset.
Desuden:
Sammen med ErhvervSilkeborg har vi gennemført et godt
informationsmøde om mulighederne med repræsentanter
fra de to fonde, samt fra Erhvervshuset. Her deltog 22
virksomheder.

InnoS fremmer samarbejdet mellem skoler og virksomheder gennem innovationsforløb.
Indsats

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

Kommentarer

InnoS igangsætter og faciliterer to
innovationsforløb mellem skoler og
virksomheder, hvor der sættes
fokus på virksomhedernes
produktudvikling. Der udvikles en
proces, som tilgodeser den
deltagende virksomhed såvel som
at understøtte elevernes læring.
Innovationsforløbene skal tænkes
som et led mod mere
markedsføring af kommunens
FabLab. Eventuelt ved at facilitere
dele af forløbet i FabLab.

Godt i gang

InnoS har skabt 2 innovationsforløb, hvor der sættes
fokus på virksomhedernes produktudvikling. Det ene er
udviklet med FabLab

Evaluering: Deltagerevalueringer
(fra virksomheder/lærere/elever)
samt presseomtale

InnoS har skabt et samabejde mellem Aarstidernes
Arktikter og elever fra en 8. klasse om innovation ift. det
nye Søbad - herunder specifik hvordan de badende vil
kunne opfordres/animeres til at bade før og efter en
badetur. Dette samarbejde afholdes sammen med
FABLAB, som lægger faciliteter og ressourcer til.
Desuden har InnoS skabt et samarbejde mellem
Hjejleselskabet og skoleafdelingen om, at elever bliver
tilknyttet innovationsarbejdet med at gøre Hjejlen – og
turen på vandet – relevant og spændende for en ny
generation af unge. Dette innovationsforløb gennemføres,
når Hjejlen sejler igen 1. maj. Det er nemlig nødvendigt,
at de unge selv mærker, hvad en tur indebærer for at
kunne pege på pains-and gains samt pege på nye måder
at formidle turen på, så den forbliver interessant.

Andre strategiske fokusområder for InnovationSilkeborg i 2019:
InnovationSilkeborg samarbejder med ErhvervSilkeborg mfl. om relevante indsatser samt arrangementer og markedsfører disse
overfor egne medlemmer.
Derudover deltager IS i servicetjekket af det lokale erhvervsfremme set-up.
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5 Orientering om status på samarbejdsaftaler med
erhvervsfremmeaktører november 2019
5.5 - Bilag: Status på samarbejdsaftale, HandelSilkeborg, 1.november 2019
DokumentID: 8068282

Status på samarbejdsaftale med HandelSilkeborg 1.november 2019
HS’s basisydelser:
Events
Handel Silkeborg afvikler i løbet af året en række arrangementer og events som skal skabe liv i byen og mere omsætning i byens
butikker.
Indsats

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

Kommentarer

Gennemførelse af 20 – 30 events og
aktiviteter i midtbyen

Godt i gang

Februar:
• 2. februar: Snemarked på Søndertorv
• Uge 7: Feriebillet ifm. vinterferie
Marts:
• 2. marts: Fastelavn på Torvet, tøndeslagning
mv.
• 30. marts: Børnearr. Eventyr, bål og snit din
egen tryllestav på Torvet.
April:
• Påsken: Citytog kører, Påskejagt for børn i
byen, Mal dit eget påskeæg i Søndergade.
• Koncert Jasmin Gabay i Søndergade.
Maj:
• Rengøringsdag, brandbiler, musik med Den
kreative Skole, Morgenmad og eftermiddagskaffe i gader mv.
• Uge 20: European Street Market (int.
Fødevaremarket på Torvet)
• 24. maj Street food med otte lokale
leverandører ifm. MJA’s og Europabev. Arr.
• Lang Torsdag – Mest for kvinder. Åbent til kl.
20 – fokus på god service i fysiske butikker og
forkælelse.
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•
Juni:
•
•
•
•

Koncert Annette Heick
Late Night
Juni: Boost af Torvehandel 1., 8., og 15. Otte
lokale handlende på Torvet med Grab&Go mv.
Juni: Sigmund, X-factor koncert
Juni: Riverboat weekend – ekstra længe åbent
fredag og lørdag, medfinansiering til musik i
gaderne
Citytog kører 6 uger hen over sommeren.

•
Juli:
• Pt. ser på kobling til Jr. VM i orienteringsløb.
• August: Latenight 1 og 30.8
• 2.8 Mek pek og Mikkel( børnekoncert)
September:
• Gang i Danmark koncert med Tamra Rosanes
Oktober:
• Lyserød lørdag
• Efterårsferie: børnebillet + aktiviteter i gaderne
og citytog
• 31.10: Latenight og halloween
November:
• 1.november: Vinterbelysning tændes +
fakeloptog
December:
• Local Sunday og julemanden kommer til byen
• Hele december: udvidet juleaktiviteter på
torvet
Markedsføring
Handel Silkeborg markedsfører handelsbyen Silkeborg, og de aktiviteter og events der foregår i byen.
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Indsats

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

Kommentarer

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

Godt i gang

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

Godt i gang

HS arbejder kontinuerligt på at øge antallet af
følgere på sin facebookside

Godt i gang

HS bidrager til og understøtter udvikling af
fælles eventsite for Silkeborg som samlet
destination
HS indgår partnerskaber med centrale lokale
eventaktører med sigte på at skabe større
synergi og kobling mellem foreningens
medlemmer og andre lokale interessenter

Godt i gang

Der er indgået samarbejdsaftale, og der er løbende
annoncering i mja, ekstraposten. Antal annoncer som
samarbejdsaftalen indeholder, er fordelt ud på årets
aktiviteter
Der anvendes primært Facebook, hvor der laves oplæg
om aktiviteter i byen og butikkerne. Der er konstant
øget aktivitetet på HS facebookside. Der afprøves med
nye formater og tiltag.
Dette sikres ved godt og relevant indhold, der lægges
op med hyppig frekvens. Der er en stille og rolig
organisk vækst af mennesker, der ’synes godt om’ HS
på Facebook. Et billede herpå – fra medio september
til medio oktober antal af synes godt om fra 5327 –
5361.
Udviklingen er ved at være afsluttet og implementeres
på HandelSilkeborgs hjemmeside, så snart som muligt.

Godt i gang

Der er i efteråret etableret et samarbejde med
Silkeborg Bibliotek, samt der er taget kontakt til den
kreativeskole.
Der er et pilotprojekt/ forløb med FGU 10.klasse, om
akvititeter ifm. Halloween og latenight 31.10

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

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

Kommentarer

HS gennemfører 6-8 medlemsmøder og
medlemsarrangementer

Afviklet

Der er afholdt 6 almindelige medlemsmøder med en
frekvens på hver 2.mdr
De ligger i tidsrummet 7.45-9.45
Der er afholdt GF d. 8 maj

HS udsender løbende nyhedsbrev til
medlemmerne

Godt i gang

Der er afholdt der to medlemsarrangementer i
samarbejde med ErhvervSilkeborg, som har sat fokus
på e-handel, muligheder og strategi herfor.
Der udsendes løbende nyhedsbreve til medlemmerne,
med information om medlemsarrangementer, og
aktiviteter i byen, samt anden relevant information.
Desuden understøttes nyhedsbrevene ved at City
Manageren går fysisk ud i butikkerne og
markedsføre/italesætte indholdet i nyhedsbrevet.
Feks. hvis det er et medlemsmøde eller et
arrangement, som kræver tilmelding.

HS’ særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2019:
Øget aktivitet og fællesskab i gaderne
Vi arbejder med etablering af flere gadesamarbejder og bakker op ved at kanalisere aktivitetsmidler ud til samarbejderne. Der er
mulighed for at anmode om op til 25.000 kr. pr. gade under forudsætning af 1:1 finansiering
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Indsats

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

Kommentarer

HS arbejder med etablering af flere
gadesamarbejder

Godt i gang

I foråret 2019 blev der etableret gadeudvalg i hhv.
Søndergade og Vestergade.
Borgergade og Nørrevænget er i proces (pt.
Oktober2019) med at finde de rette rammer for et
gadeudvalg/område. Der er afholdt 3 møder, og der
indkaldes til stormøde for Borgergade og
Nørrevænget, hvor rammerne og den brede opbakning
trykprøves.

HS hjælper med fortsat at udvikle de
nuværende gadesamarbejder og tænker aktivt
gaderne ind i aktivitetskalenderen så der
skabes synergi

HS promoverer aktivt de forskellige gaders
særpræg og aktiviteter
HS informerer gadesamarbejderne om
muligheden for at søge om midler under
forudsætning af 1:1 finansiering og uddeler
midlerne
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Igangsat

Der er taget de første små skridt i Nygade.
Søndergade og Tværgade er de to gadeudvalg som pt.
fungerer bedst.
Vestergadeudvalget holdes i live af meget få, og
kræver særlig indsats/hjælp for at lykkes.
Procesplanlægningen for den ekstraordinær indsats
herfor er under udarbejdelse.

Godt i gang
Godt i gang

Der er et godt samarbejde med gaderne om at bidrage
ind med aktiviter ift. aktivitetskalenderen.
Aktiviteterne markedsføres under det fælles
overordnet event, via sociale medier og annoncering.
Der er godt gang i flere gadeudvalg, og der bliver
løbende afviklet aktiviteter i gaderne, hvor der søges
og uddeles midler via 1:1 ordningen. Ordningen
italesættes til møder med gadeudvalgene, under
udvikling af aktiviteter og til gadeudvalgenes
generalforsamlinger mv.

HS hjælper med at kvalificere
gadesamarbejdernes aktiviteter hvis behov,
når der søges om midler

Godt i gang

Der er løbende koordinering og sparring omkring
aktiviteterne i gadeudvalgene

Forretningsudvikling og gode butiksoplevelser
Gennem inspiration, rådgivning og kurser stiller HandelSilkeborg skarpt på den fortsatte udvikling af shoppingoplevelsen i byens
butikker og gadeindretningens betydning for butikkernes omsætning.
Indsats

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

Kommentarer

3-5 inspirationsoplæg på medlemsmøder

Afviklet

Der er afholdt følgende:

2-4 rådgivningsforløb ude i butikkerne og
kurser med fokus på indretning,
gadeindretning og forretningsudvikling

Afviklet

•

Skab merværdi. ( forbrugeradfærd,
trend mm)

•

Få redskaber fra magiens verden til at
styrke dit salg

•

Hvad vil vi?? APPs, fælles portaler,
digitale kuponhæfter osv.

•

Ta’ stilling! E-handel ja eller nej?

• E-handel: Muligheder og kanaler
Tværgade har haft Modus A/S og Aspersson ude for at
holde foredrag og workshop omkring strategisk retail
indretning, trend og tendenser samt styrkelse af fælles
identitet og aktiviteter.
Desuden har der været rådgivningsforløb under
udvikling af Søndergade og Vestergadeudvalgene,
hvor der er blevet afholdt workshops faciliteret af
ekstern konsulent Aspersson og Modus A/S
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Andre strategiske fokusområder for HandelSilkeborg i 2019:
Udover de nævnte, deltager HS i dialog vedrørende gågaderenovering i Søndergade og Vestergade og videreformidling af
information til medlemmer.
HS er opmærksomhed på tomme butikslokaler og arbejder med aktivering af de tomme lokaler i samarbejde med SK.
Derudover deltager HS i servicetjekket af det lokale erhvervsfremme set-up.
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5 Orientering om status på samarbejdsaftaler med
erhvervsfremmeaktører november 2019
5.6 - Bilag: November status på Silkeborg Kommunes initiativer erhvervshandleplan
2019
DokumentID: 8103318

November status på Silkeborg Kommunes egne initiativer i Erhvervshandleplan 2019
Initiativ
HR Netværk

Status
Godt i gang

Kommentar

Spot på uddannelses- og jobmuligheder i
Silkeborg

Ændret fordi

Den planlagte erhvervs- og uddannelsesmesse har ikke været
mulig at gennemføre pga. forskellige praktiske omstændigheder
ift. uddannelsesinstitutionerne.

Case competition/Innovationsevents

Afviklet

Topmøde: Arbejdskraft & infrastruktur

Afviklet

Branding af de motorvejsnære
erhvervsområder

Godt i gang

Byg med Silkeborg

Afviklet

Nyt kommunalt servicenetværk

Godt i gang

Servicetjek af erhvervsfremmesystemet

Godt i gang

Spirepladser til unge iværksættere

Afviklet

Silkeborg Jagter Virksomheder

Godt i gang

Kåring af bedste klimaindsats

Afviklet

1

Interessen for spirepladser for unge iværksættere har været
afdækket i fællesskab med skoleområdet såvel som nogle af
kommunens uddannelsesinstitutioner. På baggrund af disse
drøftelser vurderes det, at spirepladserne ikke vil være den rette
indsats ift. de helt unge iværksættere.

8 Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra
Foreningen Rampelys
8.1 - Bilag: Skabelon for ansøgninger til puljen til medfinansiering af lokalt initierede
projekter
DokumentID: 8089366

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

Foreningen Kulturhuset Rampelys, Bindslevs Plads 6, 8600
Silkeborg v/formand Flemming Jespersen, tlf. 30788804,
ftj@advokatkompagniet.dk, kontor@rampelys.dk.

Projektets navn

Etablering af elevator.

Formål med projektet

Vi ønsker at etablere en elevator op til lokalerne på 1. og 2. sal på
spillestedet Rampelys. Livescenen er på 1. sal og lofts- og
depotrummet på 2. sal.
Både Rampelys og de 11 musikforeninger, der er medlem af
Rampelys, drives udelukkende ved frivillig arbejdskraft. Og det er en
stor belastning for musikforeningernes frivillige at skulle slæbe tungt
musikgrej op ad en stejl trappe til livescenen på 1. sal. Selv om
Rampelys er udstyret med meget teknisk udstyr, oplever vores
foreninger, at musikernes udstyr bliver stadigt mere omfattende, så
der er meget - og tungt - udstyr, der skal bæres op ad trappen.
Det er ikke det mest attraktive ”job”, og vi vil gerne kunne understøtte
vores foreninger i til stadighed at kunne skaffe frivillige til deres
aktiviteter på Rampelys ved at have nogle tidssvarende
”arbejdsforhold”.
Som bestyrelse for Rampelys er vi også ansvarlige for sikkerheden
på spillestedet. Heldigvis har vi været forskånet for alvorlige uheld.
Men vi frygter, at de frivillige kan komme til skade, særligt når
udstyret skal transporteres tilbage igen. Det er svært – for ikke at sige
umuligt – at bære udstyr ned ad trappen og samtidig have en hånd fri
til at holde fast i trappens gelænder.
Livelokalet skal jævnligt ryddes for borde og stole i forbindelse med
koncerter udelukkende til et stående publikum. I sådanne tilfælde skal
stolene placeres i depotrummet på 2. sal og derfor bæres op ad
bagtrappen. Det er et anstrengende og sikkerhedsmæssigt
problematisk arbejde at bære omkring 100 stole op ad en snæver og
stejl bagtrappe – og tilbage igen efter endt koncert.
Reelt er det i dag ikke muligt for kørestolsbrugere, at komme til
koncert på Rampelys. Det kan kun ske, hvis kørestolsbrugeren er
indstillet på at blive løftet op ad – og ned igen - ad den stejle trappe til
livelokalet. Det er en ydmygende og farlig situation både for
kørestolsbrugeren, men også for de frivillige hjælpere, der skal løfte
den pågældende. Og vi vil gerne undgå at sætte gæster og hjælpere i
den situation.
Desuden giver det sig selv, at gangbesværede trygt kan komme op i
lokalerne og ned igen på Rampelys, såfremt de kan benytte en
elevator.
Projektet omfatter også nyindretning og udvidelse af de nuværende
toiletforhold og etablering af et handicaptoilet.
Det er vores opfattelse at projektet vil betyde, at vores 11
musikmedlemsforeninger vil kunne koncentrere flere af deres kræfter
om det væsentlige i deres formål – nemlig at arrangere koncerter af
høj kvalitet til glæde for et stort midtjysk publikum.

Lokal forankring og opbakning

Det har gennem mange år været et stort ønske fra vores
musikmedlemsforeninger at få bygget en elevator. Ønsket har fået
yderligere vægt, efter at foreningen Rampelys sidste år fik
forlænget lejeaftalen med Silkeborg Kommune frem til udgangen af
2030. Blandt andet på den baggrund tør vi give os i kast med et så
stort projekt.

Forankringen har blandt andet markeret sig ved, at en af vores
medlemsforeninger, MusikRampen, allerede har givet et stort
støttebeløb til projektet.
Ansøgningsbeløb

1.200.000 kroner

Anlæggets samlede budget

2.400.000 kroner

Budget for projektet

Det samlede udgiftsbudget er vedhæftet.
Musikforeningen MusikRampen har allerede givet 200.000 kroner i
støtte til projektet.
Desuden har vi tilkendegivelser fra andre foreninger og
organisationer (eksempelvis SMV-Silkeborg Håndværkerforening)
om, at de vil se positivt på en ansøgning fra os.
Den største del af egenfinansieringen skal komme fra organisationer
og fonde. Vi har derfor tilknyttet en professionel fundraiser til
projektet. Han afventer blot et startskud til at kunne gå i gang med at
søge relevante fonde og sponsorer. Men han vil gerne have med som
et væsentligt argument i sit videre arbejde, at Silkeborg Kommune
også støtter byggeriet.
Foreningen Rampelys har også selv ”et pænt beløb” (anslået 75.000
kroner), vi kan benytte til projektet. De midler vil vi dog gerne
reservere til de uforudsete udgifter, der sandsynligvis vil komme i
forbindelse med byggeriet.

Ejerforhold

Elevatoren placeres på Silkeborg Kommunes grund og på Silkeborg
Kommunens ejendom, Bindslevs Plads 6.
Elevatoren bliver Silkeborg Kommunes ejendom og vil indgå i
lejemålet med Foreningen Rampelys.

Drift af anlægget

Drift af elevatoren vil ligge hos Silkeborg Kommune.

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser

Der foreligger allerede en byggetilladelse fra Silkeborg Kommune.
Tilladelsen skal dog fornyes.

Lokaletilskud

Foreningen Rampelys modtager ikke lokaletilskud men et årligt
driftstilskud på 50.000 kroner. Rampelys afholder selv alle udgifter
til drift af spillestedet (indvendig vedligehold, el, vand, varme,
m.m.)
Foreningen Rampelys er ikke momsregistreret.

Momsregistrering

8 Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra
Foreningen Rampelys
8.2 - Bilag: Info om Rampelys
DokumentID: 8089368

Hvad er Rampelys?
Kulturhuset Rampelys har til formål at formidle rytmisk live-musik, kunst, foredrag og teater
samt arbejde på at være udviklingssted for unge kunstnere. Kulturhuset Rampelys har
eksisteret siden januar 1982. Huset ledes af en bestyrelse på fem personer, som vælges på
en årlig generalforsamling af Kulturhuset Rampelys’ medlemmer. Foreninger som arbejder
inden for musik, teater, kunst, dans og foredrag kan optages som medlemmer. (se evt.
medlemsoversigt herunder.
Bestyrelsen har ansvaret for Kulturhuset Rampelys’ daglige drift og skal sørge for tæt
kontakt til husets ejer, Silkeborg Kommune. Bestyrelsen skal sikre, at huset fungerer på alle
måder. Det vil blandt andet sige, at bestyrelsen har ansvaret for det meget omfattende
tekniske udstyr og har i det hele taget det samlede ansvar for hele huset. Stuetagen i
ejendommen Bindslevs Plads 6 er udlejet til restaurant La Casita. 1. sal rummer et
arrangements-lokale, som består af live-scene, cafeborde, stole og bar. Lokalet er godkendt
til 200 personer. Endvidere har huset en lejlighed på 2. sal, som anvendes til kontor,
mødelokaler for de tilknyttede foreninger og som musiker-rum ved arrangementer. Desuden
er det depot- og loftsrum på 2. Sal.
Kulturhuset Rampelys har ikke ansat personale, men drives og ledes af frivillig og ulønnet
arbejdskraft. De frivillige er grundpillen i medlemsforeningerne og i Rampelys’ drift, og uden
dem var det ikke muligt at opretholde et højt aktivitetsniveau med et stort og varieret
kulturprogram.
Scenen på Rampelys fungerer ofte som et afsæt for unge musikere. Mange bands både
lokale og fra andre steder i landet har haft deres debut på en professionel scene på det intime
spillested. Scenen har således været rugekasse for mange udøvende kunstnere, der senere
har fået musikken som deres levevej. Flere af Rampelys’ medlemsforeninger har som deres
formål, at spotte og præsentere disse kommende – og måske kendte – musikere på scenen
på Rampelys.
Kulturhuset Rampelys betaler ikke husleje til Silkeborg Kommune, men modtager også kun et
meget begrænset (50.000 kroner årligt) driftstilskud. Huset skal således ”hvile i sig selv”.
Rampelys afholder alle udgifter til husets drift, så som indvendig vedligeholdelse, el, vand,
varme, renovation, rengøring, udgifter til Koda, reparation og opdatering af teknisk udstyr,
forsikringer etc.
Rampelys’ medlemsforeninger afholder årligt cirka 100 arrangementer i huset. Omkring
11.000-13.000 gæster i aldersgruppen 17-80 år besøger arrangementerne. Hertil kommer så,

at enkelte eksterne brugere, som ikke er medlemmer, også lejlighedsvis benytter huset.
Repertoiremæssigt spændes der over alle musikalske strenge – fra jazz, over pop og blues til
den mere hårdtslående rock.
De arrangerende foreninger betaler en af bestyrelsen fastsat lejeafgift (mellem 1600 og 2900
kr. afhængig af tidspunktet) pr. musikarrangement til drift af huset. Lejeafgiften er bevist holdt
på et niveau, således at så mange foreninger som muligt kan afvikle koncerter på Rampelys
og få økonomien til at løbe rundt. Foreningerne står selv for entre- og barsalget.
Vi mener, at Silkeborg har rigtigt meget glæde af Rampelys, og det skyldes den store indsats,
vores foreninger udfører. Der er gennem årene skabt en helt særlig kultur omkring
spillestedet Rampelys. Kulturen er skabt og båret af Rampelys medlemsforeninger, som
udviser en helt enestående opbakning og ansvarsfølelse over for spillestedet. Det giver sig
udslag i, at de foreninger, som har en tilstrækkelig økonomi, ofte har støttet Rampelys, når
spillestedet har stået over for investeringer i eksempelvis nyt lyd- og lysanlæg. Og det gør
foreningerne, fordi de kan ”se sig selv” i Kulturhuset Rampelys, udviser loyalitet og ejerskab til
stedet og bakker op om det fællesskab der gennem næsten 40 år har båret Rampelys.
Rampelys har følgende medlemsforeninger: B'Sharp, Frokostjazzen, Muffis, Riverboat Jazz Festival, Lydpotten,
Silkeborg Jazzklub, MusikRampen, Upcome, Silkeborg Kulturformidling, Silkeborg Folk Club, HverdagsLive.

8 Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra
Foreningen Rampelys
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19.136 Rampelys
Budget
Beskrivelser
eks. Bagtrappe fjernes
eks. Håndvaske
eks. Toiletter fjernes
eks. Vindue (nedtages)
eks. Dør (nedtages)
eks. Radiator (fjernes)
eks. (let væg) fjernes
Miljø og bortskaffelser

11.10.2019

Pris ekskl. Moms

Nedrivning

Renovering og nyt 1. sal

Renovering og nyt 2. sal

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

7.125,00
18.564,10
380,00
1.211,25
293.882,50
347,70
1.087,75
277,40
124.142,92
3.135,00
5.000,00

kr.

588.420,65

Renovering og nyt udvendig

Byggeplads
Etablering af nyt dæk (i trappeopgang)
Etablering af dørhul i eks. vindue (Brystning fjernes)
Etablering af nye gulve
Uforudsete udgi�er
Etablering af nye lofte
Uforudsete
udgi�er
15%
Etablering af ventilation
Nye døre (indvendig)
Rådgivning
Nye døre (udvending)
Vægge
Radiator
Total pris (eks. moms)
Håndvaske
H
asokm
es
I aClthiånnkdl.vm
HC Toilet
HC Toilet udstyr (Toilet støtter)
Toile�er
Stort pissoir

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Etablering af dæk
Nye Kvist
Adgangs vej til loftrum

kr.
kr.
kr.

21.945,00
87.466,50
14.731,42

Elevator
Elevator skakt
Trapper+reposer
Rækværk

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

350.000,00
88.754,23
103.123,64
46.542,78

Mandskabsvogn
Byggestrøm tavel
Byggeplads lyse udendørs
Byggeplads lyse indendørs
Dri� af arbejdsplads
Indretning og afringning af arbejdsplads
Afspærring at ops�lle, passe og nedtage
Overenskomstmæssige vinterforanstaltninger at levere og udføre
Afdækning af elevator og åbentag

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

129.105,00
5.690,50
5.651,36
9.764,33
81.150,81
50.719,26
10.143,85
10.143,85
7.478,97

Skitse forslag

kr.

70.000,00

57.475,00
309.847,93
5.928,00
27.360,00
15.960,00
160.166,08
24.453,00
24.700,00
10.640,00
396.400,00
35.150,00
32.300,00
1.891.424,18
17.670,00
11.400,00
2.364.280.22
8.360,00
2.375,00
10.450,00
9.661,50

10 Til orientering
10.1 - Bilag: Afvigelser
DokumentID: 8129646

Orienteringspunkt til ØKE
Administrativt godkendte afvigelser fra +/- overførsel af 5% mer- eller mindre
forbrug for decentrale institutioner.

Fritid og Kultur:
Svømmecenter Nordvest, Ans Varmtvandsbassin, Varmtvandsbadeanstalten og Kjellerup
Svømmesal
Oprindeligt
budget
4.578

Max. +/-%
overførsel
229

Forventet mer/mindreforbrug
406

Overførsel ud
over +/- 5%
177

Varmtvandsbadeanstalten har 100-års jubilæum i 2020. De 177.000 kr. anvendes til fejring af
jubilæet.

Den Kreative Skole
Oprindeligt
budget
6.513

Max. +/-%
overførsel
326

Forventet mer/mindreforbrug
468

Overførsel ud
over +/- 5%
142

Den Kreative Skole har overført budget fra 2018 til 2019 som ikke er blevet brugt fuldt ud, da
man har holdt tilbage med indkøb af instrumenter samt igangsættelse af projekter da man har
afventet ansættelses af en ny leder som tiltrådte 1. oktober. Dertil kommer det overordnede
ønske om mådehold i Silkeborg Kommune resten af 2019.
De 142.000 kr. anvendes til at igangsætte tilbageholdte projekter, samt til indkøb af nye
instrumenter.
Skoler:
Skole
Langsøskolen
Balleskolen
Thorning Skole
Funder-Kragelund Skole
Bryrup Skole
Gødvadskolen
Sorring Skole

Grænse 5%
overførselsbeløb
2.320.000
1.708.000
1.311.000
1.404.000
756.000
778.000
621.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Forventet
overførsel
1.982.000
1.523.000
1.184.000
1.614.000
926.000
1.063.000
2.408.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Forventet Procent
2019
4,3%
4,3%
4,6%
5,7%
6,1%
6,8%
19,4%

Overførselsprocent 2018
6,7%
4,9%
2,2%
4,1%
4,3%
3,2%
13,3%

Når der skrives skoler, så er der tale om skolen og dertil hørende fritidstilbud.
Langsøskolen
Efter sidste års regnskabsafslutning skruede skolen lidt op for serviceniveauet for at minimere
overførslen og for at sikre, at man kom under 5%.
I forbindelse med kommunens budgetudfordringer, har skolen bremset meget hårdt op, og der
er nu en usikkerhed omkring hvorvidt man når at komme under 5%.

Balleskolen
I forbindelse med kommunens budgetudfordringer, har skolen bremset meget hårdt op, bl.a.
ved at planer for ekstra personale indsatster er stoppet og et renoveringsprojekt i SFO er
udsat til 2020. Der er dog stadig en usikkerhed omkringer hvorvidt skolen når at komme under
5%
Thorning Skole
I forbindelse med kommunens budgetudfordringer, har skolen bremset meget hårdt op, bl.a.
ved indkøbsstop, udsat nyansættelser og nedjusteret vikarforbrug, og der er nu en usikkerhed
om skolen når at komme under 5%.
Funder-Kragelund Skole
Skolen har i bestræbelserne på at bidrage til kommunens overholdelse af servicerammen holdt
igen med forbruget, og har blandt andet udskudt indkøb af nye møbler til
skolen, vikardækning, udsat kompetenceudvikling af medarbejdere, ansættelse af pædagogisk
personale, renovering af belysningen i administrationen mm.
Bryrup Skole
Skolen har, i forlængelse af opbremsningen i 4. kvartal, tilbageholdt investeringer i SFO’ens
legeplads, samt udskudt nogle andre investeringer (sat frivilligt i bero) for at hjælpe til med at
skoleafdelingen samlet set skulle nå i mål med den pålagte besparelse.
Gødvadskolen
Skolen har i bestræbelserne på at nå et årsresultat svarende til forventningen pr. 30/6-2019
og for at hjælpe til med at skoleafdelingen samlet set skulle nå i mål med den pålagte
besparelse, valgt at holde igen med forbruget, og har blandt andet udskudt igangsættelse af
projektet ’Godvad City’ samt opførelsen af en planlagt bålhytte ved Fritidsgården.
Sorring Skole
Sorring Skoles økonomi er præget af den anvendte budgettildelingsmodul, hvor det på små
skoler ofte er tilfældet, at den 29. elev på en årgang udløser ca. trekvart million kr. i bevilling
til oprettelse af en ekstra klasse. Da viden om elevtal og planlægning af skoleåret ikke følges
ad, er planlægning på skoler med ’vippe-årgange’ vanskelig, hvorfor der udvises ekstra
forsigtighed i planlægningsfasen. Da 3-4 årgange på vippen indtil og med skoleåret 2018-19
overvejende er tippet til den ’rigtige’ side, er skolen ved den endelige budgetfastlæggelse pr.
5. september blevet tildelt større budget, end man har turdet forvente og dermed planlagt
efter. Der er således de senere år blevet oparbejdet et overskud på skolen. Alle årgange på
vippen er nu vippet til den ’gale’ side, så skolen fra skoleåret 2019/20 er nede på 9 klasser
mod tidligere 13. Budgettet er tilsvarende kraftigt reduceret og budgetbalance fremover
kræver en større tilpasning af personalet. Det overførte overskud fra 2019 vil kunne bidrage til
en blødere landing, end der ellers var udsigt til. Allerede i indeværende skoleår 2019/20
forventes på undervisningsdelen et underskud på den løbende drift på ca. -1,0 mio. kr., der
således dækkes af de opsparede midler.
Daginstitutioner:
Daginstitutionen 3-høje ser ud til at overskride de tilladte 5% i mindre forbrug.
3-høje (Funder Børnehus) får et større overskud end 5% skyldes blandt andet en stigning i
antallet af passede børn. Der er blevet etableret midlertidige pladser, og det har ikke været

muligt at rekruttere nyt personale i et tilsvarende tempo. Det nyansatte personale har ikke
været på kursus i 2019, derfor er der afsat midler til idrætscertificering af nye ansatte i 2020.
-

Der vil i alt være udgifter for 274.626 kr. udover de 5% (1.011.400 kr.).

Daginstitutionen Kjellerup/Levring ser ud til måske at overskride de tilladte 5% i mindre
forbrug.
Det er aftalt, at der frem til 2022 skal realiseres et overskud på 200.000 kr. som tilskud til
legepladser i de nye børnehuse. Generel vedligeholdelse af udematerialer og inventar er
nedprioriteret, da børnehusene i Kjellerup skal samles i to nye børnehuse. Institutionen er ikke
blevet tildelt det antal studerende, som der var budgettet med. Mod slutningen af 2019 og
frem til medio 2020 går 2-3 medarbejder på efterløn i denne sammenhæng skal der udbetales
et større beløb i forbindelse med deres feriegodtgørelse, forberedelserne til dette er
påbegyndt.

-

Institutionen er ikke sikker på, om de overstiger 5% (820.100 kr.) inden
udgangen af 2019.

Desuden orienteres om at følgende institutioner forventer at overføre et større
merforbrug end 5%.
Afdelingerne indgår aftaler om afvikling af merforbruget.
Fritid og Kultur:
JYSK arena og Idrætshaller og – sale
Oprindeligt
budget
-2.326

Max. +/-%
overførsel
-116

Forventet mer/mindreforbrug
-480

Overførsel ud
over +/- 5%
-364

Skoler:
Sejs Skole
Skole
Sejs Skole

Grænse 5%
overførselsbeløb
-1.784.000 kr.

Forventet
overførsel
-1.697.000 kr.

Forventet Procent
2019
-4,8%

Overførselsprocent 2018
-7,9%

Afdragsordningen med Skoleafdelingen følges, dvs. at der afdrages ca. 1 mio. kr. årligt, og i
2019 ligger skolen tæt på de -5%. I 2020 forventes afdraget yderligere 1 mio. kr., dvs. at
skolen kommer tæt på -2%.
Daginstitutioner:
Daginstitutionen Skovstjernen ser ud til at overskride de tilladte 5% i merforbrug.

-

-

Der er indgået en afdragsordning med institutionen, med start 1. marts 2018.
Institutionen har i 2019 haft en del uforudsete udgifter til juridisk bistand,
hvorfor det ikke forventes, at institutionen vil kunne afdrage på gælden i år.
Der er en dialog med institutionen i forhold til, hvordan de i fremtiden kan
afdrage på gælden.
Hele merforbruget (500.000 kr.) skal overføres.

Økonomistaben
November 2019

