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

Beslutning
Godkendt
Ej til stede
Flemming Heiberg (V).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Godkendelse af Ungestrategiudvalgets
forslag til en tværgående Ungestrategi for Silkeborg
Kommune
Sagsbehandler: DR26680
SagsID: EMN-2018-00633

Resume
Den 18. december 2017 besluttede Byrådet at nedsætte et Ungestrategiudvalg for perioden
2018 – 2019, under Økonomi- og Erhvervsudvalget, med to hovedopgaver: 1. At fremlægge
model for, hvordan der sikres én indgang for de unge i Silkeborg Kommune (2018); 2. At
udarbejde strategi for, hvordan flere unge i Silkeborg Kommune kommer i uddannelse eller
arbejde (2019).
Med forslaget ”Ungestrategi 2020-2023 – Sammen skaber vi positive forandringer”, er
Ungestrategiudvalget nu klar til at aflevere en tværgående Ungestrategi til Økonomi- og
Erhvervsudvalgets og byrådets behandling.

Indstilling
Ungestrategiudvalget indstiller til byrådet,




at forslaget til ”Ungestrategi 2020-2023 – Sammen skaber vi positive forandringer”
godkendes
at den midlertidige tværgående politisk styregruppe (TPS) forlænges til strategiens
udløb, med henblik på at realisere Ungestrategiudvalgets forslag
at den tværgående politiske styregruppe (TPS) består af formanden og næstformanden
for Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og
Ældreudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt det tidligere formandskab for
Ungestrategiudvalget

Beslutning
Indstilling anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
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Ungestrategiudvalgets forslag til en tværgående Ungestrategi for Silkeborg
Kommune
Ungestrategiudvalget er nedsat som et § 17, stk. 4 udvalg, referer til Økonomi- og
Erhvervsudvalget og har haft to hovedopgaver:
 at fremlægge model for, hvordan der sikres én indgang for de unge i Silkeborg
Kommune (2018). ”En enkel indgang er de mange indgange” blev godkendt i byrådet
28. januar 2019.
 at udarbejde strategi for, hvordan flere unge i Silkeborg Kommune kommer i
uddannelse eller arbejde (2019).
Med forslaget ”Ungestrategi 2020-2023 – Sammen skaber vi positive forandringer”, er
Ungestrategiudvalget klar til at aflevere forslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalgets og
byrådets behandling.
Ungestrategi 2020-2023 – Sammen skaber vi positive forandringer
Ud fra Ungestrategiudvalgets arbejde, på tværs af kommunen, og med de unge selv, er det
tydeligt, at vi som kommune ikke kan lykkes alene – at udsathed findes på flere af de arenaer,
ungdomslivet udfoldes på. Derfor bygger Ungestrategiudvalgets anbefaling til en tværgående
Ungestrategi på, at vi sammen på tværs af fagpersoner, politikere, de unge, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundet og arbejdsmarkedsparter, understøtter unges trivsel og vej i livet.
Ungestrategien er bygget op om følgende:
Mission: vi understøtter unges trivsel gennem innovative og støttende fællesskaber på uddannelsesinstitutionerne, på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet.
Vision: alle unge i Silkeborg Kommune får en meningsgivende hverdag, og at de oplever at
tage ansvar for eget liv.
For at opnå ovenstående, og som en videreudvikling af ”En enkel indgang er de mange
indgange” fra 2018, anbefaler Ungestrategiudvalget et fokus på 4 kerneområder, i de
kommende 3 år:
1.
2.
3.
4.

Unges trivsel – Sammen skal vi knække kurven
Arbejde og uddannelse – Sammen skal vi sikre flere veje at gå og plads til fejl
Koordineret og sammenhængende indsats – Sammen skal vi sikre helhed
Fællesskaber og fritid – Sammen skal vi skabe alternative og rummelige frirum

De konkrete målsætninger for strategien er:




i 2020 er 5 % flere af ungegruppen, der får tilknytning til arbejdsmarkedet eller til en
uddannelse.
i 2023 vil være 10 % flere unge, der får tilknytning til arbejdsmarkedet eller til en
uddannelse.
i 2023 ses der en markant stigning i trivslen, blandt de unge i Silkeborg Kommune,
målt på baggrund af ”Hvordan har du det undersøgelsen” (udkom i 2018, næste
udkommer i 2022).

De to første målsætninger er fastsat af byrådet, i forbindelse med nedsættelsen af Ungestrategiudvalget. Den tredje målsætning, vedrørende trivsel, er fastsat af Ungestrategiudvalget.
Baggrunden for den tredje målsætning er, at Ungestrategiudvalget gennem deres 2-årige
arbejde har erfaret, at trivslen blandt de unge har afgørende indvirkning på, om vi kan nå i
mål med de andre målsætninger og derved på de unges videre liv.
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Herudover fremlægger Ungestrategiudvalget et forslag til en forsættelse af den midlertidig
tværgående politisk styregruppe (TPS), med henblik på at få realiseret Ungestrategien.
Ungestrategiudvalgets forslag til ”Ungestrategi 2020-2023 – Sammen skaber vi positive
forandringer”, er vedlagt som bilag.
Formand for Ungestrategiudvalget Mads Frandsen deltager under sagens behandling.

Borgerinddragelse
Forslaget er udviklet på baggrund af en involverende proces, hvor Ungestrategiudvalget har
hentet input gennem bl.a. forskning, workshops på tværs af fagligheder i kommunen,
arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundet, de politiske fagudvalg og
ikke mindst de unge fra målgruppen.

Økonomi
Det forventes at være muligt at omlægge eksisterende indsatser, så Ungestrategiudvalgets
forslag kan realiseres. Derfor forventes hovedparten af anbefalingerne at kunne implementeres
inden for de eksisterede rammer. I takt med at omlægningen tager form, vil det blive muligt at
afgøre, hvilke initiativer der måtte kræve ekstra ressourcer.

Bilag
1 (Ungestrategi 2020-2023 - Sammen skaber vi positive forandringer - 8215103)
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3 (Offentlig) Godkendelse af samarbejdsaftaler mellem
Silkeborg Kommune og lokale erhvervsserviceaktører for
2020
Sagsbehandler: DR13459
SagsID: EMN-2020-00454

Resume
Godkendelse af samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og ErhvervSilkeborg,
InnovationSilkeborg, HandelSilkeborg for 2020 samt tillæg til VisitAarhus’ resultatkontrakt.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at samarbejdsaftalerne med ErhvervSilkeborg, InnovationSilkeborg, HandelSilkeborg
samt tillæg til VisitAarhus’ resultatkontakt for 2020 godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Erhvervshandleplan 2020-1 blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. december
2019. Med udgangspunkt i Erhvervshandleplan 2020-1 og budget 2020, hvor tilskuddene for
erhvervsserviceaktørerne er fastlagt, indgås der samarbejdsaftaler for 2020 med:




ErhvervSilkeborg
InnovationSilkeborg
HandelSilkeborg

Desuden indgås aftale med VisitAarhus om tillæg til den overordnede resultatkontrakt mellem
Silkeborg Kommune og VisitAarhus, hvori det er aftalt, at VisitAarhus i 2020 er operatør på
initiativer i Silkeborg Kommunes Erhvervshandleplan 2020 for 475.000 kr.
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Der er enighed med ErhvervSilkeborg, InnovationSilkeborg og HandelSilkeborg om at
fremsende vedlagte samarbejdsaftaler for 2020 til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Og der er
enighed med VisitAarhus om at fremsende tillæg til resultatkontrakt til Økonomi- og
Erhvervsudvalget.
Målene med at indgå samarbejdsaftaler med erhvervsserviceaktørerne er bl.a.:


at udvikle den lokale erhvervs- og turismeservice gennem dialog og fastlæggelse af
særlige indsatsområder
at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse gennem fokusering på klare resultatmål
at sikre en mere gennemsigtig og effektiv erhvervs- og turismeservice gennem synlig
arbejdsdeling mellem aktørerne
at sikre bedre grundlag for evaluering af indsatsernes effekt





Der udarbejdes en opfølgning på de aftalte aktiviteter pr. 1. maj og 1. november 2020.
Opfølgningerne forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Udviklingschef Gregers Pilgaard deltager under sagens behandling.

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

Bilag
1
2
3
4

(Samarbejdsaftale, ErhvervSilkeborg, 2020 - 8213616)
(Samarbejdsaftale, HandelSilkeborg, 2020 - 8216851)
(Samarbejdsaftale, InnovationSilkeborg, 2020 - 8216849)
(Tillæg, VisitAarhus, 2020-1 - 8214294)
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4.246.000
2.440.000
800.000
475.000

4 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevillinger til
anlægsprojekter på bevilling 12 Kommunale ejendomme
Sagsbehandler: Dr12438
SagsID: EMN-2020-00626

Resume
Ved en gennemgang af driften på bevilling 12 Kommunale ejendomme, er der identificeret 7
anlægsprojekter. Der søges om anlægsbevilling til de 7 anlægsprojekter.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,














at der gives anlægsbevilling til udskiftning af tag på Ans Skole på 1,5 mio. kr. på
bevilling 12 kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i
2020, når beløbet tilføres fra kassen og herefter finansieres i sagen om overførsel af
budgetbeløb fra 2019 til 2020, hvor overførslen reduceres med 1,5 mio. kr. på bevilling
12 Kommunale ejendomme, drift.
at der gives anlægsbevilling til Vestre Skole facadeudskiftning på 2,6 mio. kr. på
bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i
2020, når beløbet tilføres fra kassen og herefter finansieres i sagen om overførsel af
budgetbeløb fra 2019 til 2020, hvor overførslen reduceres med 2,6 mio. kr. på bevilling
12 Kommunale ejendomme, drift.
at der gives anlægsbevilling til udskiftning af gulve mm. i Voelhallen på 0,9 mio. kr. på
bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i
2020, når beløbet tilføres fra kassen og herefter finansieres i sagen om overførsel af
budgetbeløb fra 2019 til 2020, hvor overførslen reduceres med 0,9 mio. kr. på bevilling
12 Kommunale ejendomme, drift.
at der gives anlægsbevilling til facadevedligeholdelse og solafskærmning på Sejs Skole
på 0,9 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor
budgettets rammer i 2020, når beløbet tilføres fra kassen og herefter finansieres i
sagen om overførsel af budgetbeløb fra 2019 til 2020, hvor overførslen reduceres med
0,9 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift.
at der gives anlægsbevilling til renovering af hal på Virklund Idrætscenter på 0,8 mio.
kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets
rammer i 2020, når beløbet tilføres fra kassen og herefter finansieres i sagen om
overførsel af budgetbeløb fra 2019 til 2020, hvor overførslen reduceres med 0,8 mio.
kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift.
at der gives anlægsbevilling til vinduesudskiftning på Funder Plejecenter
(servicearealer) på 0,7 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme med
rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2020, når beløbet tilføres fra kassen og
herefter finansieres i sagen om overførsel af budgetbeløb fra 2019 til 2020, hvor
overførslen reduceres med 0,7 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift.
at der gives anlægsbevilling til renovering af tagkonstruktion på Silkeborg Museum på
3,0 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor
budgettets rammer i 2020, når 2,6 mio. kr. tilføres fra kassen og herefter finansieres i
sagen om overførsel af budgetbeløb fra 2019 til 2020, hvor overførslen reduceres med
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2,6 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift samt når der overføres 0,4
mio. kr. fra driften på bevilling 12 Kommunale ejendomme i 2020.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I denne sag søges om anlægsbevilling til 7 anlægsprojekter, som ved en gennemgang af
driften på bevilling 12 Kommunale ejendomme i 2019, er identificeret som anlægsprojekter og
derfor i 2019 er konteret på anlæg.
Der søges om anlægsbevilling på i alt 10,4 mio. kr. i 2020.
Anlægsprojekterne er:
Ans Skole – Tag udskiftning: 1,5 mio. kr.
Vestre Skole – Facadeudskiftning: 2,6 mio. kr.
Voelhallen – Udskiftning af gulve og mindre arbejder: 0,9 mio. kr.
Sejs Skole – Facadevedligeholdelse og solafskærmning: 0,9 mio. kr.
Virklund Idrætscenter – Renovering af hal: 0,8 mio. kr.
Funder Plejecenter (Serviceareal) – Vinduesudskiftning: 0,7 mio. kr.
Silkeborg Museum – Renovering af tagkonstruktion: 3,0 mio. kr.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at der kan gives anlægsbevilling til udskiftning af tag Ans skole på 1,5
mio. kr. på bevilling 12 kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets
rammer i 2020, når beløbet tilføres fra kassen og herefter finansieres i sagen om overførsel af
budgetbeløb fra 2019 til 2020, hvor overførslen reduceres med 1,5 mio. kr. på bevilling 12
Kommunale ejendomme, drift.
Økonomistaben oplyser, at der kan gives anlægsbevilling til Vestre Skole facadeudskiftning på
2,6 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets
rammer i 2020, når beløbet tilføres fra kassen og herefter finansieres i sagen om overførsel af
budgetbeløb fra 2019 til 2020, hvor overførslen reduceres med 2,6 mio. kr. på bevilling 12
Kommunale ejendomme, drift.
Økonomistaben oplyser, at der kan gives anlægsbevilling til udskiftning af gulve mm. i
Voelhallen på 0,9 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb
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indenfor budgettets rammer i 2020, når beløbet tilføres fra kassen og herefter finansieres i
sagen om overførsel af budgetbeløb fra 2019 til 2020, hvor overførslen reduceres med 0,9
mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift.
Økonomistaben oplyser, at der kan gives anlægsbevilling til facadevedligeholdelse og
solafskærmning på Sejs skole på 0,9 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme med
rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2020, når beløbet tilføres fra kassen og herefter
finansieres i sagen om overførsel af budgetbeløb fra 2019 til 2020, hvor overførslen reduceres
med 0,9 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift.
Økonomistaben oplyser, at der kan gives anlægsbevilling til renovering af hal på Virklund
Idrætscenter på 0,8 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb
indenfor budgettets rammer i 2020, når beløbet tilføres fra kassen og herefter finansieres i
sagen om overførsel af budgetbeløb fra 2019 til 2020, hvor overførslen reduceres med 0,8
mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift.
Økonomistaben oplyser, at der kan gives anlægsbevilling til vinduesudskiftning på Funder
Plejecenter (servicearealer) på 0,7 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme med
rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2020, når beløbet tilføres fra kassen og herefter
finansieres i sagen om overførsel af budgetbeløb fra 2019 til 2020, hvor overførslen reduceres
med 0,7 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift.
Økonomistaben oplyser, at der kan gives anlægsbevilling til renovering af tagkonstruktion på
Silkeborg Museum på 3,0 mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme med rådighedsbeløb
indenfor budgettets rammer i 2020, når 2,6 mio. kr. tilføres fra kassen og herefter finansieres i
sagen om overførsel af budgetbeløb fra 2019 til 2020, hvor overførslen reduceres med 2,6
mio. kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift samt når der overføres 0,4 mio. kr. fra
driften på bevilling 12 Kommunale ejendomme i 2020.
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5 (Offentlig) Orientering om ændret struktur og
indstillinger til skatteankenævn og vurderingsankenævn
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2017-03619

Resume
Byrådet orienteres om ændret struktur og funktionsperiode for skatteankenævn,
vurderingsankenævn og fællesankenævn. Silkeborg Byråd indstiller til skatteankenævn og
vurderingsankenævn. Ved kommunalvalget 2017 indstillede byrådet kandidater til de to nævn.
Disse kan blot fortsætte.

Indstilling
Borgmesteren indstiller til byrådet,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning. Sagen sendes ikke til byrådet.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet har i forbindelse med kommunalvalget 21. november 2017, indstillet kandidater til
medlemmer og suppleanter til ankenævn i den nuværende struktur. Da der nu skal indstilles til
ankenævn i en ny struktur, bortfalder denne tidligere indstilling af kandidater.
Byrådet har naturligvis mulighed for at indstille de samme personer til ankenævnene i den nye
struktur.
Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt
udsnit af befolkningen. Ved indstillingen af medlemmer skal kommunalbestyrelserne
derfor inddrage en alders- og kønsfordeling. Afspejler de indstillede personer ikke i
tilstrækkelig grad et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren undlade at
udnævne de indstillede personer, og anmode om, at der foretages en ny indstilling.
Skatteankenævn
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Byrådet skal indstille:
 én person til hver af kommunens pladser (2) i skatteankenævnet og
 én person som personlig suppleant for hvert medlem.
Funktionsperioden for de nuværende skatteankenævn er forlænget til og med 30. juni 2020.
Funktionsperioden for de nye skatteankenævn begynder således 1. juli 2020 og udløber 30.
juni 2022.
Antallet og sammensætningen af skatteankenævn er ændret i forhold til den nuværende
struktur. Der vil fremover være i alt 22 skatteankenævn med i alt 176 medlemmer,
hvoraf 166 udnævnes efter indstilling fra kommunerne. Herudover udnævner skatteministeren
et antal særlige medlemmer med skattefaglig indsigt og relevant uddannelse. Disse
medlemmer er geografisk ubundne.
Ved kommunalvalget i 2017 indstillede byrådet:
 Svend Kristensen – stedfortræder Mogens Lyngsdal
 Leif Bæk – stedfortræder Poul Dahl
Indstillingerne blev foretaget for en periode til og med juni 2022, i overensstemmelse med den
på daværende tidspunkt udmeldte funktionsperiode fra Skatteministeriet. Antallet af indstillede
kandidater svarer til det antal kandidater, som nu skal indstilles, hvorfor disse fortsætter i
hvervet.
Vurderingsankenævn
Kommunalbestyrelsen skal indstille:
 én person til hver af kommunens pladser i vurderingsankenævnene – bemærk, at der
ikke længere skal indstilles suppleanter.
Kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til
ejendomsvurdering.
Dette kendskab til ejendomsvurdering kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det
kan f.eks. bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og/eller
praktisk erfaring med ejendomsvurdering.
Der vil fra 1. januar 2021 være i alt 15 vurderingsankenævn med i alt 350 medlemmer, hvoraf
de 175 er indstillet af kommunerne og 175 er indstillet af Finans Danmark og Dansk
Ejendomsmæglerforening.
Funktionsperioden for de nye vurderingsankenævn begynder 1. januar 2021 og perioden
udløber 30. juni 2022.
Ved kommunalvalget i 2017 indstillede byrådet:
 Erik Ahlmann – stedfortræder Viggo Thinggaard
Indstillingerne blev foretaget for en periode til og med juni 2022, i overensstemmelse med den
på daværende tidspunkt udmeldte funktionsperiode fra Skatteministeriet.
Idet der i den nye struktur ikke skal udpeges en stedfortræder, bortfalder Viggo Thinggaards
plads som stedfortræder. Den anden indstilling fortsætter i hvervet.
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6 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 48 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-018 for et
erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder,
etape II
Sagsbehandler: DR19954
SagsID: EMN-2019-02060

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2028 og
lokalplan 14-018 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 8
uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for forskellige typer virksomheder, herunder et lager- og
logistikcenter med tilhørende personalefaciliteter. Lokalplanen kan rumme forskellige scenarier
for fremtidig bebyggelse med udgangspunkt i to byggefelter. I det sydøstlige hjørne gives
mulighed for et højlager på 20 m. Der sikres vejadgang fra Skærskovgårdsvej.

Forslag til lokalplanen kan ses her:
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=940
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Forslag til kommuneplantillægget kan ses her:
https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/14306

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-018 godkendes
og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 06-01-2020

Indstillingen anbefales. Der skal indarbejdes mere præcise bestemmelser om beplantning af
friarealer.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 4. november 2019 at igangsætte tillæg nr. 48 og lokalplan 14018.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 13,4 ha og afgrænses af Silkeborgmotorvejen mod nord
og Skærskovhedevej mod syd. Området fremstår i dag som dyrket mark.
Baggrunden for lokalplanen er, at muliggøre udvikling af området til erhvervsformål efter
forespørgsel fra bygherre. Lokalplanområdet er udpeget til erhvervsformål i Byvækstplanen i
Planstrategi 2040. Området umiddelbart øst for lokalplanområdet er eksisterende
erhvervsområde.
Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse og
offentliggørelse til byzone.
Lokalplanens formål er,


at muliggøre lokaliseringen af forskellige typer af virksomheder indenfor
lokalplanområdet,
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at muliggøre en alsidig og etapevis udbygning,
at forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne,
at området fremtræder harmonisk, ordentligt og indbydende, med brede grønne arealer
ud mod de omgivende veje.

Området skal vejbetjenes fra lokalvejen Skærskovgårdsvej med vejtilslutning fra
Skærskovhedevej. Den øgede trafik vil primært forløbe på strækningen til/fra lokalplanområdet
mod den østlige rundkørsel ved motorvejstilkørslen.
Der er udarbejdet en støjundersøgelse for et fuldt udbygget lager- og logistikcenter. Af
støjundersøgelsen fremgår det, at anvendelsen overholder de vejledende støjgrænser i forhold
til boliger i det åbne land. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at der skal
etableres støjafskærmende foranstaltninger mod syd, hvis støjudbredelsen fra
lokalplanområdet overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
Der skal udføres jordbundsundersøgelser i området for at afgøre om jorden er
nedsivningsegnet. Såfremt jorden i lokalplanområdet er nedsivningsegnet, skal regnvand
håndteres lokalt inden i området. Er området ikke egnet til nedsivning, håndteres regnvand af
Silkeborg Forsyning og der skal etableres regnvandsbassin i områdets nordlige del. Der er i
lokalplanen afsat areal til regnvandsbassin, så det er sandsynliggjort, at regnvand kan
håndteres indenfor lokalplanområdet.
Ny bebyggelse må opføres i op til 13 m, hvilket svarer til den maksimale højde i
erhvervsområdet øst for. Derudover lægges op til, at et højlager på maks. 20 m kan etableres
i det sydøstlige hjørne af grunden.
Bebyggelsesprocenten fastsættes til 40 % for den enkelte ejendom.
Kommuneplantillæg
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, da området
ikke er rammelagt. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr.
48 til Kommuneplan 2017-2028.
Inden kommuneplantillæggets udarbejdelse, blev der indkaldt idéer og forslag til
planlægningen i en forhøring i perioden 5. november til 20. november 2019 jf. planlovens §
23c.
Der er modtaget 2 høringssvar fra:


Museum Silkeborg
Indsiger bemærker, at det er sandsynligt, at der kan være skjulte fortidsminder, der vil
kunne kræves undersøgt i henhold til museumslovens § 27



Skærskovhedevej 13 ApS v. Direktør Jeppe Birk Laursen
Indsiger foreslår etablering af en rundkørsel i krydset mellem Harbovad, Skærskovhedevej
og Skærskovgårdsvej. Herudover anbefaler indsiger, at udvikling i området skal ske i
overensstemmelse med udpegningen af nyt boligområde syd for Skærskovhedevej jf.
Planstrategi 2040.

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Miljøvurdering
Forslag til tillæg nr. 48 og lokalplan 14-018 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Sagen forelægges for Klima- og Miljøudvalget 8. januar 2020. Det
indstilles, at planforslagene ikke skal miljøvurderes.
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Bæredygtighed
Der er stillet krav om brede grønne arealer ud mod de omgivende veje. Herudover giver
lokalplanens bestemmelser mulighed for at indtænke såvel regnvandsbassin
og forskellige muligheder for lokal afledning af regnvand.
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed er standard for erhvervsområder af
denne karakter.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Der har været forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Forslag til tillæg
nr. 48 og lokalplan 14-018 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 8
uger.
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7 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 49 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-017 for et
boligområde ved Funder Nørreskov
Sagsbehandler: DR28377
SagsID: EMN-2019-05634

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017-2028 og
lokalplan 14-017 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 8
uger.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af op til ca. 270 boliger med mulighed for både tætlav og åben-lav bebyggelse på et ubebygget område nord for Funder Bygade/Funder Kirkevej.
Lokalplanen medtager desuden eksisterende ejendomme nord for Funder Bygade med henblik
på at inddrage området i byzone. En del af Funder Kirkevej og Nørrehedevej forudsættes
nedgraderet til sti ved vedtagelse af planen.

Oversigtskort over lokalplanområdet markeret med stiplet linje
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Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/938/48212

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-017 godkendes
og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning
Indstilling anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V)

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 06-01-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 6. maj 2019 at igangsætte tillæg nr. 49 og lokalplan 14-017.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 25 ha og omfatter den nordlige del af Funder Bygade og
Funder Kirkevej samt tilstødende markarealer mod nord, som i dag fremstår som dyrket
agerbrug.
Baggrunden for lokalplanen er en anmodning fra bygherre om at udarbejde en boliglokalplan
indenfor kommuneplanramme 14-B-02 samt for arealer, som delvist er udlagt som
perspektivområde i Kommuneplan 2017-2028. Rammeområde 14-B-02 udvides med et
kommuneplantillæg til at omfatte et større område.
Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre op til i alt ca. 270 boliger. Flere af lokalplanens
delområder giver mulighed for etablering af enten åben-lav eller tæt-lav bebyggelse,
afhængigt af efterspørgslen. Lokalplanen sikrer minimum 65-70 åben-lav boliger i form af
parcelhuse indenfor delområde 3. Den øvrige del af lokalplanområdet kan bestå af åben-lav
bebyggelse eller op til ca. 200 tæt-lav bebyggelsesenheder (rækkehuse).
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Foruden boligudviklingsområdet i rammeområde 14-B-02 vil lokalplanområdet også omfatte
den nordlige del af Funder Bygade/Funder Kirkevej, udlagt til centerformål i rammeområde 14C-02, med henblik på at udlægge området til byzone. For enkelte matrikler langs Funder
Bygade og Drejergårdsvej vil der være mulighed for udstykning.
Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget et konkret ønske om udvikling af ejendom på Funder
Bygade 10 til centerfaciliteter i form af boliger og restaurant/butik. Dette er indarbejdet i
lokalplanen.
Lokalplanområdet ligger i landzone og vil med lokalplanens vedtagelse blive lagt i byzone.
Området vejbetjenes primært fra Funder Allé, som udbygges fra Rema1000-rundkørslen og
mod nord. Enkelte nye boliger vil vejbetjenes fra Funder Bygade, Drejergårdsvej og Funder
Kirkevej Der udlægges areal langs Funder Allé til allé træer.
Nørhedevej går i dag gennem området. Vejen vil blive nedgraderet til sti og delvist ændre
forløb i forbindelse med realisering af planen.
Ved forlængelse af Funder Allé krydses Funder Kirkevej. Der anlægges stitunnel under Funder
Allé fra Funder Kirkevej, som således bliver lukket for gennemkørende trafik og nedgraderet til
sti hen til Funder Skolevej.
Der etableres desuden stiforbindelse fra Drejergårdsvej gennem lokalplanområdet til
Nørhedevej samt rekreative stiforbindelser i forbindelse med grønne kiler gennem området.
I den nordlige del af lokalplanområdet etableres et større grønt fællesareal med en regnvands
sø, hvor overfladevand fra hele området kan opsamles og nedsive.
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Lokalplankortet
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Kommuneplantillæg
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår den
geografiske udstrækning for ramme 14-B-02 samt afgrænsningen af centerområdet i
kommuneplanramme 14-C-02. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag
til tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017-2028.
Inden kommuneplantillæggets udarbejdelse, blev der indkaldt idéer og forslag til
planlægningen i en forhøring i perioden 6. juni 2019 til 20. juni 2019 jf. planlovens § 23c.
Der er modtaget fire høringssvar fra:





Funder Lokalråd
Arne Konradsen
Drejergårdsvej 5
Hanne Ørum

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Miljøvurdering
Forslag til tillæg nr. 49 og lokalplan 14-017 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at planforslagene ikke skal
miljøvurderes. Sagen forelægges for Klima- og Miljøudvalget 8. januar 2019.
Bæredygtighed
Der er ikke indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanforslaget.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Der har været forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Forslag til tillæg
nr. 49 og lokalplan 14-017 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 8
uger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der holdes borgermøde.
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8 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 50 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 32-009 for et
boligområde ved Højgårdsvej i Voel
Sagsbehandler: DR28733
SagsID: EMN-2019-04547

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2028 og
lokalplan 32-009 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 4
uger.
Lokalplansforslaget giver mulighed for at etablere et varieret boligområde i den sydlige del af
Voel. Boligområdet etableres i naturlig forlængelse af byens eksisterende bebyggelse og der
friholdes et større areal til fælles grønt område i form af en landskabskile, som ligger i
forlængelse af de grønne områder ved skolen og hallen.

Oversigtskort med markering af planområde
Forslag til lokalplan 32-009 og forslag til kommuneplantillæg nr. 50 kan ses her: link
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Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 32-009 godkendes
og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V)

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 06-01-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 7. oktober 2019 at igangsætte tillæg nr. 50 og lokalplan 32009 for et boligområde ved Højgårdsvej i Voel. Plan- og Vejudvalget ønskede færre
rækkehuse, hvilket er imødekommet med dette lokalplansforslag.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 8 ha. Området ligger i dag i landzone og dyrkes som
økologisk landbrugsareal. Området overføres til byzone ved vedtagelse af lokalplanen. Der er
indgået aftale om frafaldserklæring.
Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra privat bygherre om at udstykke boliggrunde i Voel
som en naturlig afslutning af boligområderne i den sydøstlige del af Voel.
Lokalplanens formål er,





at give mulighed for at anlægge et attraktivt boligområde;
at området fremstår som et varieret boligområde, med en blanding af fritliggende
parcelhuse, klyngehuse, kompaktparceller og sammenbyggede rækkehuse med lodret
lejlighedsskel;
at nye veje og stier tilkobles eksisterende trafiksystemer på en funktionel og sikker
måde;
at bebyggelsen udformes og placeres, så der skabes attraktive grønne rum mellem
husene;
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at fælles og grønne fri- og opholdsarealer indarbejdes i bebyggelsen med gode
solforhold og terræn egnet til leg og samvær.

Lokalplanområdet udlægges til en variation af åben-lav- og tæt-lav boligbebyggelse med nære,
grønne friarealer for beboerne og en offentligt tilgængelig landskabskile langs det vestlige skel.
Kilen ligger i naturlig forlængelse af de eksisterende grønne områder syd for Voel Hallerne.
Landskabet og grønne træk er et gennemgående element i planen, som ses ved de nordsydgående grønne kiler. Boligernes haver støder op mod disse fælles landskabsrum, hvor der
skabes plads til legearealer, rekreative stier og opstuvningsarealer til opsamling af regnvand
ved skybrudshændelser.
Lokalplanområdet er opdelt i fem delområder. Der er fokus på at skabe en varieret og robust
plan over længere tid, som kan rumme forskellige boligtyper. Variationen ses ved at tre af de
fem delområder muliggør forskellige boligtyper, hvorved det er muligt at sammensætte et,
samlet set, mangfoldigt boligområde med en bred beboersammensætning.
Nedenfor ses illustrationsplanen, som viser den maksimale udnyttelse af området, når man ser
på antallet af boliger. For det samlede område kan der udstykkes op til 108 grunde.

Illustrationsplanen viser den maksimale udnyttelse af området, hvilket vil sige det højeste
antal boliger.
Boligområdet vejbetjenes fra Højgårdsvej. I forbindelse med udstykningen skal en del af vejen
udvides, så den kan rumme den mængde trafik, det nye boligområde genererer. Samtidig kan
Højgårdsvej være en mulig forbindelse til en evt. kommende fordelingsvej syd for området.
Kommuneplantillæg
Lokalplansforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
bestemmelsen om den grønne kile.
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Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan
2017-2018. Tillægget muliggør, at kilen skal have en varieret bredde på min. 45 m, i stedet
for 100 m. Lokalplanen sikrer dog, at kilen får en bredde mellem 45 og 90 m. Kilen vil være
offentlig tilgængelig for byens borgere og der vil derfor fortsat blive skabt en grøn kile ind mod
byen, som er intentionen i kommuneplanen.
Miljøvurdering
Forslag til tillæg nr. 50 og lokalplan 32-009 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at
planforslagene ikke skal miljøvurderes. Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalget 9.
oktober 2019, hvor det er besluttet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes.
Bæredygtighed
Bæredygtighed er standard for boligområder af denne karakter. Der er dog arbejdet med
bebyggelse, som giver mulighed for en varieret beboersammensætning samt at skabe grønne
landskabskiler, som kan invitere områdets beboere til fællesskab og sammenhold på tværs.
Der er desuden fokus på at skabe gode forbindelser med sammenkoblede stisystemer både
internt og eksternt.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Forslag til tillæg nr. 50 og lokalplan 32-009 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i
offentlig høring i 4 uger, da Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet, at ændringen i tillægget
til Kommuneplan 2017-2028 ikke er så væsentlig, at der skulle afholdes for-høring og da der
fortsat vil blive skabt en grøn kile ind mod byen, som er intentionen i kommuneplanen.
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9 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 60 til
Kommuneplan 2017-2028 for et område til offentlige formål
i Funder
Sagsbehandler: DR28377
SagsID: EMN-2019-04254

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2028
sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger.
Kommuneplantillægget udarbejdes på baggrund af den igangværende lokalplanlægning for
området omkring Funder Skole. Den nuværende kommuneplanramme tillader bebyggelse i op
til 8,5 meter. For at den kommende lokalplan kan indeholde moderne institutionsbygninger og
idrætshaller, skal der gives mulighed for etablering af bebyggelse i større højde.
Kommuneplantillægget skal vedtages inden den politiske behandling af forslag til
kommuneplanrevisionen. Dette er baggrunden for, at kommuneplantillæg 60 skal behandles
politisk tidligere end lokalplanen, som endnu er under udarbejdelse.
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Afgrænsning af projektområdet er vist med sorte prikker
Planforslaget kan ses her: https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/13349

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2028 godkendes og fremlægges i
offentlig høring i 4 uger.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V)

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 06-01-2020

Indstillingen anbefales.

Side 29

Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget blev 4. marts 2019 orienteret om igangsætning af et områdestudie i
Funder med henblik på udarbejdelse af lokalplan. Områdestudiet blev godkendt i Økonomi- og
Erhvervsudvalget 18. juni 2019.
Områdestudiet blev udarbejdet for at sikre en bedre sammenhæng i området. Der blev
udarbejdet en disponeringsplan, som danner grundlag for lokalplanen.
En lokalplan for området er under udarbejdelse og forventes vedtaget august 2020.
Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. I kommuneplanramme 14O-01 angives maksimal bebyggelseshøjde til 8,5 meter. I lokalplanen foreslås det at muliggøre
bebyggelse i op til 15 meters højde, hvorfor der kræves udarbejdet kommuneplantillæg.

Disponeringsplan fra områdestudiet, som lokalplanen tager udgangspunkt i
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Kommuneplantillægget skal vedtages inden den politiske behandling af forslag til
kommuneplanrevisionen. Dette er baggrunden for, at kommuneplantillæg 60 skal behandles
politisk tidligere end lokalplanen, som er under udarbejdelse.
Det er vurderet, at muligheden for bebyggelse i større højde ikke vil påvirke omgivelserne
væsentligt, da rammeområdet primært grænser op til større veje.
Miljøvurdering
Forslag til tillæg nr. 60 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Sagen
forelægges for Klima- og Miljøudvalget 7. januar 2020.
Bæredygtighed
Der er ikke indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanforslaget.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
I forbindelse med områdestudiet i Funder, har der været afholdt møder og workshop med
forskellige interessenter, herunder skolen, børnehuset, spejderne, Funder GF og lokalrådet.
Interessenterne har været med til at beslutte disponeringen af planen.
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10 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til mindre
anlæg indenfor vejområdet i 2020
Sagsbehandler: DR29761
SagsID: EMN-2019-05543

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til mindre anlægsarbejder.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 06-01-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
I 2020 forventes udført en række mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet.
Arbejderne har alle karakter af anlægsarbejder, men er hver for sig så små, at det ikke vil
være hensigtsmæssigt at søge om særskilt anlægsbevilling.
I det kommende år forventes følgearbejder ved ledningsrenovering i bl.a. Vestergade, hvor der
etableres en LAR-løsning, og sydbyen, Silkeborg.
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Af øvrige mindre arbejder kan nævnes trafiksikkerhedskampagner mod bl.a. spritkørsel og høj
hastighed, kampagne ved skolestart og kampagne for skærpet opmærksomhed. Etablering af
korte strækninger af cykelstier/baner, renovering af eksisterende afvanding, samt mindre
renoveringer af veje mv.

Borgerinddragelse
Inddragelse vil ske i de enkelte projekter, når det er relevant.

Økonomi
Der er i ”Budget 2020” på anlægsoversigten afsat 3,6 mio. kr. til mindre anlægsarbejder i
2020.
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med
rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2020.
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11 (Offentlig) Udarbejdelse af regulativ for Gudenåen
Silkeborg til Tange Sø
Sagsbehandler: Dr18463
SagsID: EMN-2019-06096

Resume
Byrådet pålagde på sit møde 25. november 2019 Klima- og Miljøudvalget at arbejde med et
regulativ for Gudenåen efter fastsatte retningslinjer uafhængigt af de andre kommuner i
Gudenåkomitéen.
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet 4. december 2019, at der skal udarbejdes et
beslutningsoplæg til fastsættelse af en proces for udarbejdelse af regulativforslag indenfor de
beskrevne rammer, som følger af byrådets beslutning på mødet 25. november 2019.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,


at udvalget godkender en proces for udarbejdelse af et nyt regulativ for Gudenåen på
strækningen Silkeborg – Tange Sø



at udvalget trækker anmodningen til Miljø- og Fødevareministeren tilbage vedrørende
afgørelse af uenighed mellem kommunerne om antal grødeskæringer ved revision af
gældende regulativ



at udvalget indgår i en dialog med Miljøministeren og Miljøstyrelsen om indholdet i et
nyt regulativ for Silkeborg-strækningen



at udvalget orienterer Favrskov-, Viborg- og Randers Kommune om beslutningen.

Beslutning
Sagen oversendes til byrådets behandling.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V)

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 08-01-2020

Indstillingen godkendt, idet udvalget fastholder anmodningen til Miljø- og Fødevareministeren
vedrørende afgørelse af uenighed mellem kommunerne om antaller af grødeskørringer.
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I forbindelse med regulativarbejdet igangsættes en opmåling af Gudenåen på strækningen
Silkeborg – Tange Sø.
Peter Sig Kristensen begærer sagen til byrådets afgørelse jf. Styrelseslovens § 23.
Ej til stede
Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet har på mødet 25. november 2019 pålagt Klima- og Miljøudvalget opgaven med
udarbejdelse af et nyt regulativ ud fra de retningslinjer, der fremgår af indstillingen i sag 21:











Silkeborg Kommune udarbejder sit eget forslag til regulativ uafhængigt af de andre
kommuner i Gudenåkomitéen
Silkeborg Kommune udarbejder et regulativ, hvor der skæres bredere og oftere baseret
på mere objektive parametre:
To årlige skæringer indeholdes i regulativet
Skærebredden sættes som en fast procentdel på 45-55% af bredden
Der fastsættes objektive vandstandsmålinger på udvalgte steder for igangsættelse af 2.
skæring
Der fastsættes objektive vandstandsmålinger, som pålægger udvalget at henvende sig
til borgmesteren for en eventuelt 3. skæring
Udover vedligeholdelse af selve grøden, indeholder et regulativ endvidere:
Retten til at fjerne ophobede aflejringer af sand og jord. Dette sker i samarbejde med
lodsejerne, således bortskaffelse af materiale kan lægges på jorden uden udgifter til
kommunal bortskaffelse
Retten til at vedligehold brinker, hvor åens vandføring er særlig hindret. Det kan være
ved nedskred og forsnævring eller ved træers og buskes hindring af flow.
Silkeborg Kommune har årligt møde med vandløbslauget i Gudenådalen. Det kan være
med udvalget som en evaluering af årets vedligehold. Mødet afholds senest den 15.
november.

Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet 4. december 2019, at der skal udarbejdes et
beslutningsoplæg til fastsættelse af en proces for udarbejdelse af regulativforslag indenfor de
beskrevne rammer.
Teknik- og Miljøafdelingens foreløbige vurdering af en proces for at udarbejde et nyt regulativ
for Gudenåen mellem Silkeborg og Tange Sø er, at der eventuelt kan tages udgangspunkt i det
nuværende udkast til et nyt regulativ for Gudenåen fra Silkeborg til Randers Fjord.
Regulativudkastet vil skulle tilpasses i overensstemmelse med de rammer, der er besluttet af
byrådet.
For at få indarbejdet de rammer, som er beskrevet af byrådet, kan Teknik- og Miljøafdelingen
foreslå,



at Miljøministeren og Miljøstyrelsen inddrages med henblik på at få en vurdering af, om
de beskrevne rammer kan godkendes, herunder
at der igangsættes en sagsbehandling efter naturbeskyttelseslovens §3,
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at der igangsættes en sagsbehandling efter vandløbslovens bestemmelser om
reguleringstilladelse inkl. vvm-screening,
at der gennemføres en habitatkonsekvensvurdering for de beskrevne rammer.

Klima- og Miljøudvalget er tidligere blevet informeret om hensyn og sagsbehandling i relation
til naturbeskyttelsesloven, Habitatdirektivet og vandløbsloven ved ændret praksis for
grødeskæring. Der henvises til Klima- og Miljøudvalgets møde 8. august 2018 og 7. november
2018. Det var også på disse møder, at udvalget besluttede, at der ved revision af regulativ for
Gudenåen Silkeborg – Randers arbejdes videre indenfor principperne i det gældende regulativ
med 1 skæring i 7 m og mulighed for ekstraordinær skæring såvel indenfor som udenfor
habitatområdet på Silkeborg Kommunes andel af Gudenå-strækningen.
Det følger af regulativbekendtgørelsens § 6, stk. 2, at forslag til regulativer specifikt for
Gudenåen skal godkendes af Miljø- og Fødevareministeriet før endelig vedtagelse af
vandløbsmyndigheden. Teknik- og Miljøafdelingen peger jf. ovenstående på, at Miljøministeren
kan inddrages på et langt tidligere tidspunkt. Ud over at bede om en vurdering af de
beskrevne rammer, kan der også forespørges, om ministeren kan pege på alternative skridt i
sagsbehandlingen end de her nævnte, som kan tages i brug ved udarbejdelsen af et nyt
regulativ.
Uenighed om antallet af grødeskæringer
I forbindelse med revision af det gældende regulativ for Gudenå-strækningen Silkeborg –
Randers er der opstået en uenighed om antallet af grødeskæringer mellem de 4 kommuner.
Klima- og Miljøudvalget besluttede på udvalgets møde 3. april 2019 at sende henvendelse til
Miljø- og Fødevareministeren om afgørelse i anledning af den opståede uenighed.
Henvendelsen til ministeren behandles af Miljøstyrelsen.
Miljøstyrelsen har i mail af 5. december 2019 bedt Silkeborg Kommune meddele, om
byrådsbeslutningen af 25. november 2019 om påtænkt udarbejdelse af nyt regulativ giver
anledning til ændringer i forhold til anmodning om afgørelse efter vandløbsloven af 25. april
2019. Hvis Miljøstyrelsen ikke hører andet, agter styrelsen at behandle sagen på det
foreliggende grundlag.
Af byrådets beslutning fremgår, at der skal udarbejdes et regulativ for Silkeborg Kommune
uafhængigt af de andre kommuner, hvor der skal indarbejdes retningslinjer om at skære
bredere og oftere, end Klima- og Miljøudvalget tidligere har besluttet.
Udvalget skal nu beslutte, hvorvidt byrådets beslutning om udarbejdelse af nyt regulativ for
Gudenåen giver anledning til ændring af den anmodning om stillingtagen til grødeskæring,
som Klima- og Miljøudvalget besluttede at sende til ministerens afgørelse 3. april 2019.
Teknik- og Miljøafdelingen kan anbefale at trække anmodningen tilbage og gå i dialog med
Miljøministeren og Miljøstyrelsen om et nyt regulativ for Silkeborg strækningen af Gudenåen.
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12 (Offentlig) Bevilling til arbejdet med Gudenåen
Sagsbehandler: Dr18463
SagsID: EMN-2019-06084

Resume
Byrådet og Klima- og Miljøudvalget har igangsat en række opgaver vedrørende Gudenåen.
Øvrige opgaver om Gudenåen er ligeledes stigende i omfang. Teknik- og Miljøafdelingen
foreslår, at der tilføres ressourcer til løsning af opgaverne.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at der gives tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. på bevilling 14 Centralfunktioner i 2020 og
at der i budgetlægningen af 2021 og 2022 indarbejdes 2,0 mio. kr. på bevilling 14
Centralfunktioner.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V)

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 08-01-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet har på møde 25. november 2019, og Klima- og Miljøudvalget har på møde 4.
december 2019, besluttet at igangsætte en række opgaver vedrørende Gudenåen. Følgende
hovedopgaver er besluttet:
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Udarbejdelse af vandløbsregulativ for Gudenåen på strækningen Silkeborg Langsø –
Tange Sø, herunder etablering af et dialogforum
Udarbejdelse af helhedsplan for Gudenåen i samarbejde med de 6 andre
Gudenåkommuner
Herunder udarbejdelse af handleplan for konkrete lokale klimatilpasningstiltag i
Silkeborg Kommune

Herudover er en række øvrige opgaver vedrørende Gudenåen over de senere år vokset i
omfang:





Besvarelser af et stærkt stigende antal borgerhenvendelser
Løbende analyser, undersøgelser, notater mv.
Behandling af klagesager
Øget tilsyn og vedligehold

Silkeborg Kommune er endvidere med i projektet Coast to Coast Climate Challenge om
opstilling af en vandløbsmodel for hele Gudenåen. Der forestår et stort stykke arbejde i at
færdiggøre, anvende og videreføre modellen, så den kan bruges som beregnings- og
støtteværktøj til fremtidige beslutninger om tiltag vedrørende Gudenåen. EU-tilskuddet til
dette projekt dækker udgifter til konsulentydelser o. lign. De deltagende kommuner bidrager
selv med arbejdskraft.
Foreslået ressourcetilførsel
Teknik- og Miljøafdelingen foreslår, at der tilføres følgende ressourcer til afdelingen til løsning
af ovennævnte opgaver:
2 medarbejdere i 3 år, heraf én medarbejder med betydelig erfaring og kompetencer
Årlig omkostning brutto i årene 2020-2022: 1,2 mio. kr.
Hovedopgaver for nye medarbejdere bliver projektledelse for helhedsplan for Gudenåen,
projektledelse for udarbejdelse af nyt regulativ for Silkeborgstrækningen, drift af dialogforum,
bestilling og kvalitetssikring af rådgiverydelser, vurdering af analyser og undersøgelser vedr.
Gudenåen, vandløbsmodel for Gudenåen, besvarelser af henvendelser fra borgere m.fl.
Driftsmidler: 800.000 kr./årligt i 3 år (2020-2022)
Driftsmidlerne skal primært dække udgifter til rådgivningstjenester vedr. Gudenåen (bistand til
helhedsplan for Gudenåplaner, analyser, undersøgelser, bistand til udarbejdelse af regulativ,
advokatbistand mv.)
Hertil kommer løbende anlægsmidler til tiltag, der besluttes i forbindelse med helhedsplan for
Gudenåen og lokale klimatilpasningstiltag, f.eks. opgravninger, oprensninger og grødeskæring
mv. ud over regulativmæssig forpligtigelse. Der vil også skulle afsættes ressourcer til
sagsbehandling ifbm. iværksættelse af handlinger.
Nuværende medarbejdere i Teknik- og Miljøafdelingen inden for vandområdet vil stadig skulle
bidrage væsentligt til ovenstående opgaver, for at der er tilstrækkelige ressourcer til at løse
opgaverne.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at der kan gives en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. på bevilling 14
Centralfunktioner drift i 2020, hvis der overføres 2,0 mio. kr. fra kassen i 2020.
I budgetlægningen af 2021-2024 vil der skulle indarbejdes 2,0 mio. kr. i 2021 og 2022 på
bevilling 14 Centralfunktioner, drift.
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13 (Offentlig) Forslag til klimastrategi for Silkeborg
Kommune
Sagsbehandler: DR19483
SagsID: EMN-2019-02975

Resume
På baggrund af byrådets beslutning om, at arbejde med sænke udledningen af drivhusgasser i
Silkeborg Kommune er der udarbejdet et forslag til en klimastrategi.

Indstilling
Teknik- og miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslaget godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V)

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 08-01-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog i budget for 2019 tre målsætninger for Silkeborg Kommune på klimaområdet:
1. Silkeborg Kommune, som virksomhed, er CO2-neutral i 2025
2. Silkeborg Forsyning A/S er CO2-neutral i 2025
3. Byrådet arbejder for at nedbringe CO2-udledningen for Silkeborg Kommune som
geografisk område
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Udmøntningen af beslutningen er sat i gang med midler til én medarbejder til et
klimasekretariat, der blev sat i gang i maj 2019. Der har siden da været en proces i gang med
fokus på at finde ud af, hvad strategien skal indeholde, og hvordan der måles og følges op på
den. Resultatet af arbejdet er en strategi med et bredt udsyn på reduktion af klimagasser, og
er opdelt i følgende emner:









Energi
Bygninger
Transport
Affald og ressourcer
Natur
Erhverv og landbrug
Vores arbejdsplads (Silkeborg Kommune som virksomhed)
Lokalt engagement.

Klimastrategien skal udmøntes i en første handleplan, der forventes udarbejdet i første halvdel
af 2020, med henblik på, at præcisere og konkretisere den yderligere i starten af 2021.
Såfremt klimastrategien vedtages i Byrådet vil den blive sendt i offentlig høring i 4 uger, og
derefter blive sendt til endelig godkendelse i byrådet.
Forslaget til en klimastrategi er vedhæftet som bilag.

Borgerinddragelse
Klima- og Miljøudvalget har afholdt tre dialogmøder med følgende grupper:




Lokalråd
Erhverv og landbrug
Det Grønne Råd

På møderne var der særligt fokus på, at Silkeborg Kommune var meget ambitiøse, og det
kræver en stor indsats. Samtidig blev det anerkendt at det var godt, at der var et stort fokus
på emnet. Der var et ønske om at blive mere konkret omkring det geografiske mål.
Herudover fremgik det, at der skulle være fokus på relevante netværk, der skal arbejde med
emnet og mulighed for at information / rådgivning om, hvordan man som
borger/virksomhed/landbrug kan hjælpe dagsorden
Forslag fra dialogmøder er indarbejdet og tages derudover med i den videre proces.
Derudover var der ønske om at blive inddraget igen senere, og gerne på et tidligt tidspunkt.

Økonomi
Der er ikke udarbejdet en handleplan til at imødekomme strategien endnu, og derfor ikke
påregnet en økonomi. Men for de tidligere vedtaget målsætninger i byrådet, vurderes det at
det vil medføre nogle investeringer i de kommende år for at kunne leve op til målsætningerne.
Omkostningerne vil blive udredt i 2020.

Bilag
1 (Klimastrategi 2019 - 8154473)
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14 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
realisering af helhedsplan for Søholt
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2019-06079

Resume
Til udarbejdelse af helhedsplanen for Søholt Idrætspark søges om godkendelse af
anlægsbevilling på 0,5 mio. kr.
Der er i udvalgets anlægsoversigt for 2020-2023 afsat 4 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021, 3
mio. kr. i 2022, 2 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024 til realisering af helhedsplan for Søholt.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2020 godkendes

Beslutning
Indstilling anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V)

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 06-01-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Søholt Idrætspark er Silkeborg Kommunes største sammenhængende idrætsanlæg. Omkring
20 breddeforeninger har deres daglige gang og virke i enten hallerne eller boldbanerne på
Søholt. Og på elitesiden spiller både Silkeborg IF, BSH og Silkeborg-Voel KFUM hjemmekampe
i henholdsvis JYSK park og JYSK arena på Søholt. Kommunens talentsatsning, eliteSilkeborg,
har ligeledes til huse på Søholt.
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Det er desuden besluttet, at Søholt skal danne rammen om et nyt svømmecenter i Silkeborg.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har derfor besluttet at igangsætte en proces for udarbejdelsen
af en helhedsplan for Søholt Idrætspark. Helhedsplanen udarbejdes i regi af Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget.
Formålet med helhedsplanen er (1) at formulere en vision for Søholt, som indkapsler, hvad
Silkeborg Kommune vil med området. Og (2) med afsæt i visionen at undersøge og frembringe
konkrete bud på Søholts fremtid i forhold til faciliteter og aktiviteter.
Til udarbejdelsen af helhedsplanen søges om frigivelse af 0,5 mio. kr.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid
anlæg, kan gives indenfor budgettets rammer i 2020.
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15 (Offentlig) Beslutning vedrørende Videncenter for
sprog og læsning
Sagsbehandler: Dr13013
SagsID: EMN-2019-02659

Resume
Børne- og Ungeudvalget besluttede 4. november 2019, at Skoleafdelingen kunne sende ønsket
om oprettelse af Videncenter for sprog og læsning til høring i skolebestyrelserne på
henholdsvis Balleskolen og Sølystskolen. Desuden besluttede udvalget, at der er tale om en
placering på Sølystskolen uden tidsbegrænsning. Skolebestyrelserne har haft 4 ugers
høringsperiode og har efterfølgende indsendt hvert deres høringssvar.
Jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, træffer kommunalbestyrelsen på et møde afgørelse om
”… Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til
klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand…”. Derfor skal nedlæggelsen af
Inklusionscenter for læsning godkendes af byrådet, mens oprettelsen af et videncenter
godkendes af Børne- og Ungeudvalget.

Indstilling
Skolechefen indstiller til byrådet,


at Inklusionscenter for læsning nedlægges med det formål at lade inklusionscenterets
funktion, opgavevaretagelse og økonomi blive en integreret del af Videncenter for sprog
og læsning

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,




at oprettelsen af et Videncenter for sprog og læsning, som placeres på Sølystskolen,
godkendes.
at Videncenter for Integration nedlægges med det formål at lade videncenterets funktion,
opgavevaretagelse og økonomi blive en integreret del af Videncenter for sprog og læsning
at videncenterets titel genovervejes, så de tre fagområder fremgår, f.eks. Videncenter
for sprog, læsning og integration.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V)

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 13-01-2020
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Skolechefens indstilling til byrådet anbefales.
Skolechefens indstilling til Børne- og Ungeudvalget godkendes idet navnet ”Videnscenter for
sprog og læsning” fastholdes.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er efter endt høringsperiode indkommet høringssvar fra henholdsvis Balleskolens
skolebestyrelse og Sølystskolens skolebestyrelse. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
- Begge skolebestyrelser tilslutter sig forslaget om at oprette et nyt samlet videncenter
og dermed nedlæggelsen af Inklusionscenter for læsning og Videncenter for
Integration.
- Skolebestyrelserne anerkender det fortsatte kommunale fokus på og udvikling af
centerets faglige områder.
- Sølystskolens skolebestyrelse undrer sig over navngivning af centeret og opfordrer til
ikke at glemme ordet ”integration”.
- Sølystskolens skolebestyrelse kvitterer for placeringen af videncenteret ud fra
argumentet om stabilitet i fusionsperioden samt skolens erfaring med at huse et
videncenter.
- Balleskolens skolebestyrelse opfordrer Børne- og Ungeudvalget til at være
opmærksomme på udgifter i forbindelse med flytning.
- Desuden understreger Balleskolens skolebestyrelse trygheden ved, at Balleskolens leder
samt afdelingsleder i Inklusionscenter for læsning har været inddraget i
arbejdsgruppen.
- Endelig understreges vigtigheden i at fastholde den kostbare ressource, som de
kompetente medarbejdere i henholdsvis Inklusionscenter for læsning og Videncenter for
Integration udgør.
Procesplan
Såfremt ovenstående besluttes, vil Skoleafdelingen igangsætte den videre proces og
oprettelsen af Videncenter for sprog og læsning i første kvartal 2020.

Borgerinddragelse
Skolebestyrelserne på Balleskolen og Sølystskolen er blevet hørt.

Økonomi
Udviklingen af et nyt videncenter gennem sammenlægning af eksisterende indsatser er
omkostningsneutralt, da der er tale om, at de eksisterende ressourcer slås sammen, og
anvendelse af ressourcerne optimeres. Der er således en klar forventning om, at vi gennem
fusion kan få mere ud af de midler, der allerede er givet til området. Der forventes et beløb til
etableringsomkostninger.

Bilag
1 (Hoeringssvar_Soelystskolens_skolebestyrelse_vedr_Videncenter - 8203308)
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2 (Hoeringssvar_Balleskolens_skolebestyrelse_vedr_Inklusionscenter_for_Laesning - 8203306)
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16 (Offentlig) Godkendelse af samarbejde om udvikling af
Psykiatriens Hus
Sagsbehandler: D15738
SagsID: EMN-2017-04771

Resume
Byrådet godkendte 17. december 2018 frikommuneforsøg vedrørende mere
sammenhængende forløb i psykiatrien.
Forsøget har som formål, at optimere sammenhængende psykiatriske indsatser for
borgere/patienter, der modtager regional behandlingsindsats og kommunal socialpsykiatrisk
indsats. Forsøget er afgrænset til Akut Døgntilbud i Psykiatriens Hus.
Frikommuneforsøget forløber i regi af det frikommunenetværk, som Silkeborg Kommune
indgår i, med afsæt i temaet Bedre styring af udgifterne til det specialiserede socialområde.
Der har efter byrådets godkendelse vist sig en række barrierer for frikommuneforsøget i dets
oprindeligt tænkte form. Da Silkeborg Kommune og Region Midtjylland fortsat ønsker at
udvikle det tværsektorielle samarbejde i Psykiatriens Hus bedes byrådet i denne sag tage
stilling til Silkeborg Kommune og Region Midtjyllands forslag til det videre samarbejde i
Psykiatriens Hus.

Indstilling
Socialchefen indstiller til byrådet,




at orienteringen tages til efterretning
at forslag til samarbejde om videre udvikling af Psykiatriens Hus godkendes
at det meddeles Social- og Indenrigsministeriet, at hjemlen i frikommunelovgivningen
vedrørende mere sammenhængende forløb i psykiatrien muligvis ikke vil blive taget i
anvendelse, eller i givet fald kun i begrænset omfang.

Beslutning
Indstilligen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V)

Tidligere beslutninger
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 12-12-2019

Indstillingen blev godkendt.
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Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
I 2008 besluttede regionsrådet - i forbindelse med vedtagelsen af psykiatriplanen for Region
Midtjylland – at nedlægge de psykiatriske sengepladser i Silkeborg.
I dialog mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland blev der iværksat et
udviklingsarbejde, med henblik på at styrke indsatsen for borgere med sindslidelser.
I umiddelbar forlængelse af lukningen af det psykiatriske sengeafsnit i Silkeborg ved
udgangen af juni 2009, startede det nye og udvidede regionale ambulante tilbud samt det
formelle samarbejde mellem de kommunale og regionale medarbejdere, nemlig med Akut
Døgntilbud i midlertidige rammer for Psykiatriens Hus.
Akut Døgntilbud flyttede ind i det nybyggede Psykiatriens Hus i Silkeborg, da dette stod
klar til indflytning i juni 2012.
På baggrund af fælles udvalgsdrøftelser mellem Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i
Silkeborg Kommune og Udvalget vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede
socialområde i Region Midtjylland i 2015, besluttede de to udvalg i september 2015 at arbejde
hen mod et udviklingsprojekt om samdrift af Akut Døgntilbud. Desuden tilsluttede de to
politiske udvalg i juni 2016, at der administrativt skulle arbejdes videre med følgende tre
udviklingsprojekter i Psykiatriens Hus i Silkeborg:
1) Fælles tidlig indsats til borgere.
2) Fælles plan for borgeren.
3) Fællesledelse af Akut Døgntilbud.
I forlængelse af disse politiske beslutninger blev der samarbejdet om at afdække mulighederne
for, om en mere formaliseret samdrift af den regionale og kommunale indsats kunne forankres
via et frikommuneforsøg. Derfor fremsendte Silkeborg Kommune og Region Midtjylland
frikommuneansøgning. Efter et længere udrednings- og dialogforløb med flere forskellige
ministerier om udformningen af lovforslag til frikommuneforsøg i Psykiatriens Hus i Silkeborg,
godkendte Folketinget loven herom den 4. juni 2018.
Fra den politiske beslutning i 2015 og 2016 Region Midtjylland og Silkeborg Kommune om at
iværksætte udviklingsprojekter i Psykiatriens Hus, har der været et længere udviklingsforløb.
Med lovhjemlen af 4. juni 2018 har det været drøfte og afvejet, om disse vilkår kunne give
tilstrækkelige og tilfredsstillende muligheder for både regionspsykiatrien og for
Socialafdelingen i Silkeborg Kommune for at løse de politiske mål, som Udvalget vedrørende
psykiatriområdet og det specialiserede socialområdet i Region Midtjylland og Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget i Silkeborg Kommune opstillede i 2015 og 2016.
Forskellige hensyn og afvejninger har indgået i drøftelserne på administrativt plan. Der har
særligt været en række organisatoriske forhold og vilkår, der har ændret sig, og drøftelserne
og synspunkterne har kredset om lovhjemlens fremkommelighed omkring en enstrenget
ledelse, om fælles økonomi samt elementer i visitationsproceduren.
På den baggrund er det på ledelsesmæssigt plan vurderet, at det ikke er muligt at anvende
den samlede lovhjemlen som udgangspunkt for at konkretisere de politiske mål, der blev
formuleret i 2015 og 2016. Det foreslås derfor, at det solide fundament og gode samarbejde,
som gennem mange år er skabt i Psykiatriens hus, fortsat skal understøttes og udbygges med
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udgangspunkt i et fælles udviklingsforløb – omfattende hele Psykiatriens Hus (ikke blot Akut
Døgntilbud) og med fokus på:
 Mere sammenhængende (integrerede) borgerforløb
 Styrkelse af eksisterende samarbejde
 Mere integreret ledelse for hele Psykiatriens Hus
 Nye tiltag: Fælles udgående indsats, Åben fælles rådgivning.
I forbindelse med udviklingsforløbet, vil det kunne endeligt afklares, om der er elementer af
hjemlen i frikommuneloven, der kan understøtte det videre samarbejde i Psykiatriens Hus.
Det foreslås, at det meddeles Social- og Indenrigsministeriet, at hjemlen i
frikommunelovgivningen vedrørende mere sammenhængende forløb i psykiatrien muligvis ikke
vil blive taget i anvendelse, eller i givet fald kun i begrænset omfang.
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17 (Offentlig) Godkendelse af retningslinjer for udpegning
af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboliglove
Sagsbehandler: Dr15738
SagsID: EMN-2019-02331

Resume
Endelig godkendelse af retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og
botilbud under almenboligloven efter endt høring i Handicaprådet.

Indstilling
Direktør Anders Kjærulff indstiller til Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget,



at Handicaprådets og Seniorrådets høringssvar vedr. retningslinjer for udpegning af
afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under almenboligloven drøftes
at retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboligloven godkendes

Direktør Anders Kjærulff indstiller til byrådet,


at retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboligloven godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg

Tidligere beslutninger
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 05-11-2019

Udsat.
Ej til stede
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Dato: 06-11-2019

Side 50

Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 12-12-2019

Sagen udsat.
Ej til stede
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 07-01-2020

Socialudvalget drøftede høringssvar vedr. retningslinjerne og godkendte udpegningen jf. dot.
2.
Dot 3 anbefales til Byrådet.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune administrerer p.t. 19 botilbud under Socialafdelingen og 441 almene
plejeboliger under Sundhed- og Omsorgsafdelingen. Som en del af administrationen kan der
afholdes årlige afdelingsmøder, hvor beboerne – udover at godkende de kommende års budget
– har mulighed for at vælge en afdelingsbestyrelse til at varetage beboernes interesser i
forhold til Socialafdelingen og Sundheds- og Omsorgsafdelingen som udlejer.
Beboernes helbredstilstand i disse boliger gør, at kun få kan deltage i bestyrelsesarbejde, og
derfor sker det kun sjældent, at der bliver valgt en afdelingsbestyrelse. Med hjemmel i
almenboliglovens § 34, stk. 3 kan kommunen beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af
kommunen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesse,
hvis der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, og afdelingen udelukkende består af boliger, der
bebos af svage og plejekrævende borgere.
Afdelingsbestyrelsen kan herefter bestå af beboere, pårørende eller andre, som vil kunne
varetage lejernes interesser, hvorved beboerdemokratiet forventes at blive forbedret. Med en
afdelingsbestyrelse forventes desuden et bedre samspil mellem beboernes ønsker og
afdelingens budget, og dermed mulighed for bedre anvendelse af ressourcerne.
Retningslinjer
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Med baggrund i denne mulighed i almenboligloven har Socialafdelingen samt Sundheds- og
Omsorgsafdelingen besluttet at indstille overfor byrådet, at hvis beboerne på det enkelte
plejecenter eller botilbud ikke har valgt et tilstrækkeligt antal personer til, at der kan dannes
en fuldtallig afdelingsbestyrelse, kan der administrativt udpeges en sådan efter nedenstående
retningslinjer (også vedlagt). Processen med udpegning af en afdelingsbestyrelse igangsættes
alene, hvis der er udtrykt et ønske herom.
Indstillingen og udpegningen skal ske i henhold til nedenstående prioriterede rækkefølge,
således at der kun indstilles/udpeges personer fra en kategori, såfremt der ikke er
tilstrækkeligt med personer fra en kategori af højere prioritet:
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
1. Personer, som på et nyligt afholdt afdelingsmøde modtog tilstrækkeligt med stemmer til
at blive valgt til en afdelingsbestyrelse, som dog ikke kunne dannes pga. for få
mødedeltagere/ stemmeafgivere, eller fordi der ikke blev valgt et tilstrækkeligt antal
personer.
2. Personer indstillet af plejecentres bruger- og pårørenderåd, eller såfremt et sådant ikke
haves1, fra et lignende beboerdemokratisk organ fra plejecentret. De indstillede
personer behøver ikke være medlemmer af det indstillede organ, men kan være
beboere, pårørende eller andre med tilknytning til stedet, som organet finder egnede til
at repræsentere stedets beboere.
3. Beboere, pårørende eller andre med tilknytning til stedet, der vil kunne repræsentere
beboerne på stedet, f.eks. medlemmer af bestyrelsen ved de selvejende plejecentre.
Socialafdelingen
1. Personer, som på et nyligt afholdt afdelingsmøde modtog tilstrækkeligt med stemmer til
at blive valgt til en afdelingsbestyrelse, som dog ikke kunne dannes pga. for få
mødedeltagere/ stemmeafgivere, eller fordi der ikke blev valgt et tilstrækkeligt antal
personer.
2. Personer udvalgt af pårørende tilknyttet botilbuddet. De indstillede personer behøver
ikke være medlemmer af den indstillende forsamling, men kan være beboere,
pårørende eller andre med tilknytning til stedet, som de finder egnede til at
repræsentere stedets beboere.
3. Personer udvalgt af den pågældende botilbuds-/funktionsleder.
I henhold til Almenboligloven er det boligejer, der varetager sekretariatsfunktionen. Det
betyder, at i de tilfælde, hvor bygningen er ejet af en boligforening, vil boligforeningen
varetage sekretariatsbetjeningen af afdelingsbestyrelsen, og i de tilfælde, hvor bygningen er
ejet af kommunen, vil Udlejning (under Ejendomme) varetage sekretariatsbetjeningen af
afdelingsbestyrelsen.

Borgerinddragelse
Retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboligloven har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

1

Da det ved ændring af den sociale retssikkerhedslov i 2010 blev gjort frivilligt at oprette
bruger- og pårørenderåd, er det ikke alle plejecentre, der har et sådant.
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Ved høringsfristens udløb 20. oktober 2019 er indkommet høringssvar fra Handicaprådet. Af
høringssvaret fremgår: ”Handicaprådet ser positivt på retningslinjerne og opfordrer til, at der
informeres om muligheden for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud,
samt at der aktivt arbejdes på, at få etableret bestyrelser.”
Ved høringsfristens udløb 20. oktober 2019 er indkommet høringssvar fra Seniorrådet. Af
høringssvaret fremgår: ”Seniorrådet kan tilslutte sig retningslinjerne i den foreliggende form,
men foreslår en tilføjelse indskrevet, idet Seniorrådets medlemmer gerne stiller sig til rådighed
ved udpegning til afdelingsbestyrelser på plejecentrene, med det medlem der er kontaktperson
på det enkelte plejecenter.”

Bilag
1 (Retningslinjer for udpegning til afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboligloven - 8021745)
2 (Høringssvar vedr. Retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og
botilbud under almenboligloven 22 - 8048905)
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18 (Offentlig) Drøftelse af høringssvar og godkendelse af
Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken
Sagsbehandler: Dr15913
SagsID: EMN-2018-05479

Resume
På Sundheds- og Ældreudvalgets møde 6. november 2019 godkendte udvalget
høringsversionen af en ny Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik. Politikken har været i
høring, og der er indkommet 5 høringssvar. Udvalget skal drøfte høringssvarene, og om det
giver anledning til ændringer i politikken samt anbefale politikken til byrådets godkendelse.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen indstiller til Sundheds- og
Ældreudvalget,



At høringssvarene drøftes og om det giver anledning til ændringer i politikken.
At Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken anbefales til byrådets godkendelse.

Direktøren med ansvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen indstiller til byrådet,


At Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V)

Tidligere beslutninger
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Dato: 13-01-2020

Politikken godkendt med enkelte justeringer på baggrund af høringssvarene.
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
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Supplerende beskrivelse af sagen
Efter Sundheds- og Ældreudvalgsmødet 13. januar 2020 har der været få redaktionelle
ændringer i Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken på baggrund af høringssvarene.
Ændringerne er indarbejdet i bilag 1.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med processen for udarbejdelse af ny tværgående Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitik har politikken været i høring i perioden 14. november til 13. december
2019. Der er indkommet høringssvar.
Sundheds- og Ældreudvalget bedes drøfte de indkomne høringssvar og om det giver anledning
til ændringer i politikken samt anbefale politikken til byrådets godkendelse.
Generelt er der stor tilfredshed og anerkendelse for arbejdet med Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitikken. Flere høringssvar påpeger at politikken er generel og værdien af
politikken vil afhænge af implementeringens konkrete handlinger.
Alle høringssvar kan læses i bilag.
Høringsudgaven af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken er vedhæftet i bilag. Der er
ikke lavet ændringer i politikken på nuværende tidspunkt på baggrund af høringssvarene.
Tidsplan for processen
Januar 2020
Januar 2020
Januar 2020

SÆU behandler høringssvar og politikken redigeres
eventuelt herefter. SÆU anbefaler politikken til byrådets
godkendelse.
ØKE godkender Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitikken
Byrådet godkender Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitikken

Implementering af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken
Som beskrevet i afsnittet ”Fra politik til virkelighed” vil der hvert år blive udarbejdet en
handlingsplan på tværs af alle afdelinger, der beskriver de konkrete handlinger, som skal sikre
at politikken kommer til at gøre en forskel for borgerne i Silkeborg Kommune.

Borgerinddragelse
Høringsudgaven af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken har været offentlig på
Silkeborg Kommunes hjemmeside. Derudover er den sendt ud til alle, der har kommet med
input til politikken både internt i kommunen og eksternt, relevante samarbejdspartnere og alle
lokalråd.
Seniorrådet orienteres.

Bilag
1 (Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik - 8228068)
2 (Høringssvar Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik - 8176874)
3 (Høringsudgave_Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik - 8090989)
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19 (Offentlig) Godkendelse af en model for IGU-forløb på
Silkeborg Kommunes arbejdspladser
Sagsbehandler: Dr15236
SagsID: EMN-2019-04461

Resume
Beskæftigelsesafdelingen indstiller en ordning til godkendelse, som skal fremme etablering af
flere integrationsuddannelsesforløb (IGU-forløb) på Silkeborg kommunes egne arbejdspladser.
Formålet er, at flere flygtninge opnår opkvalificering der fører til selvforsørgelse, kommunen
som arbejdsgiver får flere muligheder for adgang til arbejdskraft og udgifterne til offentlig
forsørgelse reduceres. Modellen indebærer, at arbejdspladsernes lønudgift til IGU-elever
kompenseres fuldt ud af bevilling 67 Sociale overførsler, som kan finansiere dette pga. af
besparelser på hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse (tidligere integrationsydelse).
Kommunens Rengøringssektion har aktuelt givet tilsagn om ansættelse af 3 IGU-elever.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,



at godkende den foreslåede ordning for etablering af IGU-forløb på Silkeborg
Kommunes arbejdspladser
at godkende at driftsområderne bliver kompenseret for den faktiske udgift til
aflønning af IGU-elever ved at flytte midler fra bevilling 67 Sociale overførsler til den
aktuelle driftsbevilling i forbindelse med en budgetopfølgning. Ved ophør
tilbageføres midlerne til bevilling 67 Sociale overførsler eller kassen ligeledes på en
budgetopfølgning.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V)

Tidligere beslutninger
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 08-01-2020

Instillingen anbefales.
Ej til stede
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Sagen
Beskrivelse af sagen
Beskæftigelsesafdelingen foreslår indførelse af en ordning, som skal fremme etablering af flere
integrationsuddannelsesforløb (IGU-forløb) på Silkeborg kommunes egne arbejdspladser med
henblik på:
 at flere flygtninge opnår opkvalificering, der fører til selvforsørgelse
 kommunen som arbejdsgiver får flere muligheder for adgang til arbejdskraft
 udgifterne til offentlig forsørgelse reduceres
Modellen indebærer, at arbejdspladsernes lønudgift til IGU-elever dækkes af
Beskæftigelsesafdelingens bevilling til overførsler, som kan finansiere dette pga. af besparelser
på hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse (tidligere integrationsydelse).
Oplægget baserer sig bl.a. på erfaringer med et initiativ på SOSU-området, der blev
politisk godkendt i sommeren 2018, hvor personer der modtager integrationsydelse
ansættes som IGU-elever i Plejecentersektionen. Ønsket er at bygge videre på erfaringerne
og skabe en Silkeborg-model for IGU-forløb, der kan fremme og udbrede anvendelsen af
IGU-forløb på flere kommunale arbejdspladser.
Det er ikke muligt på forhånd at definere, hvor mange IGU-forløb der kan etableres, da det
bl.a. er afhængigt af den løbende udvikling i mål og forudsætninger blandt borgerne i
målgruppen.
Silkeborg Kommunes rengøringssektion forudser rekrutteringsproblemer og samtidigt har
Beskæftigelsesafdelingen behov for at etablere flere opkvalificeringsforløb for ufaglærte
borgere i integrationsforløb. På den baggrund har Rengøringssektionen og
Beskæftigelsesafdelingen konkret aftalt at iværksætte tre IGU-forløb indenfor
rengøringsområdet i 2020.
Kort om integrationsgrunduddannelsen
IGU er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem den daværende
regering og arbejdsmarkedets parter fra marts 2016. I februar 2019 forlængede den
daværende Regering og arbejdsmarkedets parter IGU-ordningen til 30. juni 2022.
Ordningen skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for 18-40 årige flygtninge og
familiesammenførte, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene
på det danske arbejdsmarked. IGU er et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og
opkvalificering og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked. IGU varer to år på
fuld tid og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en offentlig eller privat
virksomhed samt skoleundervisning, hvor borgeren modtager uddannelsesgodtgørelse. Der
kan ud fra individuel vurdering startes op med en periode i virksomhedspraktik inden
ansættelse i en lønnet praktikstilling.
IGU kan benyttes til ufaglært arbejde, som f.eks. rengøring, lager- og chaufførarbejde.
Formålet med IGU er, at den enkelte – via en kombination af praktisk arbejde, sproglig
opkvalificering og AMU-kurser – rustes til at kunne fortsætte på ordinære vilkår i et
ufaglært job eller påbegynde en erhvervsrettet uddannelse. Det ligger i trepartsaftalen, at
det job den enkelte varetager i et IGU-forløb, som udgangspunkt kan varetages uden
faglige eller sproglige forudsætninger.
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Lønnet praktikstilling
Borgerens praktik på virksomheden skal give viden om og færdigheder i forskellige
arbejdsfunktioner, der sikrer kvalifikationer, som er relevante på arbejdsmarkedet. Målet
er, at borgeren får erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå
en varig, fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Praktikdelen skal som minimum udgøre 25
timer om ugen i gennemsnit. Borgeren modtager løn under praktikforløbet.
Skoleundervisning
Ud af de to års IGU-forløb er 20 uger skoleundervisning, som skal give borgeren sproglige
færdigheder, erhvervsrettede kvalifikationer, kompetencer og forudsætninger for fortsat
arbejde og vil kunne danne grundlag for at fortsætte i en (erhvervs)uddannelse.
Undervisningen skal svare til gennemsnitlig 32-37 timer om ugen. Det behøver dog ikke
være med et fuldt ugeskema, men kan f.eks. også være en dag om ugen over flere uger.
Skoleundervisningen kan sammensættes af undervisning inden for
arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), forberedende voksenundervisning (FVU), almen
voksenuddannelse (AVU), HF-enkeltfagsundervisning og danskuddannelse for voksne
udlændinge mv.
Formål med en Silkeborg IGU-model
Hensigten med en model for IGU-forløb på Silkeborg kommunes arbejdspladser er flere:


For borgerne der modtagere offentlig ydelse skal det give nye muligheder for at
kvalificere sig til job på det ordinære arbejdsmarked og/eller fortsat uddannelse,
f.eks. inden for erhvervsuddannelsesområderne. Dermed anvendes IGU-forløb som
et skridt på vejen mod varig selvforsørgelse.



For kommunens arbejdspladser skal det give nye muligheder for adgang til
medarbejdere, som efter en periode med opkvalificering kan bidrage til at løse de
konkrete opgaver på arbejdspladsen og på lidt længere sigt være et bidrag ift. at
imødekomme eventuelle udfordringer med at rekruttere medarbejdere.



For kommunen som samlet organisation og lokalfællesskab skal modellen med IGUforløb reducere udgifterne til offentlig forsørgelse og styrke sammenhængskraften
ved at flere borgere bliver en del af fællesskaberne på arbejdsmarkedet.

Relevante arbejdspladser
Med afsæt i de nævnte formål foreslås det, at Silkeborg Kommune forankrer en model, der
stimulerer flere IGU-forløb på kommunale arbejdspladser. Forløbene er i særlig grad
relevante at etablere på de af kommunens fagområder som;
 mangler eller risikerer at mangle arbejdskraft
 tilbyder opgaver der ikke kræver faglærte medarbejdere
 kan være en god træningsbane for borgere med behov for at løfte deres faglige,
arbejdskulturelle og sproglige kvalifikationer
Umiddelbart kan relevante fagområder for IGU-forløb være f.eks. køkken/kantine,
rengøring, ejendomsservice, park og vej/entreprenørområdet, dagtilbudsområdet mv. De
konkrete fagområder bør identificeres nærmere i en dialog mellem
Beskæftigelsesafdelingen og kommunens øvrige afdelinger. I den forbindelse skal aftalerne
og det konkrete samarbejde mellem jobcenter og kommunale afdelinger/arbejdspladser
kunne rumme, at det gode match mellem borgere og arbejdspladser kan ændre sig løbende
alt efter både borgernes og arbejdspladsernes forudsætninger og behov ift. IGU-forløb.
Økonomi i IGU-ordningen
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For borgeren
IGU-ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige
erhvervsgrunduddannelse.
Praktik med løn
Personer ansat i praktik i en integrationsgrunduddannelse aflønnes med de
erhvervsgrunduddannelseslønsatser, der følger af en kollektiv overenskomst på det
pågældende faglige område, der er gældende på virksomheden. Personen er i øvrigt
omfattet af de arbejdsvilkår fastsat i den relevante kollektive overenskomst, som gælder
på virksomheden. Ansættelsen i praktik sidestilles med ordinær og ustøttet beskæftigelse.
Den overenskomstmæssige løn til kommunale IGU-elever er ca. 8.200 kr. om måneden.
Uddannelse med uddannelsesgodtgørelse
I skoleperioder modtager IGU-eleven en uddannelsesgodtgørelse, hvor beløbet er
forskelligt afhængigt af borgerens civile status og forsørgelsespligt ift. børn. IGU-eleven
kan modtage befordringsgodtgørelse fra kommunen i skoleperioden. Staten kan desuden
yde tilskud til borgerens kost og logi, hvis borgeren i forbindelse med undervisningen skal
indkvarteres et andet sted end sin bopæl.
For arbejdspladsen
Arbejdspladsen har en økonomisk udgift til praktikløn i den tid, hvor IGU-eleven er under
lønnet praktik i det to-årige forløb. Når eleven er i uddannelse/skoleophold har
arbejdspladsen ingen lønudgift.
For Beskæftigelsesafdelingen og udgift til offentlig forsørgelse
Borgere i målgruppen for IGU modtager hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse, hvor taksten
afhænger af borgerens alder, civile status og forsørgeransvar.
Når borgere er i et IGU-forløb modtager de ikke ydelse, hvorfor IGU-forløb alt andet lige
medfører besparelser på Beskæftigelsesafdelingens bevilling 67 Sociale overførsler. Hvis
IGU-forløbet afbrydes, og borgeren ikke er kommet i beskæftigelse/selvforsørgelse, skal
borgeren igen modtage offentlig forsørgelse.
Kommunen har en udgift til IGU-elevernes uddannelsesgodtgørelse, når de deltager i
undervisning. Kommunen modtager dog fuld refusion fra staten for udgifterne til
uddannelsesgodtgørelse. Kommunen kan have visse udgifter til befordringsgodtgørelse i
forbindelse med IGU-elevens transport til uddannelse, her er der også fuld statsrefusion.
Når en borger har været i IGU/uafbrudt selvforsørgelse i 6 måneder modtager kommunen
et resultattilskud på enten ca. 53.000 kr. eller ca. 79.600 kr. afhængigt af, hvor længe
borgeren har været i integrationsprogram. Beløbet er 79.000 kr., hvis selvforsørgelsen er
sket inden for de første tre år og 53.000 kr., hvis det er inden for 4. og 5. år. I dag
anvendes resultattilskudsmidlerne som en del af budgettet til aktive, beskæftigelsesrettede
indsatser på integrationsområdet.
Principper i en Silkeborg-model
Beskæftigelsesafdelingen foreslår, at Silkeborg Kommune indfører en model, der kan
stimulere etablering af flere IGU forløb på kommunens arbejdspladser. Modellen er bygget
på følgende principper, der samlet set ikke medfører merudgifter for kommunens økonomi:


Den enkelte integrationsborger skal opleve, at indtægten i IGU forløbet er på niveau
med eller større end det beløb, som borgeren ellers ville få i ydelse. Det vil sikre en
økonomisk motivation for borgeren, herunder enlige forsørgere, der i særlig grad er
afhængig af en vis indtægt.
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Den enkelte kommunale afdeling/arbejdsplads får finansieret lønudgiften til IGUeleven, så arbejdspladsens økonomi ikke står i vejen for interessen i at tilbyde et
IGU-forløb.



Beskæftigelsesafdelingen finansierer lønudgiften til IGU-elever via bevilling 67
Sociale overførsler gennem de sparede udgifter til ydelse.

Økonomisk eksempel
Nedenfor illustreres modellens økonomiske rationale med et eksempel for en enlig
forsørger:
Borgeren modtager en samlet løn og uddannelsesgodtgørelse svarende til 12.143 kr. om
måneden, hvilket svarer til den hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse, som borgeren ellers
ville modtage.
Virksomheden udbetaler løn til eleven som ved alle andre ansættelser, men
budgetkompenseres af Beskæftigelsesafdelingens bevilling 67, så IGU-forløbet opleves
udgiftsneutralt for virksomheden.
Beskæftigelsesafdelingen finansierer lønudgiften og udbetaler (med efterfølgende
statsrefusion) uddannelsesgodtgørelse. Som nævnt har Beskæftigelsesafdelingen ikke
ekstraudgifter forbundet hermed, da borgeren ikke modtager ydelse under IGU.
Med inspiration fra IGU på SOSU-området kan der etableres en praktisk model, der sikrer,
at borgeren får en fast, løbende indtægt, selv om borgeren i nogle perioder er praktik og i
andre perioder i uddannelse. På SOSU-området er der besluttet en 30/7 model, hvor
borgerens ugentlige indtægt udgøres af 30 timers løn og 7 timers uddannelsesgodtgørelse.
Overvejelser om arbejdsgiveransvar
Det er vigtigt, at den enkelte arbejdsplads påtager sig et reelt arbejdsgiveransvar for IGUelever, så chancen for en vellykket forløb for både borger og arbejdsplads er så høje som
muligt. Med andre ord skal arbejdspladsen betragte IGU-eleven som en elev på helt
almindelige vilkår, selv om lønudgiften kompenseres. Arbejdspladserne kan evt. overveje,
at tilbyde IGU eleven en højere løn - finansieret af afdelingens/arbejdspladsens eget
lønbudget - i takt med, at IGU-eleven udvikler sine kvalifikationer og bidrag til
virksomheden.

Økonomi
Kommunen kan samlet set omkostningsfrit ansætte flygtninge i IGU-stillinger på kommunens
arbejdspladser, fordi den reducerede forsørgelsesudgift svarer til lønudgiften. Der opstår
samlet set en økonomisk gevinst for kommunen ved, at kommunen modtager et resultattilskud
på 53.000-79.600 kr., når en borger har været ansat i som IGU-elev i 6 måneder.
Beskæftigelsesafdelingen budgetkompenserer de enkelte driftsområder for deres
lønudgifter til ansættelse af IGU-elever. Dette sker ved at foretage budgetflytning fra
bevilling 67 Sociale overførsler til de relevante driftsområders bevilling i forbindelse med
budgetopfølgninger.
Serviceudgiftsrammen belastes med udgiften til IGU-forløbet.
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Ved ophør i IGU-forløbet, ordinært eller før tid, tilbageføres udgiften fra de relevante
bevillinger til bevilling 67 Sociale overførsler eller til kassen, hvis IGU-forløbet har gjort
borgeren selvforsørgende.
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20 (Offentlig) Godkendelse af Outdoorudvalgets
kommissorium samt eksterne medlemmer
Sagsbehandler: DR24376
SagsID: EMN-2019-06103

Resume
I budgetaftalen 2020 har byrådet besluttet, at § 17, stk. 4-udvalget i 2020-2021 skal arbejde
strategisk med at udbygge og udvikle Silkeborg Kommunes position som Danmarks Outdoor
Hovedstad. Byrådet skal godkende forslag til kommissorium for Outdoorudvalget samt
eksterne medlemmer.

Indstilling
De politiske medlemmer af Outdoorudvalget indstiller til byrådet,



at kommissorium for Outdoorudvalget godkendes
at formand for foreningen Outdoor Institute Mads Rugholm, direktør i DGI Østjylland
Flemming Poulsen og uddannelsesleder på SOSU Østjylland Anette Offersen godkendes
som eksterne medlemmer af Outdoorudvalget indtil 31. december 2021

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen 2020 har byrådet besluttet, at § 17, stk. 4-udvalget, der de seneste to år har
arbejdet med ungestrategi, i 2020-2021 skal arbejde strategisk med at udbygge og
udvikle Silkeborg Kommunes position som Danmarks Outdoor Hovedstad. §17, stk. 4-udvalget
skifter derfor arbejdsområde, hvorfor udvalget fremover ikke længere kaldes
”Ungestrategiudvalget”, men ”Outdoorudvalget”.
Det foreslås i forslaget til kommissorium, at Outdoorudvalget skal arbejde med to
hovedopgaver:
1. At færdiggøre outdoormasterplanen med henblik på vedtagelse i byrådet og udarbejde
tillæg om, hvordan lokalområder kan involveres i realisering af masterplanen
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2. At udarbejde en strategi for hvor og hvordan outdoor kan tænkes ind i den kommunale
opgaveløsning og udvikling
Outdoorudvalgets arbejdsopgaver, -område og snitflader til fagudvalg mv. er beskrevet
nærmere i bilaget.
Byrådet besluttede ved nedsættelsen af § 17, stk. 4-udvalget (Ungestrategiudvalget) den 18.
december 2017, at udvalget sammensættes af 4 medlemmer udpeget af og blandt
byrådets medlemmer, samt op til 3 eksterne medlemmer udpeget af byrådet, og at de
eksterne medlemmer udpeges for en periode på op til to år.
Outdoorudvalgets byrådsmedlemmer har afholdt konstituerende møde 9. januar 2020 og
besluttet at anbefale byrådet, at:




Mads Rugholm, formand for Foreningen Outdoor Institute
Flemming Poulsen, direktør i DGI Østjylland
Anette Offersen, uddannelsesleder i SOSU Østjylland

godkendes som eksterne medlemmer af Outdoorudvalget indtil udgangen af 2021.

Bilag
1 (Forslag til kommissorium for Outdoorudvalget - 8214800)
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21 (Fortrolig) Politisk drøftelse af beslutningsproces for
reduktionskatalog
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2020-00515
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22 (Fortrolig) Godkendelse af overordnede principper og
rammer
Sagsbehandler: Dr23148
SagsID: EMN-2020-00638
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23 (Fortrolig) Godkendelse af budget 2020 for
Ferskvandscentret og AQUA Akvarium og Dyrepark
Sagsbehandler: Dr12865
SagsID: EMN-2019-06278
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24 (Fortrolig) Udbud af ejendom
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EJD-2019-05390
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25 (Fortrolig) Udbud af ejendom
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EJD-2019-05458
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26 (Fortrolig) Godkendelse af erstatningssum
Sagsbehandler: Dr19286
SagsID: EJD-2019-05690
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27 (Fortrolig) Godkendelse af at Arbejdernes
Byggeforening køber Borgergade 87, Silkeborg til opførsel
af almene boliger
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2019-05956
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28 (Fortrolig) Godkendelse af Boligselskabet Sct Jørgens
erhvervelse af 21 andelsboliger
Sagsbehandler: DR11581
SagsID: EMN-2017-06472
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29 (Fortrolig) Beslutning om igangsætning af
ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2019-05825
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30 (Fortrolig) Drøftelse af budget 2020
Sagsbehandler: Dr26199
SagsID: EMN-2019-01042
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31 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2020-00488

Beslutning
Orientering om databrud.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V)

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
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32 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning
.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V)

Tidligere beslutninger
…

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