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3 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 11 
Ældreboliger
Offentlig titel:
Sagsbehandler: Dr12181
SagsID: EMN-2016-07681

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 11 Ældreboliger

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 

at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 11 Ældreboliger tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning. 

Ej til stede

Morten Høgh (I).

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen
.

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang1, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 
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1 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 11 Ældreboliger

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 0 0 0 0 0
Decentrale udgifter 0 0 0 0 0
I alt serviceudgifter 0 0 0 0 0
Øvrig drift 0 0 0 0 0
Ældreboliger -20.632 0 -20.632 -20.063 -569
I alt øvrige drift -20.632 0 -20.632 -20.063 -569
Bevilling 11 
Ældreboliger i alt

-20.632 0 -20.632 -20.063 -569

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget 

Merforbruget i forhold til korrigeret budget 2017 og regnskab 2017 henføres overordnet til:

Forbrug af henlæggelser, mindreforbrug 1,919 mio. kr.
I 2017 har det samlede forbrug af lejernes henlæggelser og dispositionsfondsmidler udgjort 
2,338 mio. kr. mod de budgetterede 4,257 mio. kr.

Salg af Ægirsvej, merforbrug -0,442 mio. kr.
Ejendommen var budgetlagt i 2017, men indtægterne og udgifterne ikke realiseret, da 
ejendommen er solgt.

Indvendig vedligeholdelse, merforbrug -0,861 mio. kr.
Efter indarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, har udgifterne til indvendig vedligeholdelse 
været større som følge af en ny fordeling mellem forbrug af henlæggelsesmidler og indvendig 
vedligeholdelse.
Rotter, kloaker (gamle kloaker i Kjellerup) og vandskader har i 2017 været medårsag til en 
stigning i forbruget på indvendig vedligeholdelse.
Efter hjemtagelse af administrationen af kommunens ældre- og plejeboliger anvendes mange 
midler på at vedligeholde og få ejendommene i vedligeholdelsesmæssig god stand.

Øvrige ejendomme, merforbrug på -1,185 mio. kr.
Merforbrug henføres til højere udgifter på el, vand og varme på Kragelund Plejecenter samt 
Horsensvej 3 (-0,309 mio. kr.), større udgifter til teknisk service timer på diverse ejendomme 
(-0,658 mio. kr.) samt mindre afvigelser på de øvrige ejendomme (-0,218 mio. kr.).

Af tabel 1 fremgår et samlet merforbrug på -0,569 mio. kr.

Borgerinddragelse
.
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7 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 12 
Kommunale ejendomme
Offentlig titel:
Sagsbehandler: Dr12181
SagsID: EMN-2016-07681

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 12 Kommunale ejendomme.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 

at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 12 Kommunale ejendomme tages til 
efterretning

Ejendomschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

at overførsel af driftsbeløb på i alt 15.075 kr. godkendes
at anlægsoverførsler på i alt 22.807 kr. godkendes

Beslutning
Orientering taget til efterretning.
Indstilling vedr. overførsler anbefales. 

Ej til stede

Morten Høgh (I). 

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen
.

Beskrivelse af sagen
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Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang2, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale) fra 
2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

1 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget. 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 12 – Kommunale ejendomme

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 194.580 29.226 223.806 208.731 15.075
I alt serviceudgifter 194.580 29.226 223.806 208.731 15.075
Øvrig drift
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering

0 0 0 0 0

Ældreboliger 1.629 0 1.629 1.441 188
Indtægter fra den 
særlige 
refusionsordning

0 0 0 0 0

I alt øvrige drift 1.629 0 1.629 1.441 188
Bevilling 12 
Kommunale 
ejendomme i alt

196.209 29.226 225.435 210.173 15.263

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget 

Serviceaftaler, mindreforbrug 1,323 mio. kr.
Udgifter til serviceaftaler har i 2017 været lavere end forventet. På serviceaftaler ligger både 
udgifter til serviceaftaler, samt de reparationer der foretages ved et eftersyn. Derfor kan 
udgifterne til serviceaftaler svinge fra år til år.

Rengøring, mindreforbrug 2,796 mio. kr.
Mindreforbruget på rengøring henføres primært til, at udgifterne i forbindelse med 
uddannelsesprojektet i rengøring har været mindre end forventet i 2017 (1 mio. kr.), 
mindreforbrug på materialer og rengøringsartikler (0,668 mio. kr.), samt mindreforbrug 
grundet udskydelse af investering i udvikling og ny teknologi (1,128 mio. kr.).

Planlagt vedligeholdelse, mindreforbrug 5,981 mio. kr.
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Det samlede mindreforbrug skyldes ekstraordinært mange store anlægsprojekter i 2017, som 
har bevirket en forskydning i igangsættelsen af de planlagte vedligeholdelsesprojekter.
I 2017 er der er afsat midler til hal og sale projektet på planlagt vedligeholdelse. Projektet er 
opstartet i 2017, men faktureringsdelen sker først i 2018 (4 mio. kr.). Desuden er der igangsat 
projekter, hvor dele af projektet først afsluttes i 2018 (1,981 mio. kr.). 

Lovpligtig energimærkning, mindreforbrug 0,685 mio. kr.
Offentlige ejendomme er underlagt lov om energimærkning af ejendomme. Det vil sige at 
minimum hvert 10 år skal offentlige ejendomme energimærkes.
Der er sket en ændring af minimums intervaller i 2017, så eksisterende og nye energimærker 
nu er gyldige i 10 år i stedet for tidligere 7 år.
Der tilbageføres derfor midler tidligere bevilliget til energimærkning i forventning om, at der 
fra 2019 gives en ny samlet bevilling til lovpligtig energimærkning, over en 4-årig periode på 
3,5 mio. kr. fra 2019 til 2022.

Energi, netto mindreforbrug 3,832 mio. kr.
Forbrug er en svært forudsigelig post som kan svinge fra år til år. Budgettet lægges ud fra et 
gennemsnitligt år og det betyder, at forbruget blandt andet er afhængigt af klimaet i det 
gældende regnskabsår. På budgetlægningstidspunktet lægges et budget, der tager højde for 
de ukendte faktorer, hvilket har indflydelse på regnskabsresultatet.

Mindreforbruget henføres blandt andet til et varmere år end det gennemsnitlige, som ligger til 
grund for budgettet.

Forundersøgelser, merforbrug -1,153 mio. kr.
Udgifter til diverse forundersøgelser med videre i forbindelse med køb og salg af ejendomme 
og arealer, der enten ikke realiseres, eller først realiseres i 2018 eller senere, er ikke 
indarbejdet i budgettet. Udgifterne udgør i alt 1,153 mio. kr. som ikke forventes realiseret. Af 
merforbruget søges 0,685 mio. kr. ikke overført til 2018.

Skatter, afgifter og forsikring, mindreforbrug 1,014 mio. kr.
Mindreforbruget på skatter, afgifter og forsikringer, henføres til diverse mindre afvigelser i 
forhold til det korrigeret budget.

Øvrige, netto mindreforbrug 0,597 mio. kr.
Øvrigt mindreforbrug på netto 0,597 mio. kr. henføres til diverse budgetafvigelser. Herunder 
bl.a. mindreforbrug på teknisk service (145.000 kr.)

Driftsoverførsler
På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 12 – Kommunale ejendomme
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Ejendomsdrift 6.125 Planlagt vedligeholdelse, med særlig fokus 
på haller og sale, samt forskydning af 
opgaver fra 2017 til 2018

Ejendomsdrift 2.000 Indkøb af affaldsspande til klasselokaler 
på skoler

Ejendomsdrift 700 Rengøring; afprøvning af ny teknologi
Ejendomsdrift 450 Mandskabsbygning i Indelukket
Ejendomsdrift 300 CAFM system
Ejendomsdrift 750 Ekstra maling af insitutioner og skoler
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Ejendomsdrift 4.000 Renovering af toiletter på Søvej 3
Ejendomsdrift 685 En del af udgifter til forundersøgelser 

o.lig. søges ikke overført
Ejendomsdrift -685 Ikke forbrugte midler til lovpligtig 

energimærkning søges ikke overført
Ejendomsdrift 750 Dækning af merforbrug på 

anlægsprojekter (Resenbro Børnehus og 
Gjern Børnehus)

Centrale overførsler i alt 15.075

Eventuelle bemærkninger kan angives her.

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 
4.

Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling 12 Kommunale ejendomme
Anlæg
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Køb:
Brunbakkevej 3 573
Køb af Stagehøjvej 6 incl. 
etablering af ny vejadgang 
m.v.

36

Dybkærgården, køb af 
Arendalsvej 270

8.547

Børnehuset Søholt, køb af 
Lindevænget 

100

Køb I alt 9.256 Delsum
Salg I alt 0 Delsum
ESP 17 2.639 Delsum
Andet:
Ramme til brandsikring 750
Nedrivning af Nordre Skole 5.834
Indeklimaforbedringer 
skærgkærskolen

713

Anlægstilskud Grauballe 
Forum, renovering og 
istandsættelse af hal

800

Renovering/ombygning af 
rådhuset - bygning C

2.815

Andet I alt 10.912 Delsum
Anlægsoverførsler i alt 22.807 Total

Energispareprojekterne (ESP) 2015 og 2016 er afsluttet i 2017. Den tilbageværende bevilling 
af ESP 2017 søges overført, da der stadig er igangsatte projekter, der mangler afregning. 

Det korrigerede budget for køb udgør 65,2 mio. kr. Regnskabet i 2017 er på 55,431 mio. kr. 
Dvs. et mindreforbrug på 9,832 mio. kr. Som vist i tabel 4 søges 9,256 mio. kr. overført til 
2018 til ikke afsluttede køb.
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Indtægterne for salg i 2017 er på 59,393 mio. kr. Der er dog udgifter for 35,381 mio. kr. 
hovedsagelig til salg af en ejendom med negativ købesum på 32,9 mio. kr., hvilket giver et 
resultat for salg på 24,012 mio. kr. Ved budgetopfølgningen 30. juni 2017 blev der søgt om en 
forhøjelse af indtægtsbevillingen fra det oprindelige budget på 25 mio. kr. til 30,6. mio. kr.
Afvigelsen på 6,587 mio. kr. mellem det korrigerede budget og regnskabet søges ikke overført.  

Borgerinddragelse
.

Økonomi
.

Bilag
1 (Bilag bevilling 12 - 6941734)
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8 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 14 
Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående 
aktiviteter
Offentlig titel:
Sagsbehandler: Dr28308
SagsID: EMN-2018-01276

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 

at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål
og 16 Tværgående aktiviteter tages til efterretning

Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

at overførsel af driftsbeløb på i alt 38,641 mio. kr. godkendes,
idet følgende merforbrug ikke overføres:

Arbejdsskader 4,435 mio. kr.
Byggesagsgebyrer 1,738 mio. kr.

samt følgende mindreforbrug ikke overføres:
Folketingsvalg 1,826 mio. kr.
Ikke-disponerede midler til erhverv og turisme 1,400 mio. kr.

at anlægsoverførsler på i alt 4,476 mio. kr. godkendes

Beslutning
Taget til efterretning. 
Indstilling vedr. overførsler anbefales. 

Ej til stede

Morten Høgh (I)

Tidligere beslutninger
…
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Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen
.

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang3, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale) fra 
2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget. 

1 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 
Tværgående aktiviteter

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse
(C-D)*

Bevilling 14 
Centralfunktioner

396.558 33.305 429.863 423.339 6.524

Bevilling 15 Fælles 
formål

51.713 5.220 56.933 45.680 11.253

Bevilling 16 
Tværgående 
aktiviteter

110.047 -79.666 30.381 12.464 17.918

I alt serviceudgifter 558.318 -41.141 517.177 481.483 35.695
Øvrig drift
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering

0 0 0 0 0

Ældreboliger 0 0 0 0 0
Indtægter fra den 
særlige 
refusionsordning

0 0 0 0 0

I alt øvrige drift 0 0 0 0 0
Bevilling 14
Centralfunktioner,
15 Fælles formål og 
16 Tværgående 
aktiviteter i alt

558.318 -41.141 517.177 481.483 35.695

10



Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Driftsoverførsler
På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale driftsmidler overført som angivet i 
tabel 2, 3 og 4.

Regnskabsresultatet for de tre bevillinger udgør samlet et netto mindreforbrug på i alt 35,7 
mio. kr. Ved forslag til overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 betragtes de tre 
bevillinger under ét, således at overførsel kan ske fra en bevilling i 2017 til en anden bevilling i 
2018, eksempelvis med henblik på at overføre midler til afholdelse af udgifter til 
tjenestemandspensioner i 2018, hvor der jf. risikoanalysen forventes en udfordring i 
indeværende år. 

Det indgår bl.a., at merindtægt ved salg af KMD Ejendomme på 1,978 mio. kr. overføres til 
2018 til betaling for indtrædelse i Energnist (0,8 mio. kr.) jf. beslutning i byrådet 26. juni 
2017, til dækning af forventet merudgifter på lægeerklæringer i 2018 (0,2 mio. kr.) samt til at 
reducere overførsel af tværgående merforbrug på it-projekter (1,0 mio. kr.)

Desuden indgår, at der jf. Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2017, overføres 1,2 
mio. kr. til bevilling 53 Socialpsykiatri og Rusmiddel med henblik på at styrke budgettet til 
forsorgsområdet i 2018.

Endvidere indgår, at der foreslås overført 50 t.kr. til Ældrerådet (mindreforbrug=101 t.kr.), 
mens hele mindreforbrug på hhv. 85 t.kr. og 75. t.kr. overføres til UngeByråd og til 
Nærdemokatiudvalg.

Der søges desuden midler overført til erhverv og turisme. Disse midler er bl.a. disponeret til 
finansiering af nyt detailhandelssetup (1,0 mio. kr.), ny vindsatsning i forlængelse af 
Erhvervshandleplan 2018 (803 t.kr.), skærpet iværksætteriindsats (2,0 mio. kr.) samt til et 
servicetjek af erhvervsstrategien (1,0 mio. kr.).

På bevilling 14 Centralfunktioner er der et netto mindreforbrug på 6,5 mio. kr., og der søges 
om ikke at overføre merforbrug på arbejdsskader på 4,4 mio. kr. og på byggesagsgebyrer på 
1,7 mio. kr.    

Således søges der om, at i alt 12,7 mio. kr. (afrundet) kan overføres fra 2017 til 2018.

På bevilling 15 Fælles formål er der et netto mindreforbrug på 11,3 mio. kr., og der søges om 
ikke at overføre mindreforbrug på folketingsvalg på 1,8 mio. kr. og på erhverv og turisme på 
1,4 mio. kr. (ikke disponeret til aktiviteter i 2018). 

Således søges der om, at i alt 8,0 mio. kr. (afrundet) kan overføres fra 2017 til 2018. 

På bevilling 16 Tværgående aktiviteter er der et netto mindreforbrug på 17,9 mio. kr., der 
søges overført til 2018. Heri indgår midler til medfinansiering af Lokale Initiativer og 
vækstpulje på i alt 9,3 mio. kr. 

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 14 Centralfunktioner
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Afdelinger og stabe
Ejendomme 659 Heri indgår merforbrug på 

648 t.kr. på kantinen, der 
overføres til bev. 12, idet 
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Organisation og Personale
Økonomi og IT
Skole
Børn og Familie
Social
Sundhed og Omsorg
Kultur og Borgerservice
Beskæftigelse
Teknik og Miljø
Direktion 

Sum:

Konkrete aktiviteter
Risikostyring (EJD)
Uddannelse, arbejdsmiljø, 
arbejdsplads mv. (OP)
Medarbejderordninger (OP)
Gudenå (ØKIT)

Tjenestemandspensioner 
(OP)
Indtræde i Energist (ØKIT)
Lægeerklæringer (BE)

Sum:

3.740
-1.164
1.410

442
514
121
942

-1.169
2.900

464

8.859

100
3.243

1.245
225

4.310

800
200

10.123

kantinen er flyttet fra bev. 14 
til bev. 12 fra 2018.

Finansieret af 
gudenåkommunerne 

Reserveret til indbetaling

Byggesagsgebyrer (TM)
Arbejdsskader (EJD)

0
0

Merforbrug på byggesager på 
1.738 t.kr. samt merforbrug 
på arbejdsskader på 4.435 
t.kr. (i alt merforbrug på 
6.173 t.kr.) ansøges om ikke 
at blive overført.

Centrale overførsler i alt 18.982

Tabel 3. Centrale overførsler for bevilling 15 Fælles formål
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Nøglesystem – Risikostyring 
(ØKIT + EJD)
It-projekter (ØKIT)
Ungebyråd, Nærdemokrati, 
Ældreråd
Markedsføringsaftaler (ØKIT)
Erhvervshandleplan (ØKIT)
Nyt detailhandelssetup 
(ØKIT)
Ny vindsatsning (ØKIT)
Skærpet iværksætteri-
indsats (ØKIT)

1.000

-782
210

213

900
1.000

803
2.000
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Servicetjek af 
erhvervsstrategi (ØKIT)

Sum:

1.000

6.344
Folketingsvalg (OP)
Ikke-disponerede midler til 
erhverv og turisme (ØKIT)

0
0

Mindreforbrug på 
folketingsvalg på 1.826 t.kr. 
samt mindreforbrug på ikke-
disponerede midler til 
erhverv og turisme på 1.400 
t.kr. (i alt mindreforbrug på 
3.226 t.kr.) ansøges om ikke 
at blive overført.

Centrale overførsler i alt 6.344

Tabel 4. Centrale overførsler for bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Barselspulje (OP)
KomUdbud, Flis mv. (ØKIT)
Fleksjob (ØKIT)
Rammeinsitutioner (ØKIT)
Vækstpulje (ØKIT)
Lokale Initiativer (ØKIT)
Afklaring af mulitarena
(ØKIT)

Sum:

900
764
480
427

5.571
3.721

252

12.115
Handicap (til bev. 53) 1.200

Centrale overførsler i alt 13.315

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 
5.

Tabel 5. Anlægsoverførsler for bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Anlæg
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Landsbyfornyelse 2014 -813
Landsbyfornyelse 2015 1.092
Opførelse af nyt Silkeborg 
Stadion, JYSK PARK

326

Thorning spejdergruppe -
etabling af shelters og 
handicaptoilet

97

Etablering af 19 
erstatningspladser i P-
kælder, Bindslevs Plads for 
P-fondsmidler

4.996

Etablering af p-kælder på 
Bindslevs Plads

-3.655
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Ramme til 
erstatningsfaciliteter m.v. i 
forbindelse med opførelse af 
nyt stadion

9.991

Anlægstilskud Bryrup IF -
opførelse af bevægelsespark 
etape 2

1.375

Arena Midt, anlægstilskud til 
sportshytter

1.250

Anlægstilskud til 
nyindretning af De Små Fisk

2.075

Genrejsning af Silkeborg Slot 200
Anlægstilskud til renovering 
af den gamle biograf 
Kjellerup

207

Campus Bindslevs Plads -12.665 Budget i 2019, men forbrug 
fremrykket til 2018.

Anlægsoverførsler i alt 4.476

Borgerinddragelse
.

Økonomi
.

Bilag
1 (Bevilling 14 - 6947758)
2 (Bevilling 15 - 6947759)
3 (Bevilling 16 - 6947760)
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VEJ- OG 
TRAFIKUDVALGET
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12 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse 
af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 24 Kollektiv Trafik
Sagsbehandler: Dr27806
SagsID: EMN-2017-01052

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 24 Kollektiv Trafik.

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

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 24 Kollektiv Trafik tages til 
efterretning.

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at overførsel af driftsbeløb på i alt 1,242 mio. kr. godkendes
! at anlægsoverførsler på i alt 0,155 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede
Martin Jakobsen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 
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Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 24 Kollektiv Trafik

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 41.029 -555 40.474 39.232 1.242
Bevilling 24 
Kollektiv Trafik i alt 41.029 -555 40.474 39.232 1.242

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskab 2017 viser et mindreforbrug på 1,242 mio. kr., som skyldes ændringer i 
køreplanerne, herunder færre udgifter til dubleringskørsel på bybusserne. Reduktion på 
rabatrutekørslen, som følge af for højt skønnet antal køredage. 

Flexturkonceptet blev fra 1. januar 2017 ændret, således at kørslen indenfor Silkeborg byzone 
ikke længere var omfattet af støtte. Dette har betydet, at brugen af flextur er væsentlig 
reduceret.

Midttrafik aflægger først endeligt regnskab for 2017 i april/maj 2018. Derfor er 
regnskabsresultatet baseret på acontobetalinger og forventede udgifter og indtægter.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale driftsmidler overført som angivet i 
tabel 2.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 24 Kollektiv Trafik
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Realtid, Internet og 
markedsføring

123

Busdrift 1.119
Centrale overførsler i alt 1.242

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 
3.

Tabel 3. Anlægsoverførsler for bevilling 24 Kollektiv Trafik
Anlæg
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Rejsekort 155 Forventes brugt i 2018
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Anlægsoverførsler i alt 155

Bilag
1 (Bevilling 24 - 6920004)
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13 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse 
af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 25 Veje
Sagsbehandler: Dr27806
SagsID: EMN-2017-01052

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 25 Veje.

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

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 25 Veje tages til efterretning.

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at overførsel af driftsbeløb på i alt 0,378 mio. kr. godkendes
! at anlægsoverførsler på i alt 47.834 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede
Martin Jakobsen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.
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Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 25 Veje

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 76.798 617 77.415 74.711 2.704
Bevilling 25 Veje i 
alt 76.798 617 77.415 74.711 2.704

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskab 2017 viser et samlet mindreforbrug på 2,704 mio. kr., hvoraf mindreforbruget på
vintertjeneste på 2,326 mio. kr. overføres til kassen. Det resterende mindreforbrug på 0,378
mio. kr. overføres til 2018.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 25 Veje
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Fælles formål, faste 
ejendomme

-68

Arbejder for fremmed 
regning

0

Driftsbygninger og –pladser 294
Parkering -1.030
Vejvedligeholdelse m.v. -1.080
Belægning m.v. 2.010
Vintertjenesten 0 Mindreforbruget 2,326 mio. 

kr.tilføres kassen
Tjenestemandspension 252
Centrale overførsler i alt 378

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 
3.

Tabel 3. Anlægsoverførsler for bevilling 25 Veje
Anlæg
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Arbejder for fremmed 
regning

2

Faciliteter på Trafikterminal, 
Drewsensvej 

-514
516
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Rundkørsel Nørreskov bakke, 
Eriksborg Alle og Bakkeborg 
samt ny stamvej til 
byggemodningsområde øst 
for Nørreskov Bakke

11.882
-11.882

Vejanlæg 20.415
Drewsensvejs østlige 
forlængelse til Århusvej 
(Nordskovvej)

5.015

Drewsensvejs forlængelse til 
Søndre Ringvej

-15

Hårupvej, forlægning vest 
om Hårup

10.139

Cykelstier 2014 -78
1.438

Cykelstier -120
1.200

Projektering af ny 
ringvejsbro over Gudenåen

387

Rundkørsel Nørreskov Bakke, 
Eriksborg Alle og Bakkeborg 
samt ny stamvej til 
byggemodningsområde øst 
for Nørreskov Bakke

-4.023
-1.898

Cykelstier mellem Sorring og 
Voel

1.920
-2.646

Erhvervskorridor, vest 
Bredhøjvej-Kejlstrupvej-
Lillehøjvej

447
1

Cykelsti Gjessøvej 1.845
Forlægning af Chr. 8 vej og 
Søvej (Søtorvet)

6.803

Standardforbedringer 26.957
Projekter affødt af 
Trafiksikkerhedsplan

258

Udbygning af Christian 8.s 
Vej - etape nord og etape 
syd 2

3.054

Forbedringer for kunderne i 
den kollektive trafik

1.318

Modernisering af Resendalvej 8.508
Ombygning af Rådhusgade 80
Projektering og renovering af 
Torvet i Silkeborg

3.997

Vejbelysning, kabellægning 
og renovering af fortove 
2016

0

Vejbelysning, udskiftning til 
LED lys

6.668

Vejbelysning - kabellægning 
og fortove 2017

2.834

Forbedring af de trafikale 
forhold på Ansvej

240

Kollektiv trafik 460
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Projektering af ny 
busterminal, Drewsensvej

56
-38

Etablering af ny busterminal, 
Drewsensvej

-630

Faciliteter på Trafikterminal, 
Drewsensvej

1.072

Anlægsoverførsler i alt 47.834

Bilag
1 (Bevilling 25 - 6924852)
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14 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse 
af driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 28 
Entreprenøropgaver
Sagsbehandler: Dr27806
SagsID: EMN-2017-01052

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 
28 Entreprenøropgaver.

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

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 28 Entreprenøropgaver tages til 
efterretning.

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at overførsel af driftsbeløb på i alt 5 mio. kr. godkendes
! at 0,494 mio. kr. overføres til bevilling 12 Ejendomme
! at 1,280 mio. kr. overføres til bevilling 25 Veje
! at 0,137 mio. kr. overføres til bevilling 34 Kultur og Fritid
! at 0,295 mio. kr. overføres til bevilling 81 Natur og Miljø
! at 0,192 mio. kr. overføres til Silkeborg Forsyning.

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede
Martin Jakobsen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.
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En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget. 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 28 Entreprenøropgaver

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 0 5.389 5.389 -2.009 7.398
Bevilling 28 
Entreprenøropgaver
i alt 0 5.389 5.389 -2.009 7.398

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskab 2017 viser et mindreforbrug på 7,398 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der sidste
år blev overført 5 mio. kr., som en økonomisk buffer for Entreprenørgården til imødegåelse af
eventuelle fremtidige økonomiske udsving. Mindreforbruget på de resterende 2,398 mio. kr.
skyldes, at der i 2017 bl.a. har været vakant chef og produktionsleder stillinger, samt at de 
generelle lønudgifter har været lavere pga. naturlig afgang. Lønudgifterne har været ca. 4,5% 
lavere i 2017 end i 2016.

Derudover er der på nogle arbejdssager/områder faktureret efter medgået tid, hvor der 
tidligere på disse er blevet faktureret efter betalingsplan. 

Jf. budgetforudsætningerne for 2017 skal den del, som den akkumulerede overførsel over
årene overstiger 5 mio. kr. tilbageføres til kunderne i forhold til omsætningen for det sidst
afsluttede regnskabsår.

Der skal således tilbageføres 2,398 mio. kr. til kunderne i forhold til deres omsætning på
Entreprenørgården i 2017, jf. tabel 3.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale driftsmidler overført som angivet i 
tabel 2.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 28 Entreprenøropgaver
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Arbejder for fremmed 
regning

5.000 Økonomisk buffer

Centrale overførsler i alt 5.000

Tabel 3. Oversigt over tilbageførsel til kunder:
Drift
1.000 kr.

% af omsætning Tilbageførsel

Ejendomme 20,6 0,494
Veje 53,4 1,280
Kultur og Fritid 5,7 0,137
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Natur og Miljø 12,3 0,295
Silkeborg Forsyning 8 0,192
Tilbageførsler i alt 2,398

Bilag
1 (Bevilling 28 - 6921694)
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KULTUR-, FRITIDS-
OG IDRÆTSUDVALGET
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3 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 
34 Kultur og Fritid
Sagsbehandler: Dr00336
SagsID: EMN-2017-06475

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 34 Kultur og Fritid.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 34 Kultur og Fritid tages til efterretning

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger 
”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at overførsel af driftsbeløb på i alt 4,509 mio. kr. godkendes
! at anlægsoverførsler på i alt 44,483 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang1, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

1 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.
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En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget. 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 34 Kultur og Fritid

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 93.356 -11.759 81.597 78.629 2.968
Decentrale udgifter 52.467 -3.510 48.957 47.025 1.932
Bevilling 34 Kultur 
og Fritid i alt

145.823 -15.269 130.554 125.654 4.900

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget 

Beløb 1.000 kr.

Søbade, midler afsat til livredderfunktion. 103

Udendørs idrætsanlæg, mindre udgift til vedligehold af lysanlæg og pleje 
i udbud. Det skyldes ændring i løsningen af opgaver mellem K&F og 
Ejendomme. Budget 2018 er tilrettet og passer til forbrug.

590

Projekt Kultur på recept, projektmidler vedrører flere år. 262

Projekt Kultur og sundhed, projektmidler vedrører flere år. 165

Tilskud til forsamlingshuse. 81

Pulje til implementering af idræts-, Fritids- og folkeoplysningspolitikken. 108

Medlemstilskud, efter ansøgning. 204

Lokaletilskud, forskel i de forventede foreningers til- og afgange. 636

Tjenestemandspension. Færre pensioneringer end forventet. 519

Svømmecenter Nordvest inkl. adm., Ans varmtvandsbassin, Kjellerup 
Svømmehal og Varmtvandsbadeanstalten, decentral.

658

Bibliotekerne samt Medborgerhuse, decentral. 561

Den Kreative Skole, decentral. 242

Midler bevilget af Region Midt til Projekt De sjældne instrumenter og 
orkesterliv.

548

Driftsoverførsler
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På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 34 Kultur og Fritid

Drift
1.000 kr. Overførsel Evt. kommentar

Implementering af Winkas
150 Abonnement og udvikling af 

booking- og tilskudssystem.

Nyt lovkrav om tilsyn med de 
folkeoplysende aktiviteter

102 DUT-midler, som skal bruges til 
tilsynsopgaven.

Dukketeaterfestival -237

Dukketeaterfestivallen afholdes 
hvert andet år, så hvert andet år 
spares der op og hvert andet år 
bruges hvad der svarer til to års 
budget på festivalen.  

UD&LÆR -388

Projektet UD&LÆR har et 
akkumuleret underskud på 
baggrund af regnskab 2015, 2016 
og 2017, da Silkeborg Kommune 
afholder udgiften.
Når projektet er endeligt afsluttet i 
2018 modtager kommunen en 
statsrefusion, som dækker 
underskuddet.

Projekt Kultur på recept 262

Projektet Kultur på recept løber til 
og med 2018, så mindre udgiften 
skal overføres til 2018 til dækning 
af kommende udgifter.

Projekt Kultur og Sundhed 170
Projektet løber indtil videre frem til 
medio 2018.

Etablering af en ekstra bane til model-
og droneflyvning ved den eksisterende 
bane på F. L. Smidths Vej og 
etablering af adgangsvej til foreningens 
(Silkeborg El og Svæv) klubhus. 230

Etablering af en ekstra bane er 
begrundet i en stor stigning i 
antallet af medlemmer og aktivitet 
i klubben.

Vedligehold af bolværker og broer 500

Af sikkerhedsmæssige årsager er 
midlerne prioriteret til udskiftning 
og vedligehold af bolværker og 
broer ved Borgmesterhaven, 
Vandrerhjemmet og Hattenæs. 

Tilskud til vedligeholdelse og lokaleleje 
af forsamlingshuse 80

Overføres til allerede godkendt 
vedligeholdelse.

Aktiviteter til frivillighedsområdet 64
Overføres til flere aktiviteter i 
2018.

Arrangementer til frivillighedsområdet 34
Overføres til flere arrangementer i 
2018.

Mountainbikespor i Vesterskoven

I 2017 afsatte Silkeborg Kommune 
0,285 mio. kr. til første fase af 
anlægget af et sammenlagt 
sporforløb på ca. 20 km. i 
Vesterskoven. Sporforløbet blev i 
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258

august 2017 godkendt af 
Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. 
Midlerne til første fase er opbrugt 
medio marts 2018. De resterende 
faser af sporforløbet kan 
færdigetableres for anlægsmidler 
til outdoorfaciliteter afsat i 2018 -
2021.

Drift og udvikling af mountainbikespor 300

Viborg og Silkeborg Kommuner 
etablerer et fælles forsøgsprojekt, 
som har til formål at understøtte 
driften af mountainbikespor på fod 
med øvrige idrætsfaciliteter. 
Forsøget er en del af handlingerne 
for Idræts- og Fritidspolitikken.

Kompedal 49

Tilskuddet kan søges frigivet af 
Kompedallejren til 
vedligeholdelsesopgaver på 
bygningerne. Kompedallejren har 
ikke ansøgt om midler i 2016 og 
2017, men midlerne skal overføres 
til 2018, da Kompedallejren har 
ret til at søge dem frigivet senere.

Pulje til implementering af Idræts-, 
fritids og folkeoplysningspolitik 128

Puljen overføres til implementering 
af den reviderede politik. 

Pulje til implementering af kulturpolitik 42
Udviklingspulje under 
folkeoplysningsloven 66

Midler er disponeret i 2018.

De kulturelle frie midler 150
Pengene er bevilget til projekter, 
men endnu ikke udbetalt.

Musikstarter 40

Til dækning af skolernes 
merudgifter, som de ikke selv har 
mulighed for at finansiere.
Beløbet overføres til Bevilling 41 
Folkeskoler.

Ungestrategi 50
Aktivitetsmidler til Ungekultur-
huset.

Ungepuljen 9
Pulje, som Kulturrådet 
administrerer.

Zulu Sommerbio 125

Det forventes, at Silkeborg igen i 
2018 får mulighed for at komme 
på den landsdækkende turné med 
2 offentlige open air forestillinger. 

Sommerkoncert i Indelukket 50

Mider til den traditionelle 
sommerkoncert som laves i 
samarbejde med Silkeborg Classic, 
børnekorene og blæserorkestrene.  
Prinsens Musikkorps stiller sig til 
rådighed. Kommunens udgift er 
solist og set-up.

Prinsens musikkorps
60

Prinsens Musikkorps stiller sig til 
rådighed for 3 byer i DK, som ikke 
har faste professionelle ensembler, 
med 6 koncerter i sæson 18-19, 
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hvor finansieringen udelukkende 
dækker internationale solister, 
som aftales mellem parterne. 

Gadeteater 150

Strategisk samarbejde med 
Danmarks Internationale 
Gadeteater om ny festival i 
sommeren 2018 i Silkeborg 
Kommune.

Implementering af Friluftsstrategien 100 Etablering af partnerskaber.
Støtte til efteruddannelse af ledere i 
frivillige organisationer 15

Pulje til understøttelse og udvikling af 
projekter inden for kultur, idræt og 
fritid 409

Til understøttelse og udvikling af 
igangværende projekter blandt 
aktørerne. Buffer til ad hoc 
udgifter ifm. div. arrangementer 
inden for kultur, idræt og fritid. 

Centrale overførsler i alt 2.968

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 34 Kultur og Fritid

Drift
1.000 kr.

Overførsel
max. 5% Evt. kommentar

Jysk Arena og Vestergadehallen, 
idrætshaller og sale, Fårvanghallen, 
Voelhallen -84

Svømmecenter Nordvest inkl. adm., 
Ans varmtvandsbassin, Kjellerup 
Svømmehal og 
Varmtvandsbadeanstalten

263

Der er i alt et mindre forbrug på 
654 tkr. 
Heraf overføres 263 tkr. svarende 
til 5%.

Svømmecenter Nordvest inkl.  adm., 
Ans varmtvandsbassin, Kjellerup 
Svømmehal og 
Varmtvandsbadeanstalten 0

Mindreforbruget udover 5% 
svarende til 391 tkr. tilgår kassen.

Silkeborg Bibliotekerne herunder 
teaterarrangementer og biografklub, 
Silkeborg Medborgerhus, Them 
Medborgerhus, Plantagevej 561

Campus Bindslevs Plads, bibliotek 11
Projekt Århus 2017. Midlerne skal 
overføres.

Den Kreative Skole inkl. refusion 242

Den Kreative Skole 548

Midler fra Region Midt til projekt 
De sjældne instrumenter og 
orkesterliv. 
8 kommuner deltager i projektet.
Midler skal overføres.

Decentrale overførsler i alt 1.541

Anlægsoverførsler
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Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 
4.

Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling 34 Kultur og Fritid
Anlæg
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Bynært aktivitetsområde på 
Skovbakken, Kjellerup

1.580

Helhedsplan for Indelukket,
etape 1, grp. 041 
helhedsplan

860

Helhedsplan for Indelukket, 
etape 1 grp. 042 mand-
skabsbygning

1.413

Ekstraordinær vedlige-
holdelse og mindre nyanlæg 
2017 (friluftsstrategi)

740

Robaneprojekt, Langsø -142

Renovering af Østre søbad 3.793

Vandrerhjemmet - forbedring 
af parkerings-forhold og 
etablering af cykelparkering

255

Ny hal 2 i Buskelund -
projektering og opførelse

3.500

Aktivitetsområde på Bjerget, 
Kjellerup

261

Kunstgræsbaner 6.610

Retablering af idrætsanlæg 
på Søholt

289

Aktivitetsdæk til 
motorvejstunnellen

2.000

Aktivitetsområde på Bjerget, 
Kjellerup - etape 2 (Arena 
Park)

172

Etablering af Bikepark ved 
Cirkuspladsen

1.100

Søsportens Hus, 
søsportsanlæg, etape 3

363
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Projektering af ny hal 2 
Gødvad

490

Ny hal i Kragelund -
projektering og opførelse

-74

Perronteatret - vedligehold 
og udskiftning af nogle 
vinduer, døre og radiatorer

-3

Nyt kulturhus i Alderslyst 11.820

Them Medborgerhus -
renovering af Toftebjerg

-380

Udearealer Campus Bindslevs 
Plads

7.590

Etablering af Ungekultur-hus, 
Amaliegade 1B, 8600 
Silkeborg

2.246

Anlægsoverførsler i alt 44.483

Eventuelle bemærkninger kan angives her.

Bilag
1 (Bilag Bevillingsændringer 2017, bevilling 34 - 6921032)
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8 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 
41 Skoler
Sagsbehandler: Dr00648
SagsID: EMN-2017-05770

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 41 Skoler

Indstilling
Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 41 Skoler tages til efterretning

Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af 
budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at overførsel af driftsbeløb på i alt 32.525.000 kr. godkendes når
o 31.460.000 kr. overføres fra bevilling 41 Skoler
o 1.065.000 kr. overføres fra bevilling 52 Sundhedsområdet

! at anlægsoverførsler på i alt 4.912.000 kr. godkendes når
o 4.112.000 kr. overføres fra bevilling 41 Skoler
o 800.000 kr. overføres fra bevilling 52 Sundhedsområdet

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
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Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang1, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 41 Skoler.

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse
(C-D)*

Centrale udgifter 183.262 -24.630 158.633 127.932 30.701
Decentrale udgifter 668.502 47.893 716.395 715.635 759
I alt serviceudgifter 851.764 23.263 875.027 843.567 31.460
Øvrig drift
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering
Ældreboliger
Indtægter fra den 
særlige 
refusionsordning
I alt øvrige drift 0 0 0 0 0
Bevilling 41 Skoler i 
alt

851.764 23.263 875.027 843.567 31.460

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret budget:

På de centrale konti er der et mindreforbrug på ca. 30,7 mio. kr. 

Hovedparten af mindreforbrug er disponeret i 2018, bl.a. er ca. 26 mio. kr. politisk disponeret 
via midler fra omstillingspuljen.

De største centrale afvigelser er beskrevet i vedlagte bilag.

På de decentrale konti er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

2 skoler har et merforbrug på mere end -5% og 4 skoler har et mindreforbrug på mere end 
5%. Økonomichefen gav i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 
dispensation fra 5% overførselsgrænsen til disse skoler.

Der er udarbejdet en individuel aftale med de 2 skoler med merforbrug på mere end -5% om 
hvordan merforbruget afdrages.

1 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.

36



Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2 og 3. 

Herudover søges mindreforbruget på Børnetandplejen overført fra bevilling 52 
Sundhedsområdet til bevilling 41 Skoler, som angivet i tabel 4. Børnetandplejen flytter fra 
bevilling 52 Sundhedsområdet til bevilling 41 Skoler fra 2018.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 41 Skoler
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Skolereform 
(omstillingspuljen)

25.803 Bl.a. disponeret til 
kompetenceløft, 
ledelsessupport, FAB-Lab, 
Thorning Skole

Øvrige centrale overførsler 4.898 Bl.a. disponeret til 
projektledelse af AULA, Pulje 
til Fast Ejendom, samt 
diverse mindre 
udviklingsprojekter

Centrale overførsler i alt 30.701

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 41 Skoler
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Folkeskoler -1.734
Fritidstilbud 3.170
Kommunale specialskoler 39
Ungdomsskolevirksomhed -716
Decentrale overførsler i 
alt

759

Tabel 4. Centrale overførsler fra bevilling 52 Sundhedsområdet
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Børnetandplejen 448
Tjenestemandspensioner 617
Centrale overførsler i alt 1.065

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 
5 og 6.

Tabel 5. Anlægsoverførsler for bevilling 41 Skoler
Anlæg
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Dybkærskolen, 
istandsættelse og midlertidig 
kapacitetsudvidelse

4.946
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Kjellerup Skole, 
modernisering

1.848

Thorning Skole, 
modernisering

-2.682 Merforbruget forventes 
dækket af energibesparende 
midler fra bevilling 12 
Kommunale ejendomme i
2018

Anlægsoverførsler i alt 4.112

Tabel 6. Anlægsoverførsler fra bevilling 52 Sundhedsområdet
Anlæg
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Hovedtandklinik i Silkeborg, 
1. etape

800

Anlægsoverførsler i alt 800

Bilag
1 (Bemærkning til afvigelser - regnskab 2017 - 6951483)
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9 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 
43 Dagpleje og daginstitutioner
Sagsbehandler: Dr00401
SagsID: EMN-2017-03277

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner tages 
til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at driftsbeløb på i alt 4,249 mio. kr. overføres
! at resterende underskud på driften i alt 4,649 mio.kr. ikke overføres
! at uforbrugte anlægsmidler på i alt 6,082 mio. kr. overføres

Beslutning
Indstillingen godkendt med følgende ændringer protokolleret:
På bevilling 43 dagpleje og daginstitutioners centrale konti er der et merforbrug på 2,888 
mio.kr. efter at mindreforbrug fra decentrale konti på 0,273 mio.kr. er modregnet.
På grundlag af det stigende pasningsbehov i løbet af 2017, på grund af vækst i antallet af 
børn, søges om at merforbruget ikke overføres.
Samtidig noteres, at Ejendomme har oplyst, at merforbrug på op til 750 t.kr. på de nævnte 
anlægsprojekter, hvor udvalget har besluttet at finansiere merforbrug af driften, kan 
finansieres inden for bevilling 12 Ejendomme. 

Baggrund:

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang2, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse
(C-D)*

Centrale udgifter -42.209 -18.310 -60.519 -57.358 -3.161
Decentrale udgifter 377.022 29.435 406.457 403.696 2.761
I alt serviceudgifter 334.813 11.125 345.938 346.338 -400
Øvrig drift 0 0 0 0 0
I alt øvrige drift 0 0 0 0 0
Bevilling 43 
Dagpleje og 
daginstitutioner i alt

334.813 11.125 345.938 346.338 -400

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget

På dagtilbudsområdet er der samlet en afvigelse på -0,4 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 
centrale konti på 3,161 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,761 mio. kr. på decentrale konti. 

Afvigelsen på de centrale konti skyldes primært:
! Et merforbrug på 4,9 mio. kr. til oprettelse af flere kommunale og private 

dagtilbudspladser, som følge af en øget efterspørgsel. Der er blevet oprettet 98 0-2 års 
pladser flere end budgetteret og samtidigt nedlagt 45 3-6 års pladser. Behovet for flere 
0-2 års pladser end budgetteret skyldes for ca. halvdelens vedkommende, at der er 
flere børn i aldersgruppen og for de resterende en højere dækningsgrad end forventet.

! Et mindreforbrug på 1,99 mio. kr. på kontoen for vedligehold og pædagogisk udvikling. 

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2 og 3.

2 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.
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Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

510 Fælles formål 1.800 Der ønskes overført 1,5 mio. kr.  til forventede 
overskridelser på igangværende anlæg og 0,3 
mio. kr. til videreførsel af projekt Tidlig 
opsporing. Midlerne er disponeret til projekt 
Trivsel på tværs jævnfør byrådsbeslutning om 
egenfinansiering af indsatsen. Det resterende 
underskud søges ikke overført.

511 Dagplejen 0 Der har været en merudgift på 0,041 mio. kr. 
til fripladser og egenbetaling. Beløb ønskes 
ikke overført

514 Daginstitutionerne 0 Der har været en merindtægt på 1,386 mio. 
kr. på forældrebetaling på grund af flere 
pladser. Beløbet ønskes ikke overført

518 Legestuer 0 Der har været en mindreudgift på 0,019 mio. 
kr. til oprettede private legestuer. Beløbet 
ønskes ikke overført

519 Private daginstitutioner 0 Der har været en merudgift på 1,761 mio. kr. 
til oprettelse af 14 vu og 14 bh pladser mere 
end budgetteret. Beløbet ønskes ikke overført

Pensioner 0 Der har været en mindreudgift på 0,153 mio. 
kr. til pensioner. Beløbet ønskes ikke overført

Centrale overførsler i alt 1.800

! Endvidere søges om at det resterende underskud på centrale konti på 4,961 mio. kr. 
ikke overføres.

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 43 dagpleje og daginstitutioner
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

511 Dagplejen
Dagplejen

0
Der har været et mindreforbrug på 0,273
mio. kr. som udgør 0,2 %. Beløbet søges 
ikke overført, men kan indgå til delvis 
dækning af underskud på centrale konti 
som følge af øget børnetal.

514 Daginstitutionerne
Blicheregnen 103 Resultatet udgør 1,0 %
3 Høje 230 Resultatet udgør 1,6 %
Tyttebærhuset 125 Resultatet udgør 3,3 %
Gjessø 130 Der har været et mindreforbrug på 0,168 

mio. kr. som udgør 6,5 %. Der ønskes 
overført 5 % svarende til 0,13 mio. kr.

Kjellerup/Levring 511 Resultatet udgør 3,6 %
Gudenåen 215 Resultatet udgør 1,3 %
Søhøjlandet 57 Resultatet udgør 0,2 %
Skovgården 545 Resultatet udgør 3,0 %
På Toppen -111 Resultatet udgør -0,6 %
Buskelund 269 Resultatet udgør 2,2 %
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Gødvad 989 Resultatet udgør 4,5 %
Alderslyst 411 Resultatet udgør 2,0 %
Sejs Laven 289 Resultatet udgør 1,9 %
Naturstien 51 Resultatet udgør 0,4 %
Skovstjernen -660 Resultatet udgør -13,4 %. Hele resultatet 

ønskes overført decentralt
Blæksprutten -257 Resultatet udgør -3,6 %
Virklund-Sydbyen -792 Resultatet udgør -3,6 %
Aarhusbakken - Midtbyen og 
Skolegades § 32

657 Resultatet skal ses sammen med 
Skolegades § 32 børnehave og udgør i alt 
0,344 mio. kr. svarende til 1,5 %

525 Handicap 
institutionen
Skolegades bh. -313 Resultatet skal ses sammen med 

institutionen Aarhusbakken -Midtbyen og 
Skolegades § 32 og udgør i alt 0,344 mio. 
kr. svarende til 1,5 %

Decentrale overførsler i 
alt

2.449

På decentrale konti ansøges om overførsel af:
! Uforbrugte midler på de enkelte daginstitutioner indenfor +/- 5% overføres til de 

respektive institutioner i alt netto 2,449 mio. kr. 

! Endvidere søges der om at mindreforbrug udover 5% i Gjessø i alt 0,038 mio. kr. og
mindreforbruget i dagplejen på i alt 0,273 mio. kr. ikke overføres. Samlet set for 
centrale og decentrale konti på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner søges der om, 
at et underskud på 4,649 mio. kr. ikke overføres.

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 
4.

Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling Dagpleje og daginstitutioner
Anlæg
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Ny daginstitution i Fårvang 74 Projektet afsluttes i foråret 2018 med et 
forventet mindreforbrug på 0,074 mio. kr.

Udvidelse af Resenbro 
Børnehus

3.635 Projektet afsluttes i foråret 2018 med et 
skønnet merforbrug på 0,25 mio. kr. pga. 
ekstraudgifter til etablering af heldagslegestue 

Udvidelse af Gjern Børnehus 1.546 Projektet afsluttes i foråret 2018 og med et 
skønnet merforbrug på 0,45 mio. kr. pga. 
ekstraudgifter til fundering af grunden

Ramme til renovering i 
forbindelse med lovkrav

30 Projektet afsluttes i foråret 2018 med et 
forventet mindreforbrug på 0,03 mio. kr.

Pulje til bygningsmæssige 
ændringer

-203 Projektet afsluttes i foråret 2018 med et 
forventet merforbrug på 0,967 mio. kr. Det har 
været nødvendigt at etablere flere 
vuggestuepladser for at overholde 
pasningsgarantien. Og nyt køkken i Hvinningdal 
blev dyrere end først antaget
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Pulje til køkkener i Gødvad 
og Them

1.000 De to køkkenrenoveringen kan ikke afholdes for 
det afsatte beløb. 
De første beregninger på køkkenet i Gødvad 
lyder på mellem 1 og 1,3 mio. kr. alt efter 
hvilken planløsning der vælges.
Det bliver derfor nødvendigt at søge 
anlægsmidler til køkkenet i Them – Askehuset

Anlægsoverførsler i alt 6.082 Der forventes en samlet merudgift på 
1.563 mio. kr. på de projekter der afsluttes 
i foråret 2018

På de centrale driftskonti ansøges om overførsel af mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på konto til 
vedligeholdelse. Midlerne er tidligere disponeret til dækning af merforbrug på anlægsprojekter, 
som er igangsat i 2016 og 2017. Projekterne forventes ikke at kunne dækkes af de afsatte 
anlægspuljer i 2018, da et stigende børnetal i 2018, særligt blandt de 0-2 årige, medfører 
behov for bygningsmæssige ændringer.
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13 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse 
af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 44 Socialtilsyn Midt
Sagsbehandler: Dr30710
SagsID: EMN-2017-00022

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt tages til 
efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at overførsel af driftsbeløb på i alt -0,014 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang6, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget. 

6 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.

44



Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 0 1.525 1.525 1.539 -14
Decentrale udgifter 0 0 0 0 0
I alt serviceudgifter 0 1.525 1.525 1.539 -14
Øvrig drift
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering

0 0 0 0 0

Ældreboliger 0 0 0 0 0
Indtægter fra den 
særlige 
refusionsordning

0 0 0 0 0

I alt øvrige drift 0 0 0 0 0
Bevilling 44 
Socialtilsyn Midt i 
alt

0 1.525 1.525 1.539 -14

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget:

Socialtilsyn Midt ender med et regnskabsresultat på 1,539 mio. kr. i 2017. Årsag hertil er, at 
der i tidligere har været et overskud, som skulle tilbagetales til kommunerne. Der har i 2017 
været flere lønudgifter end forventet ved budgetlægningen svarende til ca. 1,8 mio. kr. Dette 
er opvejet af flere indtægter på tilbudsområdet svarende til ca. 0,5 mio. kr., færre udgifter til 
transport 0,4 mio. kr., færre udgifter til grundkurser til plejefamilier 0,4 mio. kr. og færre 
udgifter til ejendommens drift 0,3 mio. kr. 

Ændringen siden budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 skyldes, at det først er ved årets 
udgang, at det endelige niveau for tillægstakster er kendt. 

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 44 Socialtilsyn Midt
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

06.45.51 Sekretariat og 
forvaltninger

-14 Overføres til opkrævning af 
takster og objektiv 
finansiering i kommende år.

Centrale overførsler i alt -14

45



Bevilling 44 Socialtilsyn Midt er udgiftsneutral for Silkeborg Kommune, idet alle udgifter 
finansieres via opkrævning af takster fra tilsyn på tilbuddene og en objektiv finansiering fra 
kommunerne på plejefamilieområdet.
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10 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse 
af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
Sagsbehandler: Dr13298
SagsID: EMN-2017-03277

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov 
tages til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”, 

! at overførsel af driftsbeløb på i alt 7,15 mio. kr. godkendes når:
o 6,503 mio. kr. overføres fra bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
o -0,280 mio. kr. overføres fra bevilling 49 Familiesektionen – institutioner.

Bevilling 49 er fra 2018 nedlagt og budgettet flyttet til bevilling 45.
o 0,927 mio.kr. overføres fra bevilling 52 Sundhedsområdet. Beløbet er

overskuddet i Sundhedsplejen, som i forbindelse med budget 2018 er flyttet til
bevilling 45.

! at overførsel af anlægsbeløb på i alt 17,523 mio. kr. fra bevilling 45 godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
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Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang3, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse
(C-D)*

Centrale udgifter 179.681 2.068 181.749 174.026 7.723
Decentrale udgifter 0 0 0 1.219 -1.219
I alt serviceudgifter 179.681 2.068 181.749 175.246 6.503
Øvrig drift
Indtægter fra den 
særlige 
refusionsordning -3.576 0 -3.576 -5.991 2.415
I alt øvrige drift -3.576 0 -3.576 -5.991 2.415
Bevilling 45 Børn og 
unge med særlige 
behov i alt 176.105 2.068 178.173 169.254 8.919

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget.

Hovedårsagen til afvigelsen er, at der er færre anbragte børn og unge, samt at særligt de 
unge er anbragt i mindre omkostningstunge tilbud.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

05.28.20. Opholdssteder mv. 
for børn og unge

313

05.28.21 Forebyggende 
foranstaltninger for børn og 
unge

-444

05.28.21 Forebyggende 
foranstaltninger for børn og 

391

3 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.
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unge. Projektmidler fra 
Socialstyrelsen
05.28.22 Plejefamilier 1.565
05.28.23 Døgninstitutioner 
for børn og unge

6.171

05.28.24 Sikrede 
døgninstitutioner for børn og 
unge

-483

05.28.25 Særlige dagtilbud 826
05.38.42 Kvindekrisecentre -597
05.38.53 Ledsageordninger § 
45

-19

Centrale overførsler i alt 7.723

På de centrale konti for bevilling 45 Udsatte børn og unge søges om overførsel af 7,7 mio. 
kr. til følgende:

- 3,5 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger jævnfør budgetopfølgninger: 
Ungeindsats, indsats i forlængelse af Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs og 
nye indsatser i forlængelse af gennemgang af tilbudsviften.

- 0,4 mio. kr. til Tidlig Forebyggende indsats. Beløbet er projektmidler fra 
Socialstyrelsen.

- 3,8 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med ombygning af børnehjem på 
Aldersrovej til behandlings- og arbejdssted for ca. 60 medarbejdere og til forventede 
merudgifter i forbindelse med ombygning af Solbo.

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

05.28.21 Forebyggende 
foranstaltninger for børn og 
unge –
Aflastningsinstitutionen 
Vibevej

-598

05.28.23 Døgninstitutioner 
for børn og unge - Solbo

-705

05.28.25 Særlige dagtilbud –
Solsikken

84

Decentrale overførsler i 
alt

-1.219

På decentrale konti for bevilling 45 søges om overførsel af henholdsvis overskud og underskud 
til de respektive institutioner.

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 
4.

Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
Anlæg
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar
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Projekt Solbo 17.523
Anlægsoverførsler i alt 17.523

Projektet afsluttes i 2018. 
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11 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse 
af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 47 Sociale overførsler
Sagsbehandler: Dr24802
SagsID: EMN-2017-03277

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 47 Sociale overførsler - handicap

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 47 Sociale overførsler tages til 
efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at underskuddet på i alt -0,360 mio. kr. ikke overføres

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang4, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

4 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.
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Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 47 Sociale overførsler

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse
(C-D)*

Centrale udgifter 14.926 271 15.198 15.558 -360
Decentrale udgifter 0 0 0 0 0
I alt serviceudgifter 14.926 271 15.198 15.558 -360
Øvrig drift 0 0 0 0 0
Bevilling 47 Sociale 
overførsler i alt

14.926 271 15.198 15.558 -360

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Årsagen til merforbruget er primært øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 47 Sociale overførsler - handicap
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

05.57.72 0

Centrale overførsler i alt 0

Underskuddet søges ikke overført.
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12 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse 
af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 49 Familiesektionen - institutioner
Sagsbehandler: Dr13298
SagsID: EMN-2017-03277

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 49 Familiesektionen - institutioner

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner
tages til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at overførsel af driftsbeløb på i alt -0,280 mio. kr. fra bevilling 49 til bevilling 45 
Udsatte børn og unge godkendes. 

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang5, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

5 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.
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Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse
(C-D)*

Centrale udgifter 0 0 0 0 0
Decentrale udgifter 0 -18 -18 262 -280
I alt serviceudgifter 0 -18 -18 262 -280
Bevilling 49 
Familiesektionen -
institutioner i alt

0 -18 -18 262 -280

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2 og 3.

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

05.38.42 Kvindekrisecentre -280 Beløbet ønskes overført til 
bevilling 45 Børn og unge 
med særlige behov, da 
aktiviteterne (Silkeborg 
Krisecenter) på bevilling 49 
er flyttet til bevilling 45 i 
budget 2018 og bevilling 49 
nu er nedlagt.

Decentrale overførsler i 
alt

-280

1 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutionernes overførselsadgang underlagt 
reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland

54



SUNDHEDS- OG
FOREBYGGELSES-

UDVALGET

55



3 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler for 2017 til 2018 på bevilling 
51 Social
Sagsbehandler: Dr28196
SagsID: EMN-2017-07039

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 
for bevilling 51 Social service.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 51 Social service tages til efterretning

Socialchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af 
budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at overførsel af driftsbeløb på i alt -0,861 mio. kr. godkendes, heraf overføres -0,861 
mio. kr. til bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang1, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

1 Indenfor det sociale område er de takstfinansierede institutioners overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.
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På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

Regnskab

Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling 51 Social service for 2017.
1.000 kr. A B C D E

Serviceudgifter
Oprindelig
t budget 

2017

Bevillings
-

ændringer 
2017

Korrigeret 
budget 
2017

Regnskab
2017

Afvigelse 
[C-D]* 

Centrale udgifter 49.583 107 49.690 54.110 -4.420
Decentrale udgifter 15.396 1.080 16.476 14.810 1.666
I alt serviceudgifter 64.979 1.187 66.166 68.919 -2.753

Øvrig drift

Oprindelig
t budget 

2017

Bevillings
-

ændringer 
2017

Korrigeret 
budget 
2017

Regnskab
2017

Afvigelse 
[C-D]*

Indtægter fra den særlige 
refusionsordning 0

0
0 -180 180

I alt øvrige drift 0 0 0 -180 180
Bevilling 51 i alt 64.979 1.187 66.166 68.739 -2.573

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret.
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Merforbruget i 2017 skyldes primært tilgang til området på særligt forsorgsområdet og 
bostøtteområdet.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 51 Social service.
Drift
1.000 kr. Overførsel Evt. kommentar

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri -625 Tomgangshusleje.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter -37
Speciallægekørsel og 
begravelseshjælp.

05.38.42 Botilbud til personer med 
særlige sociale problemer 
(servicelovens §110) 0

Merforbruget på køb af 
forsorgspladser på 1.893 t. kr. 
netto, ansøges om ikke at blive 
overført.

05.38.44 Alkoholbehandling og 
behandlingshjem for alkoholskadede 
(sundhedslovens §141) 58

Heraf er 114 t. kr. vedr. eksterne 
projektmidler.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 
(servicelovens §101 og sundhedslovens 
§142) 211

Heraf er 737 t. kr. vedr. eksterne 
projektmidler.
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05.38.50 Botilbud til længerevarende 
ophold (servicelovens §108) 402
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 
(servicelovens §107) -3.297

Tilgang til området.

05.38.53 Kontaktperson- og 
ledsagerordninger (servicelovens §§97-
99) 41
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 
(servicelovens §103) 408
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 
(servicelovens §104) 227
05.72.99 Øvrige sociale formål 84
06.52.72 Tjenestemandspension 1

Centrale overførsler i alt -2.527

Merforbrug på 1.893 t.kr. vedr. 
forsorgsområdet ansøges om 
ikke at blive overført.

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 51 Social service.
Drift
1.000 kr. Overførsel Evt. kommentar

05.38.44 Alkoholbehandling og 
behandlingshjem for alkoholskadede 
(sundhedslovens §141) 564

Indregnes i taksterne 2 år efter, jf. 
Rammeaftalen.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 
(servicelovens §101 og sundhedslovens 
§142) 1.102

Indregnes i taksterne 2 år efter, jf. 
Rammeaftalen.

Decentrale overførsler i alt 1.666
Mindreforbruget indregnes i 
taksterne.

Bilag
1 (Specifikation for bevilling 51 Social Service - 6948609)
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4 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 
52 - Sundhedsområdet 
Sagsbehandler: Dr23975
SagsID: EMN-2017-02595

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 
fra bevilling 52 – Sundhedsområdet til bevilling 72 – Sundhedsområdet.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Ældreudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling bevilling 52 – Sundhedsområdet tages 
til efterretning

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger 
”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at overførsel af driftsbeløb på i alt 4,242 mio. kr. godkendes når:
o merforbrug på 0,982 mio. kr. vedrørende vederlagsfri behandling hos en

fysioterapeut ikke overføres
o 3,769 mio. kr. overføres fra bevilling 52 - Sundhedsområdet
o 0,473 mio.kr. overføres til bevilling 72 fra bevilling 73 vedrørende midler fra

værdighedsmilliarden
o 1,065 mio. kr. flyttes til bevilling 41 – Skoler vedrørende skoletandpleje og

tjenestemandspension i tandplejen
o 0,927 mio. kr. flyttes til bevilling 45 – Børn og Unge vedrørende

sundhedsplejen
! At anlægsoverførsler på i alt 0,6 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt, dog tilrettes beløbet til overførsel fra 4,242 kr. til 4,719 mio. kr., idet 
der var en summeringsfejl i sammentællingen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang1, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 52 - Sundhedsområdet

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse
(C-D)*

Centrale udgifter 150.258 10.226 160.484 155.747 4.737
Decentrale udgifter 33.944 1.309 35.253 34.734 519
I alt serviceudgifter 184.202 11.535 195.737 190.481 5.256
Øvrig drift 0 0 0 0 0
Bevilling 52-
Sundhedsområdet i 
alt

184.202 11.535 195.737 190.481 5.256

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Mindreforbruget på 5,3 mio. kr. kan særligt henføres til træningsområdet, sundhedsplejen, 
tjenestemandspension, betaling for hospiceophold, sagsbehandling på hjælpemiddelområdet
samt sundhedsfremme og forebyggelse. En del af mindreforbruget under sundhedsfremme og 
forebyggelse vedrører øremærkede puljemidler og mindreforbrug vedrørende sagsbehandling 
på hjælpemiddelområdet samt træningsområdet er afsat til implementeringen af nyt 
omsorgssystem.

Der er forholdsvis store merforbrug på vederlagsfri fysioterapi og hjælpemidler på henholdsvis 
1,0 mio. kr. og 3,5 mio. kr.

Se i øvrigt regnskabsforklaringer i bilag ”Regnskabsbemærkninger bevillings 52 -
Sundhedsområdet”.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 52 - Sundhedsområdet

1 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.
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Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

3.75 Fritidsaktiviteter uden 
for folkeoplysningsloven

101 Mindreforbruget søges 
overført til 2018

4.82 Kommunal 
genoptræning og 
vedligeholdelsestræning

396 Mindreforbruget søges 
overført til 2018

4.84 Vederlagsfri behandling 
hos en fysioterapeut

0 Der ansøges om, at 
merforbruget på 982 t.kr. 
ikke overføres, da 
kommunen har begrænsede 
muligheder for at påvirke 
udgifterne, idet det er 
privatpraktiserende læger 
som henviser til vederlagsfri 
fysioterapi og sammen med 
de privatpraktiserende 
fysioterapeuter vurderer 
omfanget af behandlingen.

4.85 Kommunal tandpleje 0 Mindreforbruget på 478 t.kr. 
flyttes til 2018

4.88 Sundhedsfremme og 
forebyggelse

4.090 Mindreforbruget søges 
overført til 2018

4.89 Kommunal 
sundhedstjeneste

0 Mindreforbruget  på 927 t.kr. 
flyttes til 2018 til bevilling 45 
– Børn og Unge

4.90 Andre sundhedsudgifter 1.103 Mindreforbruget søges 
overført til 2018

5.32 Pleje og omsorg m.v. 
for ældre og handicappede

489 Mindreforbruget søges 
overført til 2018

5.33 Forebyggende indsats 
for ældre og handicappede

-33 Merforbruget søges overført 
til 2018

5.35 Hjælpemidler, 
forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring

-3.497 Merforbruget søges overført 
til 2018

6.57 Voksen-, ældre- og 
handicapområdet

1.049 Mindreforbruget søges 
overført til 2018. 

6.72 Tjenestemandspension 0 Mindreforbruget på 616 t.kr. 
flyttes til 2018 til bevilling 41 
- Skoler

Centrale overførsler i alt 3.698

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 52 - Sundhedsområdet
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

4.85 Kommunal tandpleje 0 Mindreforbruget på 448 t. kr. 
flyttes til 2018 til beviling 
bevilling 41 – Skoler

5.33 Forebyggende indsats 
for ældre og handicappede

71 Mindreforbruget søges 
overført til 2018

Decentrale overførsler i 
alt

71
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Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 
4.

Tabel 4. Anlægsoverførsler fra bevilling 52 – Sundhedsområdet til bevilling 72 -
Sundhedsområdet
Anlæg
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Genoptræning Remstruplund 777 Mindreforbruget søges 
overført til 2018, da 
projektet først forventes 
afsluttet 2018.

Projektering af ny 
hovedtandklinik

0 Bevilingen på 800 t.kr. søges 
overført til 2018 til bevilling 
41 - skoler

Sorringhus, 
erstatningsbyggeri

-177 Merforbruget søges overført 
til 2018

Anlægsoverførsler i alt 600

Bilag
1 (Specifikation af bevillingsændringer i 2017 for bevilling 52 Sundhedsområdet - 6944428)
2 (Regnskabsbemærkninger bevillings 52 - Sundhedsområdet - 6948100)

62



4 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 
53 Socialpsykiatri
Sagsbehandler: Dr28196
SagsID: EMN-2017-07039

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 
for bevilling 53 Socialpsykiatri.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 53 Socialpsykiatri tages til efterretning

Socialchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af 
budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at overførsel af driftsbeløb på i alt 4,496 mio. kr. godkendes når:
o 4,334 mio. kr. overføres til bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel
o 0,162 mio. kr. overføres til bevilling 14 Centrale funktioner

! at anlægsoverførsler på i alt 17,686 mio. kr. godkendes, heraf overføres 17,686 mio. 
kr. til bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

Beslutning
Der forelå til Socialudvalgets møde den 6. marts 2018 en korrigeret indstilling for så vidt angår 
det driftsbeløb der overføres til bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel, hvorefter indstillingen 
nu er:

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 53 Socialpsykiatri tages til efterretning

Socialchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af 
budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at overførsel af driftsbeløb på i alt 4,658 mio. kr. godkendes når:
o 4,496 mio. kr. overføres til bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel
o 0,162 mio. kr. overføres til bevilling 14 Centrale funktioner

! at anlægsoverførsler på i alt 17,686 mio. kr. godkendes, heraf overføres 17,686 mio. 
kr. til bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

Socialudvalget godkendte herefter indstillingen.
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Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang2, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

Regnskab

Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling 53 Socialpsykiatri for 2017.
1.000 kr. A B C D E

Serviceudgifter
Oprindelig
t budget 

2017

Bevillings
-

ændringer 
2017

Korrigeret 
budget 
2017

Regnskab
2017

Afvigelse 
[C-D]* 

Centrale udgifter 48.910 3.250 52.160 48.528 3.792
Decentrale udgifter 27.911 -1.639 26.272 25.246 866
I alt serviceudgifter 76.821 1.611 78.432 73.774 4.658

Øvrig drift

Oprindelig
t budget 

2017

Bevillings
-

ændringer 
2017

Korrigeret 
budget 
2017

Regnskab
2017

Afvigelse 
[C-D]*

Indtægter fra den særlige 
refusionsordning -110

0
-110 -116 6

I alt øvrige drift -110 0 -110 -116 6
Bevilling 53 i alt 76.711 1.611 78.322 73.658 4.664

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret.
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Mindreforbruget i 2017 skyldes primært øremærkede midler til flerårige projekter (tidlig 
indsats og velfærdsteknologi på H.C. Branners Vej), samt besparelser på flere mindre poster.

Driftsoverførsler

2 Indenfor det sociale område er de takstfinansierede institutioners overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.
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På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 53 Socialpsykiatri.
Drift
1.000 kr. Overførsel Evt. kommentar

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 82

05.32.33 Forebyggende indsats for 
ældre og handicappede (servicelovens 
§85) 3,900

Heraf udgør projektmidler 600 
t.kr.
Skal ses i sammenhæng med 
midlertidigt ophold §107 og 
længerevarende ophold §108.

05.38.50 Botilbud til længerevarende 
ophold (servicelovens §108) 1.411

Skal ses i sammenhæng med 
bostøtte §85 og midlertidigt 
ophold §107

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 
(servicelovens §107) -1.644

Skal ses i sammenhæng med 
bostøtte §85 og længerevarende 
ophold §108

05.38.53 Kontaktperson- og 
ledsagerordning (servicelovens §§97-
99) 160
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 
103) 2
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud
(§ 104) -119

Bevilling 14 Centrale funktioner -162

Som følge af Socialafdelingens 
organisationsomlægning i 2017, 
ansøges 162 t.kr. overført til 
bevilling 14 centrale funktioner 
vedr. udgifter til myndighed. 

Centrale overførsler i alt 3.630

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 53 Socialpsykiatri.
Drift
1.000 kr. Overførsel Evt. kommentar

05.32.33 Forebyggende indsats for 
ældre og handicappede (servicelovens 
§85) 83
05.38.50 Botilbud til længerevarende 
ophold (servicelovens §108) -1.663

Skal ses i sammenhæng med 
midlertidigt ophold §107

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 
(servicelovens §107) 2.255

Skal ses i sammenhæng med 
længerevarende ophold §108

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 
(servicelovens §103) -186

Skal ses i sammenhæng med 
aktivitets- og samværstilbud §104

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 
(servicelovens §104) 377

Skal ses i sammenhæng med 
beskyttet beskæftigelse §103

Decentrale overførsler i alt 866
Mindreforbruget indregnes i 
taksterne.

Anlægsoverførsler
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Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 
4.

Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling 53 Socialpsykiatri.
Anlæg
1.000 kr. Overførsel Evt. kommentar

Projektering af nyt Socialpsykiatrisk 
botilbud 17,686

Mindreforbruget udlignes hen over 
projektperioden. Botilbuddet 
forventes indflytningsklar ved 
årsskiftet 2018/2019.

Anlægsoverførsler i alt 17,686

Bilag
1 (Specifikation for bevilling 53 Socialpsykiatri - 6937818)
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5 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 
56 Aktivitetsbestemt medfinansiering
Sagsbehandler: Dr23975
SagsID: EMN-2017-02595

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 56 – Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Ældreudvalget,

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 56 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang2, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 56 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

2 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.
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Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse
(C-D)*

Øvrig drift
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering

325.928 -4.619 321.309 302.548 18.761

I alt øvrige drift 325.928 -4.619 321.309 302.548 18.761
Bevilling 56 –
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering i alt

325.928 -4.619 321.309 302.548 18.761

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Det samlede mindreforbruget på i alt 18,8 mio. kr. på skyldes primært mindreforbrug for 
stationær somatik, mens der har været merforbrug i 2017 for både ambulant somatik og 
ambulant psykatri. Dette følger udviklingen, hvor der på hospitalerne arbejdes med at 
omlægge indsatsen fra indlæggelser til ambulant behandling.

Den samlede kommunale medfinansiering i Region Midtjylland ser ikke ud til at have nået det 
kommunale udgiftsloft, der kan dog stadig komme efterreguleringer. Derfor kan der komme 
tilbagebetaling fra kommunerne i regionen i 2018. 

Samlet set er forbruget 9 mio. kr. lavere end i 2016, hvilket primært skyldes, at den 
kommunale medfinansiering på genoptræning under indlæggelse er bortfaldet. Det skal dog 
bemærkes, at kommunerne under et efterreguleres 300 mio. kr. for dette fald i den 
kommunale medfinansiering. Silkeborg Kommunes andel af denne efterregulering kendes ikke 
endnu.

Det bemærkes at afvigelsen i forhold til budgettet finansieres af byrådet/kassen ved 
regnskabsaflæggelsen.

Se i øvrigt regnskabsforklaringer i bilag ”Regnskabsbemærkninger bevilling 56 –
Aktivitetsbestemt medfinansiering”.

Bilag
1 (Specifikation af bevillingsændringer i 2017 for bevilling 56 Aktivitetsbestemt 
medfinansiering - 6944448)
2 (Regnskabsbemærkninger bevilling 56 – Aktivitetsbestemt medfinansiering - 6948857)
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5 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 
59 Social service
Sagsbehandler: Dr28196
SagsID: EMN-2017-07039

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 
for bevilling 59 Social service – institutioner.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 59 Social service – institutioner tages 
til efterretning

Socialchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af 
budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at overførsel af driftsbeløb på i alt 0,480 mio. kr. godkendes, heraf overføres 0,480 
mio. kr. til bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang3, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

3 Indenfor det sociale område er de takstfinansierede institutioners overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.
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På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

Regnskab

Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling 59 Social service - institutioner for 2017.
1.000 kr. A B C D E

Serviceudgifter
Oprindelig
t budget 

2017

Bevillings
-

ændringer 
2017

Korrigeret 
budget 
2017

Regnskab
2017

Afvigelse 
[C-D]* 

Centrale udgifter 0 0 0 0 0
Decentrale udgifter 0 -560 -560 -1.040 480
I alt serviceudgifter 0 -560 -560 -1.040 480

Øvrig drift

Oprindelig
t budget 

2017

Bevillings
-

ændringer 
2017

Korrigeret 
budget 
2017

Regnskab
2017

Afvigelse 
[C-D]*

Indtægter fra den særlige 
refusionsordning 0

0
0 0 0

I alt øvrige drift 0 0 0 0 0
Bevilling 59 i alt 0 -560 -560 -1.040 480

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret.
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Mindreforbruget i 2017 vedrører udelukkende det takstfinansierede område, og vil derfor blive 
indregnet i efterfølgende takster.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges decentrale driftsmidler overført som angivet i 
tabel 2.

Der er ingen centrale driftsmidler på bevillingen.

Tabel 2. Decentrale overførsler for bevilling 59 Social service - institutioner.
Drift
1.000 kr. Overførsel Evt. kommentar

05.38.42 Botilbud for personer med 
særlige sociale problemer 
(servicelovens §110) -752

Forsorgshjemmet Borgergade har 
indtil 2017 været beregnet med en 
100% belægning, selvom der kun 
var 87%. Dette har betydet at 
taksten har været sat for lavt. 
Dette er rettet fra 2018.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 
(servicelovens §142 og sundhedslovens 
§101) 344

Overført overskud fra 2016, som 
først skal indregnes i taksterne for 
2018.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 
(servicelovens §107) 888

Øgede takstindtægter grundet 
øget tilgang. Indregnes i taksterne 
2 år efter, jf. Rammeaftalen.
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Decentrale overførsler i alt 480
Mindreforbruget indregnes i 
taksterne

Bilag
1 (Specifikation for bevilling 59 Social service - institutioner - 6926575)

71



ARBEJDSMARKEDS-
UDVALGET
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4 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 61 
Arbejdsmarked - service
Sagsbehandler: Dr22807
SagsID: EMN-2017-00268

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 
61 Arbejdsmarked – service

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 61 Arbejdsmarked – service tages til 
efterretning

Beskæftigelseschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at overførsel af driftsbeløb på i alt 1,58 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang1, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

1 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.
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En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 61 Arbejdsmarked - service

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse
(C-D)*

Centrale udgifter 18.999 3.000 21.999 23.675 -1.676
Decentrale udgifter 0 0 0 0 0
I alt serviceudgifter 18.999 3.000 21.999 23.675 -1.676
Øvrig drift 0 0 0 0 0
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering

0 0 0 0 0

Ældreboliger 0 0 0 0 0
Indtægter fra den 
særlige 
refusionsordning

0 0 0 0 0

I alt øvrige drift 0 0 0 0 0
Bevilling 61 
Arbejdsmarked -
service i alt

18.999 3.000 21.999 23.675 -1.676

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret budget 

Aktivitet Beløb 1.000 kr.
00.25.11 Beboelse
Genhusningsudgifterne efter branden på Impala er opgjort til 558.000 kr. 
Dette beløb, og erstatning for bygningerne, har Ejendomme modregnet i 
opgørelsen af ejendomsudgifter vedr. Impala for 2. andet halvår af 2017. 
Samtidig er dog opkrævet efterbetaling af forbrug i 2016 på 444.000.

-453

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Mindreforbruget kan især henføres til forskellige projekter, hvor der kan 
være forskydninger mellem årene i forhold til indtægter og udgifter. 

642

03.30.44 Produktionsskoler
Antallet af årselever er væsentligt højere end forventet i 2017. Der er
afregnet for 16 årselever under 18 år og 27 årselever over 18 år mere 
end budgetteret.

Endvidere foreligger der udgifter til mellemkommunale refusioner i
forbindelse med 7 anbragte unge på ca. 145 t. kr., hvilket medfører 
samlede merudgifter på ca. 2,4 mio. kr.

-2.371

05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige 
uddannelsesordning, den midlertidige 
arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse 
ansat i kommuner

-291
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Merforbruget skyldes reguleringer samt manglende udkontering af 
lønandele.

05.68.96 Servicejob
Servicejobordningen omfatter 1,8 årspersoner i 2017. 

Ordningen er ved at blive udfaset, og hver gang en borger stopper i 
servicejob, kan der hjemtages færre tilskud. Udgifterne til servicejob 
konteres på det enkelte serviceområde

-282

05.72.99 Øvrige sociale formål
Funktionen indeholder særlige projekter 
! Ungekoordinationsudvalget har uforbrugte midler på 0,6 mio. kr.
! Mentorordning og fastholdelseskonsulenter, som arbejder med 

indslusning og fastholdelse af unge på ungdomsuddannelserne. 
! Flygtningestrategien – der blev tildelt 1 mio. kr. til særlige initiativer. 

Der er iværksat initiativer omkring kulturformidling og ensomme 
unge. Initiativerne fortsætter ind i 2018, hvor det resterende beløb 
vil blive forbrugt.

939

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 61 Arbejdsmarked - service
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

00.25.11 Beboelse 0 Merforbruget på 483 t.kr. vedrører midlertidig 
indkvartering af flygtninge. Beløbet søges 
ikke overført, da merforbruget søges dækket 
af den særlige flygtningepulje.

03.22.14 Ungdommens 
Uddannelsesvejledning

642 UU har et samlet mindreforbrug på 642 t.kr. 
Som kan henføres til mindreforbrug 
vedrørende projekter om gratis 
psykologhjælp til unge under 25 år, samt et 
samarbejde med skoleafdelingen omkring 
indsatser til unge mellem 15 og 17 år, som er 
igangsat i forbindelse med 
investeringsprojektet for unge.

Projekterne fortsætter ind i 2018, hvorfor 
midlerne ønskes overført.

03.30.44 Produktionsskoler 0 De unge er selvvisiterende til 
produktionsskolen, og for mange unge er 
alternativet til produktionsskolen at modtage 
uddannelseshjælp. Der søges om at 
merforbruget på 2,4 mio. kr. ikke overføres. 

05.68.95 Løn til forsikrede 
ledige og personer under den 
særlige uddannelsesordning, 
den midlertidige 
arbejdsmarkedsydelsesordning 

0 Merforbruget på 291 t.kr. søges ikke overført. 
Merforbruget er opstået som følgende af 
reguleringer og manglende udkontering af 
løndele. Der vil i løbet af foråret 2018 blive 
iværksat en undersøgelse af 
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eller med ret til kontantydelse 
ansat i kommuner

forretningsgangen, så det sikres at området 
balancerer i 2018.

05.68.96 Servicejob 0 Servicejobordningen er under udfasning, når 
en borger stopper i servicejob, så kan der 
hjemtages mindre tilskud. Udgifterne til 
servicejob konteres på de enkelte 
driftsområder, hvor borgeren er ansat.

05.72.99 Øvrige sociale formål 525

537

-124

Uforbrugte midler vedr. ungestrategien. 
Midlerne foreslås overført til 2018, hvor de 
forventes anvendt til undersøttelse af 
ungestrategiudvalget.

Beløbet er bevilget til udvikling af initiativer i 
forbindelse med flygtningestrategien. I 2017 
blev der iværksat initaitver til kulturformidling 
og ensomme unge, som gerne vil videreføres 
i 2018. 

Merforbrug vedrørende mentorordningen og 
fastholdelseskonsulenter, som er projekter 
der fortsætter ind i 2018. 

Centrale overførsler i alt 1.580

Der søges om at der ikke overføres driftsresultatet vedrørende de funktioner, som er beskrevet 
ovenfor. Funktionerne indeholder udgifter, hvor beskæftigelsesafdelingen ikke har mulighed for 
at påvirke serviceniveauet. 

Hvis merudgifterne skal afholdes indenfor bevillingen vil det betyde, en væsentlig reduktion i 
serviceniveaet på Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Bilag
1 (Bevilling 61 - 6947580)
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5 (Offentlig) Orientering om regnskab for 2017 på bevilling 
66 Arbejdsmarked - overførsler
Sagsbehandler: Dr22807
SagsID: EMN-2017-00268

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 
66 Arbejdsmarked – overførsler

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler tages 
til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang2, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

2 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.
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Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse
(C-D)*

Centrale udgifter 353.186 -3.283 349.903 346.728 3.175
Decentrale udgifter 0 0 0 0 0
I alt serviceudgifter 353.186 -3.283 349.903 346.728 3.175
Øvrig drift 0 0 0 0 0
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering

0 0 0 0 0

Ældreboliger 0 0 0 0 0
Indtægter fra den 
særlige 
refusionsordning

0 0 0 0 0

I alt øvrige drift 0 0 0 0 0
Bevilling 66 
Arbejdsmarked –
overførsler i alt

353.186 -3.283 349.903 346.728 3.175

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret budget 

Der er en samlet afvigelse mellem bevilling 66 og 67 på i alt 3 mio. kr. Afvigelsen dækker over 
lidt udsving på de forskellige udgiftstyper. Ved budgetopfølgningen 31.10.2017 er budgettet 
justeret med en samlet tillægsbevilling på -23,9 mio.kr. svarende til det forventede regnskab 
på det tidspunkt. 

Aktivitet Beløb 1.000 kr.
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold
Vi har haft udgifter til skoleydelse og praktikophold for 1,1 årselev mere 
end forventet.

-290

05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb
Vi har i modtaget færre flygtninge og familiesammenførte i 2017 end 
forventet. Vi har løbende foretaget justeringer af forventningerne til 
aktiviteter og danskuddannelse. Regnskabsresultatet viser at den 
samlede nettoudgift var 0,8 mio. kr. mindre end forventet. Antallet af 
årspersoner hvor der kan hjemtages grundtilskud er på samme niveau 
som forventet ved budgetopfølgningen pr. 31.10.2017.

806

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
Vi havde i 2017 1.100 årspersoner på a-dagpenge. I 2017 ændrede 
STAR beregningsmodellen omkring forsikrede ledige fra ugevis til 
månedsvis beregning. Ændringen betød, at der var en vis usikkerhed 
omkring beregningen af nettoprisen pr. borger. Prisen har vist sig at 
være en smule lavere end forventet, og vi forventer derfor et 
mindreforbug i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.10. 2017.  

939

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 
løntilskuds-stillinger i målgruppe §2, nr. 6. jf. lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

-3.517
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Der var i alt 1.352 årspersoner i fleksjob i 2017. Afvigelsen skyldes at 
nettoprisen pr. borger er blevet større end forventet ved 
budgetopfølgningen pr. 31.10.2017. 

Stigningen skyldes at der er sket korrektion af en række borgere 
vedrørende 2016, som ikke var registreret under den korrekte 
refusionsordning. Refusionsprocenten er derfor blevet lavere end 
forventet. 

05.58.82 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb
Afvigelsen skyldes, at der har været en smule højere aktivitetsniveau 
end forventet. 

-173

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Vi har i løbet af 2017 set en effekt af de iværksatte investeringsprojekter 
og antallet af borgere der har behov for en beskæftigelsesindsats er 
reduceret med ca. 150 årspersoner. Reduktionen i antallet af borgere 
medfører at der er et mindreforbrug på driftsudgifterne til aktivering. 

Herudover afregnes mange forløb i forbindelse med 
regnskabsafslutningen og der har afregningen været mindre end skønnet 
ved budgetopfølgningen pr. 31.10 2017.

4.475

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
Der har været et lille mindreforbrug vedrørende løntilskud til forsikrede 
ledige. 

212

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år
Vi har haft 1,9 fuldtidsansat i seniorjob mindre end forventet. 

345

05.68.98 Beskæftigelsesordninger
Mindreudgiften er fordelt over både hjælpemidler, befordring, jobrotation 
og den regionale uddannelsespulje, hvor der alle steder har været 
mindre afvigelser i forhold til det korrigerede budget. 

378

Bilag
1 (Bevilling 66 - 6947581)
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6 (Offentlig) Orientering om regnskab for 2017 på bevilling 
67 Sociale overførsler
Sagsbehandler: Dr22807
SagsID: EMN-2017-00268

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 
67 Sociale overførsler

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 67 Sociale overførsler tages til 
efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang3, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 67 Sociale overførsler

3 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.
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Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse
(C-D)*

Centrale udgifter 864.010 -20.589 843.341 849.586 -6.165
Decentrale udgifter 0 0 0 0 0
I alt serviceudgifter 864.010 -20.589 843.341 849.586 -6.165
Øvrig drift 0 0 0 0 0
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering

0 0 0 0 0

Ældreboliger 0 0 0 0 0
Indtægter fra den 
særlige 
refusionsordning

0 0 0 0 0

I alt øvrige drift 0 0 0 0 0
Bevilling 67 Sociale 
overførsler i alt

864.010 -20.589 843.341 849.586 -6.165

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret budget 

Der er en samlet afvigelse mellem bevilling 66 og 67 på i alt 3 mio. kr. Afvigelsen dækker over 
lidt udsving på de forskellige udgiftstyper. Ved budgetopfølgningen 31.10.2017 er budgettet 
justeret med en samlet tillægsbevilling på -23,9 mio.kr. svarende til det forventede regnskab 
på det tidspunkt. 

Aktivitet Beløb 1.000 kr.
5.46.61 Introduktionsydelse
Der var i alt 447 årspersoner på introduktionsydelse i 2017. Dette svarer 
til forventningen ved budgetopfølgningen pr. 31.10.2017. Afvigelsen 
skyldes at refusionsprocenten pr. 31.10.2017 ikke er korrekt beregnet, 
som følge af en konteringsfejl. Refusionsprocenten er opgjort til 25,4% 
som er en anelse lavere end det oprindelige budget. 

-3.780

5.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere
Mindreforbruget skyldes en mindre forskydning i den gennemsnitlige 
sats.

258

5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
Merforbruget skyldes især større udgifter til mellemkommunal refusion 
samt en mindre afgang af årspersoner end forventet. Forskellen svarer til 
ca. 12 årspersoner.

-1.241

5.57.71 Sygedagpenge
Der var i alt 1.207 årspersoner på sygedagpenge i 2017. Dette svarer til 
forventningen ved budgetopfølgningen pr. 31.10.2017. Afvigelsen 
skyldes en lidt større bruttopris pr. borger og et lille fald i 
refusionsprocenten. 

-1.640

5.57.72 Sociale formål
Mindreforbruget skyldes færre udgifter til medicin til voksne med nedsat 
funktionsevne, som modtager hjælp efter servicelovens § 100.

190
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05.57.73 Kontant og uddannelseshjælp
Der var i alt 902 årspersoner på kontanthjælp og 645 årspersoner på 
uddannelseshjælp i 2017. Dette er en lille stigning i forhold til 
forventningen ved opfølgningen pr. 31.10.2017. Herudover har der 
været en lille ændring i nettoprisen. 

359

05.57.74 Kontant vedrørende visse grupper af kontanthjælp
Der er foretaget en særlig gennemgang af statsrefusionen for 2014 –
2016. Det har givet anledning at vi har kunne hjemtage refusion af en 
række udgifter vedr. merudgifter til børn med nedsat funktionsevne.

453

05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant-
og uddannelseshjælpsmodtagere
Der er foretaget en særlig gennemgang af statsrefusionen for 2014 –
2016. Det har givet anledning at vi har berigtiget en række sager og 
hjemtage yderligere statsrefusion.

381

5.57.77 Boligsikring
Merforbruget skyldes især efterreguleringer af boligsikring.

-192

05.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse
Der er foretaget en særlig gennemgang af statsrefusionen for 2014 –
2016. Det har givet anledning til at vi har berigtiget en række sager og 
hjemtaget yderligere statsrefusion.

139

05.57.80 Revalidering
Der var i alt 167 årspersoner på revalidering i 2017. Dette er et fald på 
to årspersoner i forhold til forventningen ved budgetopfølgningen pr. 
31.10.2017.

159

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
Der var i alt 162 årspersoner på ressourceforløb og 373 årspersoner på 
jobafklaringsforløb i 2017. Dette svarer stort set til forventningen ved 
opfølgningen pr. 31.10.2017. 

Der er foretaget en særlig gennemgang af statsrefusionen for 2014 –
2016. Det har givet anledning at vi har berigtiget en række sager og 
hjemtage yderligere statsrefusion.

1.031

05.58.83 Ledighedsydelse
Der var i alt 329 årspersoner på ledighedsydelse i 2017. Dette er et lille 
fald i forhold til forventningen ved budgetopfølgningen pr. 31.10.2017

Merforbruget kan primært henføres til at vi har modtaget mindre 
statsrefusion end forventet. Revisionen har foretaget en særlig 
gennemgang af statsrefusionerne for 2013 – 2016 og dette har medført 
en berigtigelse på 1,5 mio. kr. i merrefusion. 

Samtidig er det dog konstateret, at der er usikkerhed om hvorvidt der er 
sket en række fejlregistreringer i forbindelse med overgangen til den nye 
refusionsordning. Der vil blive iværksat en særlig undersøgelse af 
eventuelle registreringsudfordringer i forbindelse med 
refusionsomlægningen i løbet af foråret 2018. 

-2.360

82



7 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 69 
Arbejdsmarked - institutioner
Sagsbehandler: Dr22807
SagsID: EMN-2017-00268

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 
69 Arbejdsmarked – institutioner

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 69 Arbejdsmarked – institutioner tages 
til efterretning

Beskæftigelseschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at overførsel af driftsbeløb på i alt 84.000 kr. godkendes

Beslutning
Indstilling godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang4, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

4 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.
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En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 69 Arbejdsmarked – institutioner

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse
(C-D)*

Centrale udgifter 0 0 0 0 0
Decentrale udgifter 0 34 34 -50 84
I alt serviceudgifter 0 34 34 -50 84
Øvrig drift 0 0 0 0 0
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering

0 0 0 0 0

Ældreboliger 0 0 0 0 0
Indtægter fra den 
særlige 
refusionsordning
I alt øvrige drift 0 0 0 0 0
Bevilling 69 
Arbejdsmarked –
institutioner i alt

0 34 34 -50 84

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret budget 

Bevilling 69 Arbejdsmarked – institutioner er en 0-bevilling, hvor indtægter og udgifter 
balancerer. Jobkompagniet leverer forskellige typer af beskæftigelsestilbud, som afregnes via 
aktivitetsmidlerne på bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2.

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 69 Arbejdsmarked – institutioner
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Jobkompagniet 84
Decentrale overførsler i 
alt

84

Bilag
1 (Bevilling 69 - 6947579)
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ÆLDRE- OG 
HANDICAPUDVALGET
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6 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 
73 - Ældreområdet
Sagsbehandler: Dr17364
SagsID: EMN-2017-02595

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 73 Ældreområdet.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Ældreudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 73 Ældreområdet tages til efterretning

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger 
”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at overførsel af driftsbeløb på i alt 22,688 mio. kr. godkendes, når:
o 26,840 mio. kr. overføres fra bevilling 73
o -3,679 mio. kr. overføres fra bevilling 78
o -0,473 overføres fra bevilling 72

! at anlægsoverførsler på i alt 12,675 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
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Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang3, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilag 1

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 73 Ældreområdet

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse
(C-D)*

Centrale udgifter 372.255 8.486 380.741 364.470 16.271
Decentrale udgifter 243.707 8.567 252.274 241.705 10.569
I alt serviceudgifter 615.962 17.053 633.015 606.175 26.840
Øvrig drift
Ældreboliger 2.145 0 2.145 6.491 -4.346
Indtægter fra den 
særlige 
refusionsordning

-3.840 0 -3.840 -2.754 -1.086

I alt øvrige drift -1.695 0 -1.695 3.738 -5.433
Bevilling 73 
Ældreområdet i alt

614.267 17.053 631.320 609.913 21.407

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Der var i 2017 et samlet mindreforbrug på bevilling 73 Ældreområdet på 21,4 
mio. kr. På serviceudgifterne alene, var der et mindreforbrug på 26,8 mio. kr.

Budgetafvigelsen udgøres af forholdsvis store merforbrug på 
myndighedsbudgettet på hjemmepleje, hjemmesygepleje, respirationshjælp i 
eget hjem samt betalinger til friplejehjem i andre kommuner, mens der har 
været store mindreforbrug på uddannelse af elever, mellemkommunale 
opholdsbetalinger og betaling for ydelser på plejecentre. For en uddybende 
beskrivelse af afvigelsesforklaringerne, se bilag 2.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 73 Ældreområdet
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

3 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.

87



4.82 Kommunal 
genoptræning og 
vedligeholdelsestræning

-2.024

5.32 Kjellerup Friplejehjem 446
5.32 Værdighedsmilliard 4.733 Af det samlede mindreforbrug på 5,206 mio. 

kr. søges 4,733 overført til bevilling 73, 
mens 0,473 mio. kr. søges overført til 
bevilling 72, da der i 2017 er afholdt udgifter
vedrørende Værdighedsmilliarden, på 
daværende bevilling 52, svarende til dette 
beløb.

5.32 Klippekortordning på 
plejecentre

2.540

5.32 Klippekortordning i eget 
hjem

2.721

5.32. Pleje og omsorg mv. af 
ældre og handicappede -
øvrige poster

7.987

5.34 Plejehjem og 
beskyttede boliger

164

5.37 Plejevederlag og hjælp 
til sygeplejeartikler

-578

5.50 Botilbud til 
længerevarende ophold

-411

6.57 Voksen-, ældre- og 
handicapområdet -
visitationen

269

6.72 Tjenestemandspension -49
Centrale overførsler i alt 15.798

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 73 Ældreområdet
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

5.32 Pleje og omsorg mv. af 
ældre og handicappede

10.569

5.32 Pleje og omsorg mv. af 
ældre og handicappede – frit 
valg

-3.679 Merforbruget på 3,679 mio. kr. på bevilling 
78 vedr. frit valg søges overført til bevilling 
73. 

Decentrale overførsler i 
alt

6.890

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 
4.

Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling 73 Ældreområdet
Anlæg
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Sejs Plejecenter - projekt det 
gode køkkenliv - renovering 
af køkkener

1.436
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Fårvang Plejecenter - projekt 
det gode køkkenliv -
renovering af køkkener

746

Nyt plejecenter Marienlund 6.306
Anskaffelse af 
velfærdsteknologi

1.263

Mindre bygningsmæssige 
arbejder - indretning af 3 
sygeplejeklinikker

859

Plejeboligplanens 
omstillingspulje (generel)

2.000

Plejeboligplanens 
omstillingspulje - indretning 
af Solgården til 
profilplejeboliger

65

Anlægsoverførsler i alt 12.675

Bilag
1 (Specifikation af bevillingsændringer i 2017 for bevilling 73 Ældreområdet - 6944460)
2 (Regnskabsbemærkninger bevilling 73 - Ældreområdet - 6948552)
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6 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 
74 Handicap
Sagsbehandler: Dr28196
SagsID: EMN-2017-07039

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 
for bevilling 74 Handicap – voksne.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 74 Handicap – voksne tages til 
efterretning

Socialchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af 
budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at overførsel af driftsbeløb på i alt -1,078 mio. kr. godkendes, heraf overføres -1,078 
mio. kr. til bevilling 54 Handicap – voksne

! at anlægsoverførsler på i alt 0,217 mio. kr. godkendes, heraf overføres 0,217 mio. kr. 
til bevilling 54 Handicap - voksne

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
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Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang4, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

Regnskab

Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling 74 handicap – voksne for 2017.
1.000 kr. A B C D E

Serviceudgifter
Oprindelig
t budget 

2017

Bevillings
-

ændringer 
2017

Korrigeret 
budget 
2017

Regnskab
2017

Afvigelse 
[C-D]* 

Centrale udgifter 264.905 5.967 270.872 280.348 -9.476
Decentrale udgifter 191 0 191 1.620 -1.429
I alt serviceudgifter 265.096 5.967 271.063 281.968 -10.905

Øvrig drift

Oprindelig
t budget 

2017

Bevillings
-

ændringer 
2017

Korrigeret 
budget 
2017

Regnskab
2017

Afvigelse 
[C-D]*

Ældreboliger 165 0 165 479 -314
Indtægter fra den særlige 
refusionsordning -6.214

0
-6.214 -9.638 3.424

I alt øvrige drift -6.049 0 -6.049 -9.159 3.110
Bevilling 74 i alt 259.047 5.967 265.014 272.809 -7.795

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret.
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Merforbruget i 2017, skyldes primært Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) med et 
merforbrug på 8,3 mio. kr. og en forøget regning til objektiv finansiering af Kofoedsminde på 
0,8 mio. kr.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 74 handicap – voksne.
Drift
1.000 kr. Overførsel Evt. kommentar

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri -358

Tomgangshusleje på fraflyttede 
boliger i forbindelse med flytning 
af borgere til Marienlund.

4 Indenfor det sociale område er de takstfinansierede institutioners overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.
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03.22.17 Specialpædagogisk bistand til 
voksne 87
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov -170
05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre 
og handicappede (servicelovens §96) -8.398

Borgerstyret Personlig Assistance 
(BPA).

05.32.33 Forebyggende indsats for 
ældre og handicappede (servicelovens 
§85) -3.132

Skal ses i sammenhæng med 
midlertidigt ophold §107 og 
længerevarende ophold §108

05.35.40 Rådgivning og 
rådgivningsinstitutioner -704

Stigning i objektiv finansiering af 
Kofoedsminde med 500 t. kr. 
årligt, samt efterregulering af 
regningen fra 2016 på 295 t. kr.

05.38.50 Botilbud til længerevarende 
ophold (servicelovens §108) 1.178

Heraf er 351 t.kr. bundne midler, 
da det er doneret arv.
Skal ses i sammenhæng med 
bostøtte §85 og midlertidigt 
ophold §107.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 
(servicelovens §107) 3.270

Skal ses i sammenhæng med 
bostøtte §85 og længerevarende 
ophold §108.

05.38.53 Kontakt- og ledsagerordning 
(servicelovens §97-99) -814

Stigende anvendelse af ordningen. 
Bevilges 15 timer som maks. pr. 
måned. Benyttelsen er øget fra 
78% til 89%, da muligheden for 
opsparing af timer til bl.a. ferie 
benyttes i større omfang.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 
(servicelovens §103) 269

Skal ses i sammenhæng med 
aktivitets- og samværstilbud §104.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 
(servicelovens §104) -838

Skal ses i sammenhæng med 
beskyttet beskæftigelse §103.

05.72.99 Øvrige sociale formål 137
06.52.72 Tjenestemandspension -2

Budgetaftalen for 2018 9.826

Byrådet anmodes om eftergivelse 
af merforbrug, jf. Budgetaftalen 
for 2018, således at det kun er 
bundne midler der ansøges 
overført.

Centrale overførsler i alt 351

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 74 Handicap – voksne.
Drift
1.000 kr. Overførsel Evt. kommentar

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov 701

Taksten har været sat for højt på 
Lysbro STU. Taksten er nedsat fra 
2018.

05.32.33 Forebyggende indsats for 
ældre og handicappede (§85) -1.281

Takstreguleringer indregnes i 
taksterne efter 2 år, jf. 
Rammeaftalen.

05.38.50 Botilbud til længerevarende 
ophold (§ 108) -337

Takstreguleringer indregnes i 
taksterne efter 2 år, jf. 
Rammeaftalen.
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05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 
(§ 107) -22
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 
103) 4

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 
(§ 104) -494

Takstreguleringer indregnes i 
taksterne efter 2 år, jf. 
Rammeaftalen.

Decentrale overførsler i alt -1.429
Merforbruget indregnes i 
taksterne.

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 
4.

Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling 74 Handicap – voksne.
Anlæg
1.000 kr. Overførsel Evt. kommentar

Projektering af Frydenslunds fremtidige 
anvendelse 443

Anlægstiltag inden for handicapområdet 1.171
Mindreforbruget skyldes 
bestillingstid på indkøb af biler.

Bakkehuset, Snoorselhuset, mindre 
bygningsmæssige ændringer 45
Velfærdsteknologi 69
Renovering af Frydenslund 6

Projektering af nyt botilbud på 
voksenhandicapområdet (ved Nordre 
Skole) -1.590

Merforbruget udlignes hen over 
projektperioden. Botilbuddet 
forventes indflytningsklar i 2. 
halvår 2019.

Kernen, mindre bygningsmæssige 
ændringer 60
Aktivitetshuset, Multihuset, 
Sindingsgade, mindre 
bygningsmæssige ændringer 13
Anlægsoverførsler i alt 217

Bilag
1 (Specifikation for bevilling 74 Handicap - voksne - 6926562)
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7 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 
78 - Frit valg
Sagsbehandler: Dr16815
SagsID: EMN-2017-02595

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 78 Frit valg.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Ældreudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 78 Frit valg tages til efterretning

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger 
”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”,

! at merforbrug på i alt 3,679 mio. kr. ikke overføres, da merforbruget dækkes på 
bevilling 73 Ældreområdet

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang4, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

4 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang 
underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i 
Region Midtjylland.
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På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 78 Frit valg

Serviceudgifter A B C D E
Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2017

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse
(C-D)*

Centrale udgifter 0 0 0 0 0
Decentrale udgifter 0 0 0 3.679 -3.679
I alt serviceudgifter 0 0 0 3.679 -3.679
Øvrig drift
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering

0 0 0 0 0

Ældreboliger 0 0 0 0 0
Indtægter fra den 
særlige 
refusionsordning

0 0 0 0 0

I alt øvrige drift 0 0 0 0 0
Bevilling 78 Frit valg 
i alt

0 0 0 3.679 -3.679

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Der var i 2017 et merforbrug på 3,7 mio. kr. på bevilling 78. 

Merforbruget skyldes følgende forhold:

- Der har i 2017 været et højt sygefravær i sektionen, hvilket medfører, at udgifterne til 
vikarer har været forholdsvis høje. Sygefraværet i hjemmeplejen er dog faldet fra 26,8 dage 
pr. medarbejder i 2016 til 25,1 i 2017.

- Fagsammensætningen i sektionen har løbende ændret sig, idet andelen af medarbejdere med 
en assistentuddannelse er stigende. Dette betyder en øget udgift til løn.

- Der har i 2017 været ekstraordinære udgifter til uddannelse af personalet.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført 
som angivet i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 78 Frit valg
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar
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5.32. Pleje og omsorg mv. af 
ældre og handicappede

0

Centrale overførsler i alt 0

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 78 Frit valg
Drift
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

5.32. Pleje og omsorg mv. af 
ældre og handicappede 

0 Merforbruget på bevilling 78 
Frit valg søges ikke overført, 
da merforbruget dækkes på 
bevilling 73 Ældreområdet

Decentrale overførsler i 
alt

0

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 
4.

Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling 78 Frit valg
Anlæg
1.000 kr.

Overførsel Evt. kommentar

Anlægsoverførsler i alt 0

Bilag
1 (Specifikation af bevillingsændringer i 2017 for bevilling 78 Fritvalgsområdet - 6944468)
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PLAN-, MILJØ- OG
KLIMAUDVALGET
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3 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 
81 Natur og Miljø 
Offentlig titel:  
Sagsbehandler: Dr10838
SagsID: EMN-2017-01008

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 
bevilling 81 Natur og Miljø 

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

 at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 81 Natur og Miljø tages til efterretning

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”, 

 at overførsel af driftsbeløb på i alt 104.500 kr. godkendes
 at anlægsoverførsler på i alt  7.714 mio. kr. godkendes

Beslutning 
Indstillingen godkendt. 

Ej til stede

. 

Tidligere beslutninger
… 

Sagen 

Supplerende beskrivelse af sagen
. 

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overfør-
selsadgang, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) 
fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen. 
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På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 
2018. 

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 

Regnskab 

Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 81 Natur og Miljø 

Serviceudgifter A B C D E 
Drift 
1.000 kr. 

Oprindeligt 
Budget 
2017 

Bevillings-
ændringer 

Korrigeret 
Budget 
2017 

Regnskab 
2017 

Afgivelse
(C-D)* 

Centrale udgifter  8.776 961 9.737 9.633 104
Bevilling 81 Natur 
og Miljø i alt 

8.776 961 9.737 9.633 104

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret  
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug 

Driftsoverførsler 

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale driftsmidler overført som angivet i ta-
bel 2. 

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 81 Natur og Miljø 
Drift 
1.000 kr. 

Overførsel Evt. kommentar

Naturforvaltningsprojekter -53
Skove -13
Vedligeholdelse af vandløb 265 Ekstra ordinær bevilling til 

konsulentbistand, opmåling, 
analyse af sanbanker i Tange 
sø/Gudenåen. Opgaven for-
sætter i 2018 

Øvrige planlægning, under-
søgelse, tilsyn mv. 

123 Overskud fra 2016 

Diverse udgifter og indtægter -218 Med den budgetterede stig-
ning i taksten for rottebe-
kæmpelse forventes det, at 
underskuddet vil forsvinde i 
løbet af år 2019.  
I fremtiden forventes en stig-
ning i udgifterne til forebyg-
gelse samt giftfri rottebe-
kæmpelse. Investeringerne 
kan tilpasses i forhold til 
indtægterne. 

Centrale overførsler i alt 104
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Anlægsoverførsler 

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 
3. 

Tabel 3. Anlægsoverførsler for bevilling 81 Natur og Miljø 

Drift 
1.000 kr. 

Overførsel Evt. kommentar

Projekter og kortlægning af 
beskyttede dyrearter 

125.000 Restbeløb anvendes til alle-
rede udførte/planlagte vand-
huller, som er udskudt fra 
2017 til 2018. 

Projekt Friluftsliv på Odden i 
Silkeborg – Madpakkehus 

220.000
-227.000

Renovering af trækstien 47.000 Restbeløb, som kan indgå, 
hvis det lykkes Naturstyrel-
sen at skaffe flere midler til 
strækningen nord for Svo-
strup Kro 

Istandsættelse af jernbanebro 
over Funder Ådal ved Har-
bovad 

344.000 Restbeløbet anvendes i 2018 
til et nyt trædæk på broen. 

Rågekampagne 2017-2019 143.000 Bevilling fra 2017 benyttes 
også i 2018-2019 til bl.a. at 
nedtage rågereder. 

Etablering af rekreative stier 
ved Hedevej i Fårvang 

300.000 Grundet det meget våde vejr 
i 2. halvår af 2017, har det 
ikke være muligt at igang-
sætte anlægsarbejdet. Stier 
etableres i 2018. 

Udbygning af eksisterende 
publimumsfaciliteter langs 
Gudenåen 

200.000 Beløbet anvendes i 2018 til 
indkøb og opsætning af toi-
letbygning ved Ludvigslyst. 

Pulje til kortlægning og natur-
projekter for bilag IV arter 
2017 

299.000 Beløbet anvendes til under-
søgelse af bilag IV arter, 
samt forbedring af leveste-
der for bilag IV arter. 

Undersøgelse og planlægning 
af sti ved Gubsø 

600.000 Kan først igangsættes når 
Vejdirektoratet har lavet en-
delige aftaler med lodsejere i 
området vedr. erstatnings-
natur. Forhandlinger pågår. 

Naturgenopretningsprojekter 
for Stenholt Mose 

1.338.000 EU-projektet slutter ved ud-
gangen af 2018. Der vil evt. 
være omkostninger i både 
2018 og 2019. Derfor over-
føres midlerne. Evt. skal 
nogle af de uforbrugte midler 
betales tilbage til EU. 
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Realisering af projekter i Na-
tura 2000-planerne, 1. plan-
periode 

2.136.000 Der mangler stadig projekter 
fra 1. planperiode f.eks. i 
form af udlæg af ny natur. 
Der arbejdes på at finde eg-
nede arealer og interesse-
rede lodsejere. 

Realisering af projekter i Na-
tura 2000-planerne, 2. plan-
periode  

987.000 2. planperiode løber til 2021. 
Midlerne skal derfor overfø-
res 

Opmåling af vandløb 53.000 Projektet forsætter i 2018 
Vand- og klimaplan 1.149.000 Arbejdet med spildevands-

plan, vandforsyningsplan og 
vandløbsregulativer er 
igangsat. Arbejdet forløber 
over flere år og suppleres af 
bla. Varmeplanen. 

Centrale overførsler i alt 7.714.000

Borgerinddragelse
. 

Økonomi
. 

Bilag
1 (Bevillingsændring bevilling 81 - 6914694) 
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