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�jj_TTRỲR̀_SaU�UaRaR̂��
eRj_̂�RZjR̂V̂jTUTWR̂�VW�
_̂�RZj̀eUYZ[��UjR̂Rg[̂R̀�ĝ_�x}z{�aUY�
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(1000 kr.)
Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018

Driftsoverførsler fra 2017 til 2018 19.793
Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

DUT: Godkendelse af arealer til husdyrbrug overgår til generelle regler og er således 
ikke længere en del af kommunernes godkendelsesarbejde. -207

DUT: Forsøg på beskæftigelsesområdet 110
DUT: Konsolidering af data til plandata.dk 129
DUT: Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet 165
DUT: Tilpasning af indsatsplaner som følge af udpegning af drikkevandsressourcer 227
Som følge af Synlighedsreformen udmøntes midler til at understøtte nye digitale og 
datainformerede arbejdsgange ifm. implementering af Fælles Sprog 3. 239

DUT: Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020 mv. 240
DUT: Ny dagtilbudslov 361
DUT: Databeskyttelsesforordningen 923
Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL afsat midler til kompetenceløft til 
det kommunale sundhedspersonale. 1.531

Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
marts 2018 

Ved overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018, der blev godkendt i byrådet 19. 
marts 2018, fremgik et kassetræk på 358,135 mio. kr. Det samlede kassetræk skulle 
have været på 357,937 mio. kr. Differencen opstod på grund af en fejl i cifrene i 
sammentællingen i dagsordensteksten (på 0,776 mio. kr.), mens beløbene i bilagene 
stemte, samt fordi der blev givet en for lav kompensation (0,578 mio.kr.) for 
manglende indtægter på byggesagsgebyrer. Dette er rettet og difference på 0,198 
mio. kr. er tilført kassen. 578

Indkøbsreguleringer 57
Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
marts 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: C-fleksjob 160
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 12 Kommunale 
ejendomme vedrørende: Borgerkaffe. -26
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner 
vedrørende: Digitaliseringspuljen: Projekt "Bookingskærme" 32
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: DUT midler, som skal bruges til løsning af ekstra 
administrative opgaver som et nyt lovkrav om tilsyn med folkeoplysende aktiviteter 102
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 53 Socialpsykiatri og Rusmiddel til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: Organisationsændring 162
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner 
vedrørende: Fælles tillidsrepræsentant 200
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner 
vedrørende: Levetidsforlængelse på hjemmesiden. 350
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 54 Handicap - voksne til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: Organisationsændring 506
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: Opnormering i Borgerservice, herunder 
marginaludgifter til flygtninge. 675
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: afholdelse af udgifter i forbindelse med 
indkøbsfællesskabet. 775
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner 
vedrørende: Risikostyring 1.000

Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 14 Centralfunktioner
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Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: Øget sagsbehandling i Beskæftigelsesafdelingen i 
forbindelse med modtagelse af flygtninge 1.800
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: Fra vækstpuljen overføres midler til Teknik- og 
Miljøafdelingen for at styrke sagsbehandling inden for plan- og byggeområdet i 2018 
og 2019 med henblik på at understøtte væksten. 3.000

Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 12 Kommunale 
ejendomme vedrørende: Ekstra vagttimer på Jobcenteret. -160
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 16 Tværgående 
aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn 2018 -1.044
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: Arbejdsopgaver i forbindelse med kulturaftalen Østjysk 
Vækstbånd er flyttet fra en medarbejder som blev aflønnet på bevilling 34 til en 
medarbejder som bliver aflønnet på bevilling 14, og lønbudgettet bliver i den 
forbindelse flyttet til bevilling 14. 80
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: Kompetenceudvikling til understøttelse af udviklings- 
og anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. 300
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: Konteringspraksis mellem hovedkonto 5 og hovedkonto 
6 er tilrettet i henhold til aftale med revisionen (BDO). Tilsvarende regulering er 
indarbejdet i budgetbidraget for 2019. 3.333

Beslutning om overførsel af midler vedr. støtte til kulturinstitutioner og andre 
turistattraktioner 

Flytning af 0,5 mio. kr. fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner 
(Kultur og Borgerservice) 500Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgning 31. oktober

2018
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner 
vedrørende: Administrativ backup af Ungebyrådet 100
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 73 Sundhed og 
Ældre vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det kommunale 
sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen og KL -1.301
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 73 Sundhed og 
Ældre vedrørende: Trepartsmidler til dækning af udgifter til voksenelevløn -995
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 53 
Socialområdet vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det kommunale 
sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen og KL -105
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 54 Handicap - 
voksne vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det kommunale 
sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen og KL -58
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 45 Børn og unge 
med særlige behov vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det 
kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen og KL -38
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 66 
Arbejdsmarked - overførsler vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det 
kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen og KL -16
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 41 Skoler 
vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det kommunale 
sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen og KL -7
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 43 Dagpleje og 
daginstitutioner vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det kommunale 
sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen og KL -6
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: Indkøbsbesparelser - tilføres Indkøb 21
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner 
vedrørende: 12 Stock Shots HD-videoer til internationale medier/presse 90
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: Masterplan for Søtorvet. 400
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Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner 
vedrørende: Aftalte kommunikative aktiviteter 550

bev. Flytning 31.10.2018
knaps minde -300

Bevillingsændringer i alt 34.226
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Serviceudgifter A B C D E

Drift i 1000 kr.
Oprindelig 
budget 2018

Bevillings-
ændringer 
2018

Korrigeret 
Budget 2018

Regnskab 
2018

Afvigelse (C-D)

Centrale udgifter 410.757 34.226 444.983 426.282 18.701
Decentrale 
udgifter 0 0 0 0 0I alt 
serviceudgifter 410.757 34.226 444.983 426.282 18.701
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 øvrig drift 0 0 0 0 0Bevilling 14 
Centralfunktione
r i alt 410.757 34.226 444.983 426.282 18.701

Regnskab for bevilling 14 Centralfunktioner
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(1000 kr.)
Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018

Driftsoverførsler fra 2017 til 2018 6.344
Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
marts 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner 
vedrørende: Digitaliseringspuljen: Projekt "Bookingskærme" -32
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner 
vedrørende: Fælles tillidsrepræsentant -200
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner 
vedrørende: Levetidsforlængelse på hjemmesiden. -350
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner 
vedrørende: Risikostyring -1.000
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 34 Kultur og Fritid 
vedrørende: Tilskud fra Nærdemokratiudvalget til Ungekulturhuset. -100
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 43 Dagpleje og 
daginstitutioner vedrørende: Digitaliseringspuljen: Projekt "Hopspots" -18
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 43 Dagpleje og 
daginstitutioner vedrørende: Digitaliseringspuljen: Projekt "Dagtilbud 360" -4

Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 16 Tværgående 
aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn 2018 -104
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 15 Fælles 
formål vedrørende: Afholdelse af udgifter til Made in Denmark 75
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 15 Fælles 
formål vedrørende: Afholdelse af udgifter til Dronningebesøg 750

Beslutning om overførsel af midler vedr. støtte til kulturinstitutioner og andre 
turistattraktioner 

Flytning af 1 mio. kr. fra bevilling 15 Fælles formål til Kultur og Fritid (0,5 mio. kr. til 
bevilling 34 og 0,5 mio. kr. til bevilling 14) -1.000Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgning 31. oktober

2018
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner 
vedrørende: Administrativ backup af Ungebyrådet -100
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 15 Fælles 
formål vedrørende: Afholdelse af udgifter til Dronningebesøg 59
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner 
vedrørende: 12 Stock Shots HD-videoer til internationale medier/presse -90
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14 Centralfunktioner 
vedrørende: Aftalte kommunikative aktiviteter -550

Bevillingsændringer i alt 3.680

Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 15 Fælles formål
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Serviceudgifter A B C D E

Drift i 1000 kr.
Oprindelig 
budget 2018

Bevillings-
ændringer 
2018

Korrigeret 
Budget 2018

Regnskab 
2018

Afvigelse (C-D)

Centrale udgifter 52.855 3.680 56.535 50.724 5.811
Decentrale 
udgifter 0 0 0 0 0I alt 
serviceudgifter 52.855 3.680 56.535 50.724 5.811
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 øvrig drift 0 0 0 0 0Bevilling 15 
Fælles formål i 
alt 52.855 3.680 56.535 50.724 5.811

Regnskab for bevilling 15 Fælles formål
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(1000 kr.)
Godkendelse af bevillingsændringer, budgetopfølgning 31.10.18

Indkøbsbesparelser tilføres kassen -95
Restpulje afsat til imødegåelse af usikkerhed ved selvbudgettering tilføres kassen. -4.700

Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Driftsoverførsler fra 2017 til 2018 12.115

Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

Pulje afsat til tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud tilføres kassen, idet endelig 
afregning vedrørende regnskabsår 2017 sker i den kommende midtvejsregulering 
med tilbagebetaling på 2,2 mio. kr. -6.687
Pulje afsat til efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering af 
sundhedsvæsenet tilføres kassen -6.000

Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
marts 2018 

Driftsbudget afsat til imødegåelse af overførsler mellem årene tilføres
som planlagt til kassen. Bevilling 3 Finansforskydninger (kassen) nulstilles med 
tilsvarende beløb. Kassebeholdningen berøres ikke heraf. -27.975
HMN Naturgas A/S, indtægten vedrørende salget er tilgået kassen, hvorfor den 
budgetterede indtægt tilføres kassen. 4.000

Godkendelse af anlægsbevilling til daginstitutionspladser i Sejs, Funder og 
Balle/Hvinningdal/Buskelund 

Der overføres fra drift på bevilling 16 Tværgående aktiviteter 7,91 mio. kr. -7.910
Godkendelse af 8 anlægsregnskaber

Merforbrug på projekter under Økonomi- og Erhvervsudvalget finansieres af driften på 
bevilling 16 -124

Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
marts 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: Opnormering i Borgerservice, herunder 
marginaludgifter til flygtninge. -675
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: afholdelse af udgifter i forbindelse med 
indkøbsfællesskabet. -775
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: Øget sagsbehandling i Beskæftigelsesafdelingen i 
forbindelse med modtagelse af flygtninge -1.800
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: Fra vækstpuljen overføres midler til Teknik- og 
Miljøafdelingen for at styrke sagsbehandling inden for plan- og byggeområdet i 2018 
og 2019 med henblik på at understøtte væksten. -3.000
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til relevante 
bevillinger: Finansiering af tjenestemandspension for tidligere ansatte på institutioner 
under den sociale rammeaftale. -7.544
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til relevante bevillinger 
vedrørende: C-fleksjob -1.480
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 73 
Ældreområdet vedrørende: Der er til ibrugtagning af Marienlund afsat 1 mio. kr. til 
udmøntning ved ibrugtagning af 4. etage. -1.000

Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 16 Tværgående 
aktiviteter
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Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 16 Tværgående
aktiviteter vedrørende: Ny momsbekendtgørelse gældende fra 2018 giver mulighed 
for (som før 2014) at hjemtage moms af driftstilskud givet til institutioner, som er 
fuldt momsregistrerede. Dette medfører at budgetterne til udbetaling af driftstilskud 
på bevilling 34 Kultur og Fritid nedsættes, mens det udbetalte tilskud til 
institutionerne er uændret Modsvarende blev budgetterne øget, da 
momsbekendtgørelsen i 2014 fastlagde at der ikke kunne hjemtages moms af 
driftstilskud givet til institutioner, som var fuldt momsregistrerede. Budgettet til 
driftstilskud til Silkeborg Sportscenter reduceres (547 t.kr.), men det ændrer ikke på 
det udbetalte tilskud til institutionen. Budgettet til tilskud til forsamlingshuse 
reduceres (35 t.kr.), men det ændrer ikke på det udbetalte tilskud til 
forsamlingshusene. Budgettet til driftstilskud til Arena Midt reduceres (433 t.kr.), men 
det ændrer ikke på det udbetalte tilskud til institutionen. Budgettet til tilskud til varme 
i kunstgræsbanen Kjellerup reduceres (5 t.kr.), men det ændrer ikke på det udbetalte 1.020

Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 12 
Kommunale ejendomme vedrørende: afledt drift til ungekulturhus på Amaliegade -41
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 15 Fælles 
formål vedrørende: Afholdelse af udgifter til Made in Denmark -75
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 15 Fælles 
formål vedrørende: Afholdelse af udgifter til Dronningebesøg -750
Flytning af budgetbeløb fra driftsbevillingerne til bevilling 16 Tværgående aktiviteter 
vedrørende: Ændret pris- og lønskøn 2018. 10.139

Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra 
Hvinningdal lokalråd 

Anlægstilskud til Hvinningdal lokalråd -2.000
Godkendelse af anlægstilskud til Ans Idræts- og Kulturcenter 

Anlægstilskud til Ans Idræts- og Kulturcenter -1.660Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra ØBG
Silkeborg 

Anlægstilskud til ØBG Silkeborg til etablering af multihus og springgrav i forbindelse 
med etablering af hal 2 i Buskelund -1.660

Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra 
Ketchercenter Øster Bordingvej 17 

Anlægstilskud til Ketchercenter Øster Bordingvej 17 -830
Stillingtagen til ansøgning om anlægsstøtte til indkøb af solbåd til tursejlads på 
Tange Sø 

Anlægsstøtte til indkøb af solbåd til tursejlads på Tange Sø -519
Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af Cruyff-bane i Voel

Anlægsbevilling til etablering af Cruyff-bane i Voel -422
Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra 
Silkeborg Fiskeriforening

Anlægstilskud fra Silkeborg Fiskeriforening til renovering af foreningens lokaler -195
Stillingtagen til ansøgning om anlægsstøtte til støtteforening for Stendal Skov 

Anlægsstøtte til støtteforening for Stendal Skov -166
Stillingtagen til ansøgning om anlægsstøtte fra Veteranbanen Bryrup-Vrads 

Anlægsstøtte til Veteranbanen Bryrup Vrads - renovering af toilet- og køkkenfaciliteter -156
Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Ans IF 
og Ans Søsport 

Anlægstilskud til Ans IF og Ans Søsport til genskabelse og udvidelse af offentlig 
badestrand ved Ans Søbred, Tange Sø -83Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Ans

Sejlklub 
Anlægstilskud til Ans Sejlklub til renovering af sejlklubbens klubhus -83

Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra 
Grauballe ungdoms- og gymnastikforening 

Anlægstilskud fra Grauballe ungdoms- og gymnastikforening  til opklappelige tribuner 
i hallen -55Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgning 31. oktober

2018
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Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 15 Fælles 
formål vedrørende: Afholdelse af udgifter til Dronningebesøg -59
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: Masterplan for Søtorvet. -400
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til driftsbevillinger 
vedrørende: Tildeling af budgetmidler til dækning af marginaludgifter i 2018 
vedrørende flygtninge under integrationsloven. -2.850
Flytning af budgetbeløb fra driftsbevillinger til bevilling 16 Tværgående aktiviteter 
vedrørende: Indkøbsbesparelser 95

Byrådets 2. behandling af budget 2019
Finansforskydninger, reduktion i forbindelse med budgetaftale 2019 -14.000
Til renovering af Trækstien afsættes 4,9 mio. kr. finansieret i 2018/2019 af 2,9 mio. 
kr. fra vækstpuljen og 2,0 mio. kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede 
projekter. Anlægsbevillingen på 4,9 mio. kr. kan gives med rådighedsbeløb på 2,5 
mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019, såfremt der fra drift overføres 2,5 mio. kr. i 
2018 og 2,4 mio. kr. i 2019 fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter.  (2020:0; -2.500

Godkendelse af 8 anlægsregnskaber under ØKE, samt tilbagekaldelse af to 
tilsagn om anlægstilskud

Tilbagekalt tilsagn om anlægstilskud fra puljen til lokalt initierede projekter, Solbåd 
Tange Sø 519
Tilbagekalt tilsagn om anlægstilskud fra puljen til lokalt initierede projekter, Bryrup 
Bevægelsespark 1.375

Ansøgning om anlægstilskud til Virklund Boldklub
Ansøgning om anlægstilskud til Virklund Boldklub -490

bev. Flytning 31.30.18
knaps minde -3.400

Horn Fårvang multibane
Horn Fårvang multibane -347

Bevillingsændringer i alt -73.243
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Serviceudgifter A B C D E

Drift i 1000 kr.
Oprindelig 
budget 2018

Bevillings-
ændringer 
2018

Korrigeret 
Budget 2018

Regnskab 
2018

Afvigelse (C-D)

Centrale udgifter 102.064 -73.243 28.821 10.809 18.012
Decentrale 
udgifter 0 0 0 0 0I alt 
serviceudgifter 102.064 -73.243 28.821 10.809 18.012
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 øvrig drift 0 0 0 0 0Bevilling 16 
Tværgående 
aktiviteter i alt 102.064 -73.243 28.821 10.809 18.012

Regnskab for bevilling 16 Tværgående aktiviteter
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PLAN- OG
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31 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse 
af driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 24 
Kollektiv trafik
Sagsbehandler: Dr26150
SagsID: EMN-2019-00991

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på
bevilling 24 Kollektiv trafik.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført 
som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. 
Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år 
på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

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

! at orienteringen om regnskab 2018 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 2018 til 2019”,

! at overførsel af driftsbudget på i alt 1,915 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse 
på 1,915 mio. kr. godkendes. I 2019 igangsættes Trafikplan 2020 efter regionens 
besparelser.

Beslutning
Orientering taget til efterretning.
Indstilling af overførsel anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
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Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 24 Kollektiv trafik
A B C D E

Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 40.796 1.588 42.384 40.469 1.915
I alt serviceudgifter 40.796 1.588 42.384 40.469 1.915

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

Regnskab 2018 viser et mindre forbrug på 1,915 mio. Det skyldes, at der er sket en 
tilbagebetaling på ca. 1 mio. kr. fra Midttrafik, vedrørende regnskabsår 2016. Endvidere blev 
der overført ca. 1,2 mio. kr. fra bevilling 24, regnskabsår 2017. Overskuddene kan relateres til 
det billigere udbud i 2015. 

Bevilling 24 blev i 2018 tilført ca. 250.000 kr. i DUT-midler. Dette på grund af, at blinde og 
svagtseende kan optages i handicapordningen. Acontobetalingerne for handicapkørsel for 
2018, blev ikke ændret.

Overskuddet fra 2018 og evt. 2019 forventer vi vil blive brugt til nødvendig 
buskørsel/dublering i forbindelse med regionens besparelser på den kollektive trafik og 
gennemgang af samtlige busruter i Trafikplan 2020, som er bestilt hos Midttrafik.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 24 Kollektiv trafik 
A B C
Serviceudgifter
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Letbane Silkeborg - Århus 0
Realtid, Internet og 
markedsføring

42

Kollektiv trafik 500
Busdrift 1.373
Centrale overførsler i alt 1.915

Samlet overførsel 1.915

Eventuelle bemærkninger kan angives her.
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(1000 kr.)
Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018

Driftsoverførsler fra 2017 til 2018 1.242
Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

DUT: Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede 254
Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 24 
Kollektiv trafik vedrørende: Ændret pris- og lønskøn 2018 92

Bevillingsændringer i alt 1.588

Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 24 Kollektiv trafik
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Serviceudgifter A B C D E

Drift i 1000 kr.
Oprindelig 
budget 2018

Bevillings-
ændringer 
2018

Korrigeret 
Budget 2018

Regnskab 
2018

Afvigelse (C-D)

Centrale udgifter 40.796 1.588 42.384 40.469 1.915
Decentrale 
udgifter 0 0 0 0 0I alt 
serviceudgifter 40.796 1.588 42.384 40.469 1.915
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 øvrig drift 0 0 0 0 0Bevilling 24 
Kollektiv trafik i 
alt 40.796 1.588 42.384 40.469 1.915

Regnskab for bevilling 24 Kollektiv trafik
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32 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse 
af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på 
bevilling 25 Veje
Sagsbehandler: Dr26150
SagsID: EMN-2019-00991

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på
bevilling 25 Veje.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført 
som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. 
Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år 
på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

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

! at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 25 Veje tages til efterretning

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2018 til 2019”,

! at overførsel af driftsbudget på i alt -0,397 mio. kr. i forhold til en 
regnskabsafvigelse på -1,223 mio. kr. godkendes.

o Merforbruget på 0,826 mio. kr. søges ikke overført (finansieres af
kassebeholdningen) vedr. vintertjenesten.

! at overførsel af anlægsbudget på i alt 82,609 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Orientering taget til efterretning. 
Indstilling af overførsel anbefales. 

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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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 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer-
og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 25 Veje
A B C D E

Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 82.129 1.147 83.276 84.499 -1.223
I alt serviceudgifter 82.129 1.147 83.276 84.499 -1.223
Samlet anlæg 60.990 82.980 143.970 61.243 82.727

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

Regnskab 2018 viser et samlet merforbrug på 1,223 mio. kr.

Merforbruget på vintertjenesten skyldes en hård vinter i 2017/2018.
Det har været 2864 aktiviteter, som svarer til udkald på en rute og været brugt 6000 tons 
salt. Vinteren 2016/2017 var der kun 1374 aktiviteter og der blev kun brugt 2800 tons salt.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 25 Veje
A B C
Serviceudgifter
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Fælles formål, fast ejendom -233
Arbejder for fremmed regning 0
Driftsbygninger og -pladser 345
Parkering -660
Kommunale veje, 
vejvedligeholdelse

3.334

Belægninger mv. -3.429
Vintertjenesten 0 Merforbruget på 826.000 kr. 

finansieres af kassen
Tjenestemandspension 246
Samlet overførsel -397

Eventuelle bemærkninger kan angives her.
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Anlægsoverførsler

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

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 25 Veje
A B C
Anlæg
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Arbejder for fremmed 
regning

0

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

5.743
-5.743

Vejanlæg 59.695
Nordskovvej - Drewsensvejs 
østlige forlængelse til 
Århusvej

28.606

Hårupvej, forlægning vest 
om Hårup

10.139

Ny ringvejsbro over Gudenåen -
projektering

187

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

1.372
-1.898

Cykelstier mellem Sorring og 
Voel

-1.839

Erhvervskorridor, vest 
Bredhøjvej-Kejlstrupvej-
Lillehøjvej

132

Cykelsti Gjessøvej 4.520
Forlægning af Chr. 8 vej og 
Søvej (Søtorvet)

17.010

Cykelhandlingsplanen 1.000
Cykelsti Silkeborgvej, 
Kjellerup

466

Standardforbedringer 22.914
Projekter affødt af 
Trafiksikkerhedsplan

3.336

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

4.857

Forbedringer for kunderne i 
den kollektive trafik

1.019
-16

Modernisering af Resendalvej 797
Ombygning af Rådhusgade 22
Projektering og renovering af 
Torvet i Silkeborg

2.790
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Vejbelysning, udskiftning til 
LED lys

1.507

Forbedring af de trafikale 
forhold på Ansvej

7

Projektering af renovering af 
gågaderne i Silkeborg

44

Vejbelysning - kabellægning 
2018

-274

Vejbelysning - fortove 2018 338
Ombygning af krydset 
Viborgvej / Nordre Ringvej

3.033

Retablering af Bindslevs 
Plads Nord og Amaliegade

600

Bymiljøer 2018 854
Intelligent trafikregulering på 
Viborgvej

4.000

Bevilling 25 i alt 82.609

Eventuelle bemærkninger kan angives her.

Bilag
1 (Bevilling 25 Specifikation af bevillingsændringer - 7585373)
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(1000 kr.)
Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018

Driftsoverførsler fra 2017 til 2018 1.658
Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 25 Veje til bevilling 16 Tværgående aktiviteter 
vedrørende: Ændret pris- og lønskøn 2018 -498Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgning 31. oktober

2018
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 25 Veje til bevilling 12 Kommunale ejendomme 
vedrørende: Driften af P-pladsen på Søvej 3 af grønne arealer overgår til bevilling 12 
Kommunale ejendomme, fra bevilling 25 veje. -13

Bevillingsændringer i alt 1.147

Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 25 Veje
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Serviceudgifter A B C D E

Drift i 1000 kr.
Oprindelig 
budget 2018

Bevillings-
ændringer 
2018

Korrigeret 
Budget 2018

Regnskab 
2018

Afvigelse (C-D)

Centrale udgifter 82.129 1.147 83.276 84.499 -1.223
Decentrale 
udgifter 0 0 0 0 0I alt 
serviceudgifter 82.129 1.147 83.276 84.499 -1.223
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 øvrig drift 0 0 0 0 0
Bevilling 25 Veje 
i alt 82.129 1.147 83.276 84.499 -1.223

Regnskab for bevilling 25 Veje
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33 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse 
af driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 28 
Entreprenøropgaver
Sagsbehandler: Dr26150
SagsID: EMN-2019-00991

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 
28 Entreprenøropgaver.
I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført 
som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. 
Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år 
på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

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

! at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 28 Entreprenøropgaver tages til 
efterretning

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2018 til 2019”,

! at overførsel af driftsbudget på i alt 5,000 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse 
på 5,750 mio. kr. godkendes

o mindreforbrug på 0,750 mio. kr. overføres til andre bevillinger.
! at Entreprenørgårdens økonomiske buffer, efter ombygningen, nedskrives med 50% 

til 2,5 mio. kr.

Beslutning
Orientering taget til efterretning.
Indstilling af overførsel anbefales. 

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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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 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer-
og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 28 Entreprenøropgaver
A B C D E

Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 0 5.192 5.192 -558 5.750
I alt serviceudgifter 0 5.192 5.192 -558 5.750

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

Regnskab 2018 viser et mindreforbrug på 5,750 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 5.750.000 kr. overføres til 2019. 
! til dækning af ombygningen af Entreprenørgården ca. 2,5 mio. kr.
! til udbetaling af sædvanlig dividende 0,75 mio. kr.
! til forsat økonomisk buffer på 2,5 mio. kr. 

Jf. budgetforudsætningerne for 2018 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 0,750 mio. kr. til kunderne i forhold til deres omsætning på
Entreprenørgården i 2018.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 28 Entreprenøropgaver
A B C
Serviceudgifter
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Arbejder for fremmede regning 5.000 Økonomisk buffer + 
ombygning af 
Entreprenørgården
0,750 mio. kr. overføres til 
andre bevillinger/kunder

Centrale overførsler i alt 5.750

Eventuelle bemærkninger kan angives her.
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(1000 kr.)
Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018

Driftsoverførsler fra 2017 til 2018 5.192
Bevillingsændringer i alt 5.192

Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 28 
Entreprenøropgaver
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Serviceudgifter A B C D E

Drift i 1000 kr.
Oprindelig 
budget 2018

Bevillings-
ændringer 
2018

Korrigeret 
Budget 2018

Regnskab 
2018

Afvigelse (C-D)

Centrale udgifter 0 5.192 5.192 -558 5.750
Decentrale 
udgifter 0 0 0 0 0I alt 
serviceudgifter 0 5.192 5.192 -558 5.750
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 øvrig drift 0 0 0 0 0Bevilling 28 
Entreprenøropg
aver i alt 0 5.192 5.192 -558 5.750

Regnskab for bevilling 28 Entreprenøropgaver
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34 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse 
af anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 29 
Planlægning og Byggemodning
Sagsbehandler: Dr10838
SagsID: EMN-2017-04628

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling
29 Planlægning og Byggemodning.

Det fremgår af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på 
baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

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

! at orienteringen om regnskab 2019 for bevilling 29 Planlægning og Byggemodning 
tages til efterretning

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2018 til 2019”,

! at overførsel af anlægsbudget på i alt 15,104 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Orientering taget til efterretning.
Indstilling af overførsel anbefales. 

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang, er der udarbejdet nedenstående forslag for frigivne rådighedsbeløb overført 
fra 2018 til 2019.
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Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 29 Planlægning og Byggemodning
A B C D E

Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Samlet anlæg 37.000 -821 36.179 19.751 16.428

Forklaringen på bevillingsændringerne er at der er overført 38,0 mio. kr. fra 2017, 
mindreforbrug på regnskab på 0,8 mio. kr. er tilbageført til bevillingen og at der på 
budgetopfølgningen pr. 31.10.18 blev tilført kassen 39,7 mio. kr.

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 
2.

Tabel 2. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 29 Planlægning og Byggemodning
A B C
Anlæg
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Samlet beløb for funktion 
Boligformål (se bilag)

10.713

Samlet beløb for funktion 
Erhvervsformål (se bilag)

3.818

Samlet beløb for funktion 
Offentlig formål (se bilag)

573

Bevilling 29 i alt 15.104

Bevilling for byggemodning strækker sig altid over flere år, områderne ”grov byggemodnes”
først, dvs. der etableres vejadgang og forsyningsledninger føres frem –  grundene sælges og 
de nye ejere bygger – områderne færdiggøres med slidlag, belægningssten, beplantning mv.

Tidspunktet for hvornår færdiggørelserne udføres og dermed forbruget er meget afhængig af 
konjunkturen (grundsalget). Derfor kan der gå flere år inden forbruget forekommer. 
Mindreforbruget skyldes at der er igangværende arbejder på følgende projekter:
Tippetbakken i Gjessø, Gødvad Enge, Astrid Lindgrens Vej mv.

Bilag
1 (Bevilling 29 Planlægning og Byggemodning overførsler fra 2018 - 7596235)
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Plan- og Vejudvalget

Anlægsarbejde Forslag til overførsel 
af rådighedsbeløb

til 2019

BOLIGFORMÅL MV. (001050-001499)

001050 Resdal Bakke 1.000

001129 Munkemarken, Thorning 158.000

001244 Romervej, Grauballe, 1. etape 625.000

001314 Bryrup Nord (Overdrevet, Agervænget m.fl., matr. nr. 14 l Velling) 0

001342 Tippetbakken, Gjessø 735.000
001342 (02.22.03) Tippetbakken, Gjessø 

001343 Frisholmparken 1. etape (tidl. Them Syd) 99.000

001343 (2.28.22)  Frisholmparken 1. etape (tidl. Them Syd), stamvej

001401 Digterparken, etape 2,  Kjellerup -13.000

001402 Rådyrvej, Ans 12.000

001405 Romervej - etape 2 0

001408  Krondyrvej, Ans 82.000

001409 Tingbakken, 3. etape (incl. stamvej) ??? 0

001411 Gødvad Enge 1.874.000

001413 3 grunde Karolinelundsvej-Skovvejen 278.000

001414  6 grunde Raumavej 129.000

001415 Margrethesvej II 1.117.000

001416 Sikavej, Ans 1.825.000

001417  (00.22.02 + boligveje) Astrid Lindgrensvej (Løvehjertevej, Tvebaksvej, Jonatansvej og 
Balle Bygade) 1.308.000

001417  (02.28.22 Stamvej) Astrid Lindgrensvej (Løvehjertevej, Tvebaksvej, Jonatansvej og 
Balle Bygade)

001417  (02.22.03)  Astrid Lindgrensvej (Løvehjertevej, Tvebaksvej, Jonatansvej og Balle 1.537.000
-2.249.000

001418 Smedebakken, Them 580.000

001419 Frisholmsparken etape 2 132.000

001420  (00.22.02) 4 grunde på Marienlundsvej 1.720.000
001420  (02.28.22 - stamvej) 4 grunde på Marienlundsvej

001.421 Gudenåskrænten 371.000
300.000

-300.000001.421 (02.22.03) Gudenåskrænten
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Plan- og Vejudvalget
Anlægsarbejde Forslag til overførsel 

af rådighedsbeløb
til 2019

001422 Nylandsvej 49, Fårvang 307.000

001423  (00.22.02 + boligveje) Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II 85.000

001423  (02.28.22 Stamvej) Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II 0

001423  (02.22.03) Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II 0

Samlet for Boligformål 10.713.000

ERHVERVSFORMÅL

001710 Foghsvej, Ulvedalsvej og Bommen, Thorning 0

001713 Industrivej (syd for), Kjellerup -5.000

001718 Ternevej, Sorring 0

001724 Fabriksvej,  Kjellerup 50.000

001725 Hårup Østervej,  Hårup 0

001726 Erhvervsområde nord for F.L. Smidtsvej 1.940.000
001726  (2.28.22) Stamvej i  erhvervsområde nord for F. L. Smidtsvej

3.100.000
-3.100.000

001750 Færdiggørelse af Dybkærcentret, 1. etape (erhvervsformål) 80.000

001753 Nyt erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej) 1.008.000
001753   (2.28.22)  Udvidelse af Skærskovvej (stamvej til Skærskovgårdsvej) 22.000

001755  Erhvervsport Hårup, 1. etape (Neptunvej) 0

001756 Forlængelse af Hårup Tværvej 0

001757 Kejlstrup Tværvej, Kejlstrup vest, etape 1 723.000

Samlet for Erhvervsformål 3.818.000

00.22.04 Offentlige formål

Areal af Gødvad Bygade 2B 0

Gødvad Bygade, 2. etape (Gødvadhøjen, 2, etape) 73.000

Stadion Allé 16 (kunstgræsbaner) 500.000

Samlet for Offentlig formål 573.000

15.104.000

001726  (2.22.03) Byggemodning af erhvervsområde nord for F.L. Smidtsvej
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KULTUR-, FRITIDS-
OG IDRÆTSUDVALGET
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3 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling
34 Kultur og Fritid
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2018-05811

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på
bevilling 34 Kultur og Fritid.
I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført 
som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. 
Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år 
på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

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

! at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 34 Kultur og Fritid tages til efterretning
! at det drøftes om udvalget vil indstille til Økonomi- og erhvervsudvalget, at ikke ansøgt 

mindreforbrug som overskrider 5 pct. på Den Kreative Skole overføres til 2019

Kultur- og borgerservichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger 
”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2018 til 2019”

! at overførsel af driftsbudget på i alt 7,181 mio. kr. i forhold til en 
regnskabsafvigelse1 på 7,037 mio. kr. godkendes, når

o mindreforbrug på 0,077 mio. kr. ikke søges overført (tilføres kassen) vedr.
Svømmecenter Nordvest

o mindreforbrug på 0,221 mio. kr. overføres fra bevilling 16 Tværgående
aktiviteter vedr. gavlmalerier

! at overførsel af anlægsbudget på i alt 47,982 mio. kr. godkendes

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at ikke ansøgt mindreforbrug som overskrider 
5 pct. på Den Kreative Skole overføres til 2019.
Overførsel af budgetbeløb anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). 
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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 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer-
og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 34 Kultur og Fritid
A B C D E

Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 74.792 2.890 77.682 71.766 5.916
Decentrale udgifter 47.151 1.160 48.311 47.190 1.121
I alt serviceudgifter 121.943 4.050 125.993 118.956 7.037
Samlet anlæg 30.550 47.913 78.463 30.603 47.860

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

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget.

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget skyldes bl.a., at der er et mindreforbrug på parker og 
legepladser, lystbådehavne, tjenestemandspension og Den Kreative Skole.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 34 Kultur og Fritid
A B C
Serviceudgifter
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Centrale overførsler
Projekter og events vedr. 
outdoor 

933 F.eks. midler til 
samarbejdsprojekt med Viborg 
om drift og udvikling af ny 
foreningskonstruktion, og 
kommunikation og øvrige 
aktiviteter 

Ikke færdiggjorte opgaver 
vedr. parker, idrætsanlæg, 
legepladser og lystbådehavne

1.342 F.eks. renovering af bolværker v. 
Hattenæs og Borgmesterhaven, 
strømforsyning Bindslevs Plads, 
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udskiftning af lysanlæg v. Bryrup 
mv.

Projekter og events på 
kulturområdet 

586 F.eks. Gadeteaterfestival og ZULU 
Sommerbio.

Øvrige driftsoverførsler
overførsler på kulturområdet

921 F.eks. Kultur på recept, 
Ungekulturhus og Festival of 
Wonder.

Puljemidler 625 Inkl. disponerede midler fra De 
Frie Kulturelle Midler til bl.a. 
Festival of Wonder og 
teaterforestilling v. Silkeborg Bad 
(Hakkehuset).

Øvrige projekter 304 F.eks. Frivillig Festdag 2019, 
værtsskabsfunktion for Nordre 
Fælleshus, musikskoler mv.

Forsamlingshuse 45 Aktiviteter og tilskud til 
forsamlingshuse.

Fritidsportalen Silkeborg 
Kommune (WINKAS)

185 Midler til udvikling af 
tilskudsprogrammet og betaling 
af abonnement 2019.

Leder til Ungekulturhuset 560 Der er ikke afsat budget til en 
leder af Ungekulturhuset i 2019. I 
2020 findes finansieringen 
indenfor rammerne af bevilling 
34.

Underskudsdækning til 
decentrale haller

293 Dækning af underskud over 5%, 
herunder hos JYSK Arena.

Finansiering af merforbrug på 
afsluttede anlægsprojekter 
2018

122 Afsluttede anlægsregnskaber 
giver et merforbrug som skal 
finansieres af driften.

Centrale overførsler i alt 5.916

Decentrale overførsler
Decentrale haller (JYSK Arena, 
Vestergadehallen mv.)

-111 Der er et merforbrug på -405 tkr. 
Heraf overføres -111 tkr. 
svarende til 5%.

Decentrale haller (JYSK Arena, 
Vestergadehallen mv.)

-294 Merforbruget udover 5% 
svarende til -294 tkr. overføres.

Decentrale svømmecentre 
(Svømmecenter Nordvest mv. 
)

247 Der er et mindreforbrug på 324 
tkr. Heraf overføres 247 tkr. 
svarende til 5%.

Decentrale svømmecentre 
(Svømmecenter Nordvest mv. 
)

0 Mindreforbruget udover 5% 
svarende til 77 tkr. tilgår 
kommunekassen.

Silkeborg Bibliotekerne, 
medborgerhuse, Campus 
Bindslevs Plads mv. 

528 Mindreforbruget ligger under 5%.

Den Kreative Skole 322 Der er et mindreforbrug på 674 
tkr. Heraf overføres 322 tkr. 
svarende til 5%.

Den Kreative Skole 352 Mindreforbruget udover 5% 
svarende til 352 tkr. overføres og 
den samlede overførsel bruges til 
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investeringer på baggrund af 
manglende vedligehold de senere 
år, f.eks. instrumenter, lyd- og 
lysanlæg .

Decentrale overførsler i alt 1.044

Fra andre bevillinger
Central
Gavlmalerier 221 Overføres fra bevilling 16 

Tværgående aktiviteter til 
gavlmalerier

Fra andre bevillinger i alt 221

Samlet overførsel 7.181

Anlægsoverførsler

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

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 34 Kultur og Fritid
A B C
Anlæg
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar*

Bynært aktivitetsområde på 
Skovbakken, Kjellerup

-1.184

Helhedsplan og 
Mandskabsbygning i 
Indelukket

60

Ekstraordinær 
vedligeholdelse og mindre 
nyanlæg 2017 
(Friluftsstrategi)

517

Discgolfbane i Vestre 
Kejlstrup skoven

100

Udskiftning af legeredskaber 505
Etablering af Trailcenter og 
outdoorfaciliteter

2.908

Søbade hele kommunen 10.606
Forbedring af 
parkeringsforhold ved 
Danhostel

-134

Ny hal 2 i Buskelund 9.554
Ny hal 2 i Hvinningdal 500
Forbedring af adgangsforhold 
til idrætsanlæg, Skægkær

59

Arena Park -2.133
Kunstgræsbaner 2.620
Aktivitetsdæk på 
motorvejstunellen

1.830

Etablering af Bikepark 2.100
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Etablering af Cruyff-bane i 
Voel

422

Lysanlæg i Gjessø 450
Fjernelse af løbebane i 
Lemming

200

Ny hal 2 i Gødvad 9.882
Perronteatret vedligeholdelse -3
Nyindretning af De små fisk 2.075
Nyt kulturhus i Alderslyst 7.883
Udearealer ved Campus 
Bindslevs Plads

-1.238

Ungekulturhus 403
Bevilling 34 i alt 47.982

*Alle anlæg er frigivede og størstedelen forventes at blive færdiggjort i 2019.

Årsagen til at der er forskel imellem regnskab og overførsel skyldes, at der afsluttes seks
anlægsregnskaber ultimo 2018, så disse skal ikke overføres til 2019. Anlægsregnskaberne 
afsluttes i en sæskilt sag som behandles på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomi- og 
Erhvervsudvalget og Byrådet sideløbende med denne sag.

Bilag
1 (Bevilling 34,  specifikation af bevillingsændringer - 7613679)
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BØRNE- OG 
UNGEUDVALGET
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8 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 
41 Skoler
Sagsbehandler: dr00648
SagsID: EMN-2018-05897

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på
bevilling 41 Skoler.
I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført 
som driftsbudget i indeværende år på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. 
Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år 
på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

Indstilling
Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 41 Skoler tages til efterretning

Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af 
budgetbeløb fra 2018 til 2019”,

! at overførsel af driftsbudget på i alt 30,3 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse1

på 30,3 mio. kr. godkendes
! at overførsel af anlægsbudget på i alt 32,9 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen

1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). 
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Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang2, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer-
og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 41 Skoler
A B C D E

Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 168.051 -11.378 156.673 132.078 24.595
Decentrale udgifter 719.243 47.234 766.477 760.744 5.733
I alt serviceudgifter 887.294 35.856 923.150 892.822 30.328
Øvrig drift
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering
Ældreboliger
Indtægter fra den 
særlige 
refusionsordning
I alt øvrige drift 0 0 0 0 0
Samlet drift 887.294 35.856 923.150 892.822 30.328
Samlet anlæg 34.500 -2.750 41.162 8.308 32.854

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

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget er oplistet i vedlagte 
bilag.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 41 Skoler
A B C
Serviceudgifter
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Centrale overførsler
Projekter
- Rest fra omstillingspuljen
- Kompetenceløft
- Genhusning Trekløverskolen
- Øvrige projekter

5.712
5.030
2.454
2.228

Løbende drift
- Pædagogiske sektion og SSP 2.862

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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- Fast Ejendom
- Videnscentre
- Øvrig drift

2.411
1.683
2.215

Centrale overførsler i alt 24.595

Decentrale overførsler
Skoler 748
SFO’er 4.461
Specialskoler 588
Silkeborg Ungdomsskole -843
Tandplejen 779
Decentrale overførsler i alt 5.733

Samlet overførsel 30.328

De centrale overførsler er oplistet mere detaljeret i vedlagte bilag.

Anlægsoverførsler

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

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 41 Skoler
A B C
Anlæg
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Pulje til projektering vedr. 
læringsmiljøer 

2.012 Mindreforbruget overføres til 
2019, hvor projekterne 
startes op.

Dybkærskolen, istandsæt-
telse og midlertidig 
kapacitetsudvidelse

1.047 Mindreforbruget overføres til 
2019, idet der fortsat vil 
være behov for nødvendige 
renoveringsopgaver.

Ny skole i Dybkær, 
projektering og etablering

500 Mindreforbruget overføres til 
2019, hvor projektet startre 
op.

Ulvedalskolen, renovering af 
trivselscenter

1.000 Renoveringen startede først i 
slutningen af 2018, og 
forventes afsluttet i 2019.

Trekløverskolen, afdeling 
Kjellerup, modernisering

27.134 Rådgiverudbuddet blev 
forsinket, og dermed blev 
tidsplanen skubbet.

Hvinningdal SFO, indretning 
af legeplads.

361 Indretningen startede først i 
slutningen af 2018, og 
forventes afsluttet i 2019.

Projektering af ny 
hovedtandklinik

800 Pengene overføres til 2019, 
hvor der forventes at starte 
en proces for planlægning og 
forberedelse af ny 
hovedtandklinik.

Bevilling 41 i alt 32.854

Samlet overførsel 32.854
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(1000 kr.)
Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018

Driftsoverførsler fra 2017 til 2018 32.525
Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

DUT: Ny dagtilbudslov 49
DUT: Konsekvenser for kommunernes bidragsbetaling til staten som følge af forhøjet 
statsligt tilskud til de frie grundskoler 107

Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
marts 2018 

Indkøbsreguleringer 233
Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
marts 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 41 Skoler 
vedrørende: C-fleksjob 680
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41 Skoler 
vedrørende: Thorning Skole, afgange af kvadratmeter i forbindelse med ombygning. 961
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41 Skoler 
vedrørende: Fraflytning af kvadratmeter, Østervang 6 Bryrup Skole/SFO 185
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41 Skoler 
vedrørende: Fraflytning af kvadratmeter Fårvang Skole (Sørens Hus) 90
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41 Skoler 
vedrørende: Fraflytning af kvadratmeter, Tyttebærvej 1, pavillon 85
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41 Skoler 
vedrørende: Fraflytning af kvadratmeter, Sindingvej 15, Skægkærskolen pavillon. 54
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale ejendomme 
vedrørende: Udskiftning af trægyngestativer på legepladser -150
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 41 Skoler 
vedrørende: Midler til projekt Musikstarter. 40
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 72 Sundhedsområdet 
vedrørende: Nærmiljøprojekt, Langsø -200
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 73 Ældreområdet 
vedrørende: Projekt: Forbedret tandsundhed for de svageste ældre -80

Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41 Skoler 
vedrørende: Afgang af kvadratmeter, Troldebusken SFO Hvinningdal 130
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41 Skoler 
vedrørende: Afgang af kvadratmeter, nedrevet gammel pavillon ved Dybkærskolen. 13
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale ejendomme 
vedrørende: Leje af toiletvogn, Vinderslev Skole -3
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale ejendomme 
vedrørende: Ny pavillion, Langsøskolen -26
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale ejendomme 
vedrørende: Ny pavillion, Dybkærskolen -90
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 16 Tværgående aktiviteter 
vedrørende: Ændret pris- og lønskøn 2018 -2.627

Godkendelse af anlægsbevilling til projekter for fremtidens læringsmiljøer, 
kapacitetstilpasning, renovering og finansiering af udgifter til genhusning 

Anlægsbevilling til genhusning af elever på Trekløverskolen, afd. Vinderslev 3.500g y g p gg g p g g
2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 41 Skoler 
vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det kommunale 
sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen og KL 7
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 41 Skoler 
vedrørende: tildeling af budgetmidler til dækning af marginaludgifter til tandpleje i 
2018 vedrørende flygtninge under integrationsloven 54

Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 41 Skoler
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Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 41 Skoler 
vedrørende: Tildeling af budgetmidler til dækning af marginaludgifter på skoleområdet 
i 2018 vedrørende flygtninge under integrationsloven. 319

Bevillingsændringer i alt 35.856
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Serviceudgifter A B C D E

Drift i 1000 kr.
Oprindelig 
budget 2018

Bevillings-
ændringer 

Korrigeret 
Budget 2018

Regnskab 
2018

Afvigelse (C-D)

Centrale udgifter 168.051 -11.378 156.673 132.078 24.595
Decentrale 
udgifter 719.243 47.234 766.477 760.744 5.733
serviceudgifter 887.294 35.856 923.150 892.822 30.328
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 øvrig drift 0 0 0 0 0
Bevilling 41 
Skoler i alt 887.294 35.856 923.150 892.822 30.328

Regnskab for bevilling 41 Skoler
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Bemærkninger til centrale afvigelser – regnskab 2018 

Restbeløb fra omstillingspuljen 5.712 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 11. december 2017 at 
disponere 3.000.000 kr. fra omstillingspuljen til Thorning Skoles projekt 
vedr. løft af det faglige niveau, som de er blevet udpeget til at deltage i af 
Undervisningsministeriet i årene 2017-19. 

Der er 1.869.000 kr. tilbage til skoleåret 2019/20. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 11. december 2017 at 
disponere 400.000 kr. fra omstillingspuljen til 0-18 års områdets andel af 
nærmiljøprojektet. Der er flyttet 200.000 kr. til bevilling 72 
Sundhedsområdet i 2018 og 200.000 kr. forventes overført i 2019. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt, at Skolechefen kan disponere 
over restbeløbet fra omstillingspuljen, til generel understøttelse af 
udviklingen af det samlede skolevæsen. 

Der er i 2018 brugt 75.000 kr. til KL-partnerskab "Morgendagens folkeskole 
med fokus på IT". 

I forbindelse med projekt "Fagligt løft" på Thorning Skole, blev Thorning 
Skole tildelt 3 mio. kr. fra omstillingspuljen. Hvis de opfylder målene overfor 
Staten, skal præmien til gengæld indsættes her. Første mål er nu opfyldt, og 
der er kommet 1,3 mio. kr. fra Staten. 

Der er et mindreforbrug på 5.712.000 kr., hvoraf de 3.643.000 kr. er til 
Skolechefens disposition. Alle 5.712.000 kr. søges overført til 2019. 
Pulje til elevtalsregulering 5.236 

Puljen bruges til regulering af elevtallet for normal-, special- og 
modtageklasser for skoleåret 2018/19 på skolerne. 

Der er et mindreforbrug på 5.236.000 kr. 

Mindreforbruget skal bruges til at udligne merforbrug andet sted på 
bevillingen. 
Kompetenceløft på skolerne 5.030 

Der er et mindreforbrug på 5.030.000 kr. for de kompetenceforløb som 
Skoleafdelingen har igangsat for skoleområdet. 

Mange af de forløb, som er igangsat i efteråret 2018 dækker over flere 
moduler og løber i skoleåret 2018/19. Derfor er det ikke alle regninger, som 
er kommet i 2018, og vikarudgifterne for de forløb, som kommer i foråret 
2019, dækkes først i 2019. 

Der er også flere forløb, som skulle være startet i september 2018, som er 
skubbet til foråret 2019. 

Herudover er der reserveret nogle penge til dækning af vikarudgifter for 
kompetenceforløb i skoleåret 2019/20. 

Endelig har der været udgifter til et AP-Møller Fond’s projekt, som er startet 
op i 2018, men tilskuddet kommer først i 2019. 

Mindreforbruget på 5.030.000 kr. søges overført til 2019. 
Pædagogisk Sektion inkl. SSP 2.862 

Pædagogisk Sektion er i årene 2015-2018 tilført 3.220.000 årligt fra 
Skolereformens omstillingspulje. 
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Pædagogisk Sektion har bevidst valgt at "gemme" nogle af pengene til 2019, 
2020 og 2021, således at sektionen mere smidigt kan omstilles til en daglig 
drift uden tilskuddet fra omstillingspuljen. 
Mindreforbruget på 2.862.000 kr. søges overført til 2019. 
Tjenestemandspensioner 2.845 
Mindreforbruget på 2.845.000 kr. skyldes overførsel fra tidligere år 
(1.812.000 kr.) og indbetalinger fra privat pensionsopsparinger på 
skoleledere, som kommer fra overenskomstansættelse til 
tjenestemandsansættelse. 
Der søges overført 826.000 kr. til 2019, de resterende 2.019.000 kr. skal 
bruges til dækning af merforbrug andet sted på bevillingen. 
Genhusning af Trekløverskolen 2.454 

I forbindelse med renovering af Trekløverskolen, afdeling Kjellerup godkendt 
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. juni 2018, at der overføres 
3.500.000 kr. fra anlæg til drift på bev. 41 Skoler til genhusning af eleverne 
fra afdeling Kjellerup på Vinderslev i årene 2018 til 2020. 

Pengene bruges primært til transport af eleverne. 

Der blev i 2018 brugt 1.046.000 kr.. De resterende 2.454.000 kr. ønskes 
således overført til 2019 og 2020. 

I 2020 forventes et merforbrug på ca. 590.000 kr., hvilket primært skyldes 
et dyrere udbud af befordring end forventet. 
Fast Ejendom 2.411 

Puljen bruges til handicapindretning og specialudstyr til elever med specielle 
behov, samt til bygningstilpasninger, som skolerne ikke selv har mulighed 
for at afholde. 

Der er et mindreforbrug på 2.411.000 kr., hvilket skyldes 
igangsatte/bevilgede projekter, som ikke blev færdige i 2018. 

Dette er bl.a. projekter på Hvinningdalskolen, Langsøskolen, Nørskovlund, 
Sejs Skole og Ulvedal. 

Pengene er disponeret og søges overført til 2019. 
Videnscentre 1.683 

Den nye skolestruktur med videnscentre startede 1. august 2017, og derfor 
er det ikke alle projekter, som er nået at starte fuldt op i 2018. 

Der er et mindreforbrug på 1.683.000 kr., som søges overført til 2019. 
Pulje til PAU-elever 1.311 
Der er et mindreforbrug på 1.311.000 kr., idet der er startet færre 
studerende i SFO’erne end budgetlagt. 
Mellemkommunale betalinger 1.114 

Mindreforbruget på 1.114.000 kr. skyldes primært regulering af takster fra 
tidligere år. 

Førstehjælp på skolerne 986 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i 2017 at der disponeres 
1.250.000 kr. fra omstillingspuljen til brug for kurser i livredende førstehjælp 
for samtlige medarbejdere på skolerne samt overbygningselever. 

Der er i 2018 brugt 264.000 kr. på opsætning af hjertestartere. De 
resterende søges overført til 2019, hvor førstehjælpskurserne starter op. 

Projektledelse af AULA 975 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 11. december 2017 at 
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desponere 600.000 kr. fra omstillingspuljen til projektledelse af AULA i 2018 
og 2019, samt en flytning af 1.000.000 kr. fra bevilling 16 Tværgående 
aktiviteter vedr. støtte til implementering og projektledelse i forbindelse med 
AULA. 

Der er et mindreforbrug på 975.000 kr. som søges overført til 2019. 
Pædagogiske udviklingsprojekter 649 
Flere udviklingsprojekter er ikke igangsat som forventes, hvilket giver et 
mindreforbrug på 649.000 kr., hvoraf 180.000 kr. søges overført til 2019, de 
resterende 469.000 kr. skal bruges til dækning af merforbrug andet til på 
bevillingen. 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 484 
PPR fik i 2017 tilført 1.200.000 kr. fra omstillingspuljen til ekstra ressourcer. 
Mindreforbruget på 484.000 kr. er bl.a. en rest herfra, som søges overført til 
2019. 
Vikar (Skole og fritidsområdet) 352 
Mindreforbruget skyldes færre udgifter i 2018 til barselsudligning til skolerne 
i forhold til det budgetterede, samt færre udgifter til langstidssygemeldte. 
Mange af de langtidssygemeldte er i efteråret blevet deltidssygemeldte. 
Skolebibliotek og børnekultur 321 
Mindreforbruget på 321.000 kr. skyldes mindre udgifter til koncert- og 
teateraktiviteter som vil komme i 2019. Derudover vil der ske en stigning i 
udgifter til adm.systemer, da der i 2019 kommer et nyt tiltag, ”E-reolen GO”, 
hvor overskuddet skal bruges. 
Mindreforbruget på 321.000 kr. søges overført til 2019. 
Projekt kvalitetsudvikling i SFO 170 
Der er et mindreforbrug på 170.000 kr. på projekt kvalitetsudvikling i SFO, 
heraf ønskes 50.000 kr. overført til 2019, hvor projektet forventes afsluttet. 
Overførsel fra foregående år 135 
I forbindelse med regnskab 2017 blev der overført en ikke disponeret rest på 
135.000 kr. på de centrale konti. 
Sygeundervisning -101 
Merforbruget på -101.000 kr. skyldes flere elever, som har behov for 
sygeundervisnings i hjemmet end budgetlagt. 
IT-området -210 
Der er samlet set et merforbrug på IT-området på -210.000 kr. 
På den negative side er der et merforbrug på -496.000 kr., som bl.a. skyldes 
AULA (afløser for Skoleintra) og Meebook (Den nye læringsplatform på 
skolerne). 
På den positive side tæller et mindreforbrug på 286.000 kr., som primært 
skyldes fakturaer på IT-udstyr til skolerne, som ikke er nået at komme med i 
regnskab 2018. 
Befordring -446 
Der er et mindreforbrug på buskort og almindelig befordring på i alt 2.230.00 
kr. Dette skyldes ændret prisstruktur hos midttrafik samt tilbagebetaling fra 
Midttrafik for 2015 – 2017. 

Der er samlede merudgifter til specialbefordring på i alt -2.676.000 kr. 
Årsagen er, at flere børn kræver solokørsel, eller transport med få børn i 
bilen. Det har været nødvendigt at indsætte ekstra busser til kørsel med 
børn til Nørskovlund, delvist på grund af at børnenes geografiske spredning 
har været større end forudsat. 

Privat- og efterskoleelever -3.477 

Der er et merforbrug på bidrag til privatskoleelever på 294.000 kr., som 
følge af ændring på taksten til Staten. 

Merforbruget på bidrag til efterskoleelever bliver 3.183.000 kr., som primært 
skyldes 81 flere elever end forventet. 

65



Specialområdet (inkl. mellem. kom.) -6.236 

På specialområdet forventes et merforbrug på -6.236.000 kr., som fordeler 
sig med 

-2.474.000 kr. på pulje til inklusionscentre (svarende til 16 flere 
helårselever, men samtidig er der timetræk på flere elever og ændret aftale 
med Højmarkskolen) 

-4.721.000 kr. på puljen til specialpædagogisk bistand (svarende til ca. 
6.300 flere timer) 

+568.000 kr. på mellemkommunale betalinger (regulering af tidligere år og 
manglende fakturaer fra andre kommuner) 

+391.000 kr. vedr. Børne- og Familiehuset, Aktiv Weekend og VRC 
(svarende til ca. 2 helårselever) 

Diverse øvrige konti 335 

I alt centralt 24.595 

I alt decentrale institutioner 5.733 

Bevilling 41 Skoler, i alt 30.328 
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Overføres Heraf overføres
Projekter Regnskab 2018 til 2019 til 2020 til 2021
Kompetenceløft 5.030 5.030 2.000 2.000
Rest fra omstillingspuljen 5.426 5.426 583
Thorning Skole, fagligt løft 286 286
Genhusning af Trekløverskolen 2.454 2.454 454
AULA 975 975
Førstehjælp til skolerne 986 986
Projekt kvalitetsudvikling i SFO 170 50
Diverse mindre projekter 217 217
Projekter I alt 15.544 15.424 3.037 2.000
Løbende drift
Elevtalsregulering 5.236
Pædagogisk Sektion og SSP 2.862 2.862 942 942
Fast Ejendom 2.411 2.411
Tjenestemandspensioner 2.845 826
Videnscentre 1.683 1.683
Pulje til PAU 1.311
Vikar, skole og SFO 352
Pædagogisk udvikling 649 180
Skolebibliotek og børnekultur 321 321
Sygeundervisning -101
PPR 484 484
Overførsel fra foregående år 135
Befordring -446
IT-administration -496
IT-undervisning 286 286
Privat- og efterskoler -3.477
Specialområdet (inkl. mellem. kom.) -6.236
Mellemkommunale betalinger (norm.) 1.114
Diverse 118 118
Løbende drift I alt 9.051 9.171 942 942

I alt 24.595 24.595 3.979 2.942
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9 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 
43 Dagpleje og Daginstitutioner
Sagsbehandler: Dr23147
SagsID: EMN-2019-00359

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på
bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført 
som driftsbudget i indeværende år på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. 

Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år 
på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

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

! at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner tages 
til efterretning

! at det drøftes om udvalget vil indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at ikke ansøgt 
mindreforbrug som overskrider 5 pct. reglen på daginstitutionen Alderslyst overføres til 
2019

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af
overførsel af budgetbeløb fra 2018 til 2019”,

! at overførsel af driftsbudget på i alt 5,688 mio. kr. i forhold til en 
regnskabsafvigelse3 på 5,608 mio. kr. godkendes når:

o mindreforbrug på 0,060 mio. kr. ikke søges overført (tilføres
kassebeholdningen) vedr. de decentrale institutioner 

o mindreforbrug på 0,140 mio. kr overføres fra bevilling 45 Børn og Unge med
særlige behov vedr. PLUS-pladser

! at overførsel af anlægsbudget på i alt 5,644 kr./mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
3 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). 
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…

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 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 
2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
A B C D E

Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter -37.970 -20.524 -58.494 -60.802 2.308
Decentrale udgifter 387.017 28.513 415.530 412.230 3.300
I alt serviceudgifter 349.047 7.989 357.036 351.428 5.608
Samlet drift 349.047 7.989 357.036 351.428 5.608
Samlet anlæg 5.500 22.382 25.981 20.337 5.644

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

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget 

Mindreforbruget på de centrale udgifter skyldes primært planlagte projekter på driftsbudgettet 
til forbedringer af udenomsarelaer og bygninger, der er udskudt fra 2018 til 2019, samt en 
større indtægt i forhold til pasning af børn fra andre kommuner.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner 
A B C
Serviceudgifter
1.000 kr.

Ansøgt overførsel 
til bevilling

Evt. kommentar

Centrale overførsler

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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510 Fælles formål 2.156 Beløbet ønskes overført til 2019. 
Beløbet skal anvendes til en forventet 
stigning i børnetal i forhold til det 
budgetterede i 2019, samt et ændret 
pasningsmønster.

Hertil er der disponeret et beløb til  
forbedringer af 
udenomsarelaer/aktivitetsændringer, 
der er udskudt til 2019 og et 
merforbrug på anlægssager, der 
forventes afsluttet i 2019.

Dertil forventes det at 630 t. kr. skal 
anvendes til etablering af
vuggestuepladser i Voel.

518 Legestuer 15 Mindreforbruget ønskes overført til 
2019. 

672 
Tjenestemandspensioner

137 Mindreforbruget ønskes overført til 
2019. 

Centrale overførsler i alt 2.308

Decentrale overførsler
Gjessø Børnehave 117 Det samlede resultat udgør et 

mindreforbrug på 142 t. kr., svarende 
til 6,1 %

Blicheregnen 166 Resultat udgør 1,5%
Kjellerup/Levring 732 Det samlede resultat udgør et 

mindreforbrug på 767 t. kr., svarende 
til 5,2% 

Gudenåen -129 Resultatet udgør 0,9 %
3-Høje 897 Det samlede resultat udgør et 

mindreforbrug svarende til 6,1%
Der er ansøgt om tilldelse til afvigelse 
af 5 %-reglen.

Tyttebærhuset 150 Resultatet udgør 4 %
Søhøjlandet -853 Resultatet udgør 3,8 %
Skovgården, Balle 777 Resultatet udgør 3,7 %
Hvinningdal -251 Resultatet udgør 2,1 %
Buskelund -104 Resultatet udgør 0,9 %
Gødvad 742 Resultatet udgør 3,3 %
Alderslyst 1.217 Resultatet udgør 5,7 % 

5% svarer til 1,068 mio. kr. Hele 
beløbet søges overført, da de er 
disponeret til en række 
bygningsforbedringer, der er 
forsinkede, og nu først kan afsluttes i 
marts 2019.

Sejs-Laven 302 Resultatet udgør 1,9 %
Naturstien 84 Resultatet udgør 0,7 %
Virklund/Sydbyen -451 Resultatet udgør 2,0 %
Århusbakken/Midtbyen og 
Skolegades Børnehave §32

299 Resultatet udgør 1,3 %
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Skovstjernen -550 Resultatet udgør 9,6 %. Hele 
merforbruget søges overført, da der i 
2018 blev indgået en afdragsaftale 
med institutonen. Afdragsaftalen,
hvor Skovstjernen afdrager med 75 t. 
kr. årligt, er overholdt i 2018. Der er 
ansøgt om tilladelse til afvigelse af 5 
%-reglen. 

Blæksprutten 5 Resultatet udgør 0 %. Blæksprutten 
er pr. 1. januar 2019 en kommunal 
institution, og bliver en del af 
Alderslyst. 

Solsikken 305 Resultatet udgør et mindreforbrug 
305 t. kr. Solsikken har et nulbudget. 
I 2019 bliver Solsikken en del af 
Århusbakken/Midtbyen.  

Dagplejen -215 Resultat udgør 0,18 %
Decentrale overførsler i 
alt

3.240

Fra andre bevillinger
Bevilling 45 Børn og Unge 
med særlige behov

140 Beløbet tilføres bevilling 43 
vedrørende PLUS-pladser.

Fra andre bevillinger i alt 140

Samlet overførsel 5.688

Anlægsoverførsler

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

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner 
A B C
Anlæg
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Pulje til renovering i 
forbindelse med lovkrav og 
pålæg 2018

- Askehuset -
renovering af køkken

1.000 Der påbegyndes renovering 
af køkkenet i 2019. 
Tegninger er lavet og tilbud 
er indhentet.

Pulje til 
daginstitutionspladser i 
Sejs, Funder, 
Balle/Hvinningdal/Buskelund

3.384 Funder, Dalhaven, Balle 
Natur er færdigt. Bakkebo
forventes færdigt i løbet af 
foråret 2019.

Daginstitutionen Kjellerup -
renovering

1.081 Bevillingen bruges løbende 
frem mod at ny 
daginstitution i Kjellerup står 
klar.

Resenbro Børnehave, 
tilbygning

-1.038 Sagen forventes afsluttet i 
2019.
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Gjern Børnehus, tilbygning -1.214 Sagen forventes afsluttet i 
2019.

Dybkærgården, etablering 
af midlertidige pladser 
(omrokering)

173 Sagen forventes afsluttet i 
2019.

Skovbuen, etablering af 
midlertidige pladser 
(pavillon)

1.019 Bruges indtil udvidelse med 
40 permanente 0-6 års 
pladser er klar i Elverhøjen.
Sagen omkring permanente 
pladser i Elverhøjen er endnu 
ikke behandlet.

Julsøhaven, etablering af 
vuggestuepladser og nyt 
køkken

486 Sagen forventes afsluttet i 
2019.

Virklund børnehave, nye 
børnehavepladser

753 Sagen forvents afsluttet i 
2020.

Bevilling 43 i alt 5.644
Samlet overførsel 5.644

Bilag
1 (Bevilling 43 Specifikation af bevillingsændringer - 7590389)
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10 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse 
af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på 
bevilling 44 Socialtilsyn Midt
Sagsbehandler: Dr23147
SagsID: EMN-2019-00359

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på
bevilling 44 Socialtilsyn Midt.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført 
som driftsbudget i indeværende år på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

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

! at orienteringen om regnskab 2018 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 2018 til 2019”,

! at overførsel af driftsbudget på i alt -1,697 mio. kr. i forhold til en 
regnskabsafvigelse5 på -1,697 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen

5 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). 
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Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang6, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer-
og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt
A B C D E

Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter -14 -14 1.683 -1.697
I alt serviceudgifter -14 -14 1.683 -1.697
Samlet drift -14 -14 1.683 -1.697

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

Socialtilsyn Midts regnskab viser et samlet underskud på 1,697 mio. kr. 

Det dækker over færre indtægter fra tilsynstakster i 2018 på knap 2,5 mio. kr. grundet en 
række omgjorte afgørelser fra Ankestyrelsen i sommeren 2018 omkring muligheden for at 
sende tillægstakster til tilbud med mange afdelinger.

Socialtilsyn Midt har samtidig opnået yderligere indtægter fra Udlændingestyrelsen, 
kursusvirksomhed og tilkøbsydelser.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 44 Socialtilsyn Midt
A B C
Serviceudgifter
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Centrale overførsler
06.46.50 
Administrationsbygninger

243

06.46.51 Sekretariat og 
forvaltninger

-1.940

Centrale overførsler i alt -1.697
Samlet overførsel -1.697

Bilag
1 (Bevilling 44 Specifikation af bevillingsændringer - 7590388)

6 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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11 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse 
af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 bevilling 45 
Børn og unge med særlige behov
Sagsbehandler: Dr23147
SagsID: EMN-2019-00359

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på
bevilling 45 Børn og unge med særlige behov.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført 
som driftsbudget i indeværende år på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år 
på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

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

! at orienteringen om regnskab 2018 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 2018 til 2019”,

! at overførsel af driftsbudget på i alt 5,178 mio. kr. i forhold til en 
regnskabsafvigelse7 på 5,318 mio. kr. godkendes når: 

o mindreforbrug på 0,140 mio. kr. overføres til bevilling 43 dagpleje og
daginstituioner vedr. PLUS-pladser 

! at overførsel af anlægsbudget på i alt 0,380 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
7 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). 
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Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang8, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer-
og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
A B C D E

Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 197.303 10.154 208.653 199.592 9.061
Decentrale udgifter 11 321 -864 2.879 -3.743
I alt serviceudgifter 197.314 10.475 207.789 202.471 5.318
Øvrig drift
Indtægter fra den 
særlige 
refusionsordning

-4.007 0 -4.007 -2.997 -1.010

I alt øvrige drift -4.007 0 -4.007 -2.997 -1.010
Samlet drift 193.307 10.475 203.782 199.474 4.308
Samlet anlæg 17.523 800 18.323 17.943 380

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

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget

Der blev fra 2017 til 2018 overført et beløb på 7,15 mio. kr., som indgår i det korrigerede 
budget. Der er således et underskud på den løbende drift på bevillingen.  

Mindreforbruget på de centrale udgifter skyldes et mindreforbrug på det forebyggende område
på grund af en tilpasning af tilbudsviften i Familie- og Ungekontakten (Aldersrovej), som 
endnu ikke er slået igennem. Derudover er der et mindreforbrug grundet hjemtagning af 
borgere i forbindelse med aflastning.

I 2018 blev der givet en tillægsbevilling til ombygning Familie- og Ungekontakten (Aldersrovej) 
på 3,7 mio. kr. Byggeriet er endnu ikke afsluttet, og det resterende beløb på 2 mio. kr. er 
indeholdt i mindreforbruget på de centrale udgifter. 

Dertil er der et mindreforbug i Sundhedsplejen.

Driftsoverførsler

8 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 baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov
A B C
Serviceudgifter
1.000 kr.

Ansøgt overførsel Evt. kommentar

Centrale overførsler
04.62.89 Sundhedsplejen 953 Mindreforbruget ønskes 

overført til 2019. 
Sundhedsplejen har fået 0,30 
mio. kr. for meget i udbetalte 
projektmidler i 2018, hvilket 
skal tilbagebetales i 2019. 
Det resterende beløb er 
øremærket til tilpasning af
aktiviteter i forbindelse med 
et stigende børnetal.

05.28.21 Forebyggende 
foranstaltninger

2.915 Beløbet ønskes overført til
det forebyggende område, 
herunder udgifter til tidlig 
forebyggende indsats. 
Sammen med tilpasning af 
tilbudsviften på området vil 
Trivsel på Tværs betyde 
mere aktivitet på bevillingen.

05.28.21 Ombygning Familie- og 
Ungekontakten på Aldersrovej, 
Knaps minde

2.000 I 2018 blev der givet en
bevilling 45 3,7 mio. kr., som 
en tillægsbevilling. Forbruget 
i 2018 er på 2,0  mio. kr. Der 
søges om, at et beløb på 2,0 
mio. kr. overføres til 2019, til 
dækning af restudgifterne 
vedr. ombygningen. 

05.28.22 Plejefamilier 1.000 Beløbet ønskes overført til et
forventet merforbrug på 
plejefamilieområdet, til 
efterværn for handicappede 
unge i plejefamilier. Der har 
gennem de sidste par år 
været stigende udgifter på 
dette området.

05.28.25 Specialbørnehaver 0 Et mindreforbrug på 0,14 
mio. kr. ønskes overført til 
bevilling 43, efter aftale om
merforbrug vedr. PLUS-
pladser.

05.38.42 Krisecentre 2.250 Beløbet ønskes overført til 
forventet merforbrug på 
krisecentre i 2019.

06.52.72. 
Tjenestemandspensioner 

-200 Størstedelen af merforbruget 
vedrører sundhedsplejen.

Centrale overførsler i alt 8.918

Decentrale overførsler
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05.28.23 Solbo -2.350 Institutionen er 
rammestyret, derfor skal 
merforbuget overføres og
indregnes i takstberegningen
i kommende år.

05.28.21 Vibevej -860 Institutionen er 
rammestyret, derfor skal 
merforbuget overføres og
indregnes i takstberegningen
i kommende år.

05.38.42 Krisecenter Silkeborg -530 De er selvejende, og
betragtes derfor som en 
rammestyret institution. 
Merforbruget søges overført.

Decentrale overførsler i alt -3.740

Samlet overførsel 5.178

  Anlægsoverførsler

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

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov
A B C
Anlæg
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Ombygning og tilbygning af 
Børneinstitutionen Solbo

380 Restbeløb søges overført til 
2019 til afslutning af projekt.

Bevilling 45 i alt 380

Samlet overførsel 380

Bilag
1 (Bevilling 45 Specifikation af bevillingsændringer - 7590387)

80



81



12 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse 
af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på 
bevilling 47 Handicap – sociale overførsler
Sagsbehandler: Dr23147
SagsID: EMN-2019-00359

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på
bevilling 47 Sociale overførsler.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført 
som driftsbudget i indeværende år på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. 

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

! at orienteringen om regnskab 2018 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 2018 til 2019”,

! at overførsel af driftbudget på i alt 0 kr. i forhold til en regnskabsafvigelse på 0,3 
mio. kr godkendes når

o merforbrug på 0,3 mio. kr. søges ikke overført (finansieres af
kassebeholdningen

Beslutning
Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Regnskab
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Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 47 Sociale overførsler 
A B C D E

Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 15.140 -1.203 13.937 13.633 -304
Samlet drift 15.140 -1.203 13.937 13.633 -304

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 midler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 47 Social overførsler
A B C
Serviceudgifter
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Centrale overførsler 0 Merforbrug på 0,3 mio. kr. 
søges ikke overført.

Samlet overførsel 0

Bilag
1 (Bevilling 47 Specifikation af bevillingsændringer - 7590386)
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SOCIALUDVALGET
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3 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 
53 Socialpsykiatri og rusmiddel
Sagsbehandler: Dr28196
SagsID: EMN-2018-05736

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på
bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel tages 
til efterretning

Socialchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af 
budgetbeløb fra 2018 til 2019”,

! at overførsel af driftsbudget på i alt 4,587 mio. kr. i forhold til en 
regnskabsafvigelse3 på 2,625 mio. kr. godkendes når,

o mindreforbrug på 0,663 mio. kr. overføres fra bevilling 54 Handicap –
voksne, vedr. decentrale institutioner.

o mindreforbrug på 0,939 mio. kr. overføres fra bevilling 54 Handicap –
voksne, vedr. eksterne projektmidler og arv.

o Merforbrug på 0,360 mio. kr. på centrale midler, søges ikke overført
(finansieres af kassebeholdningen), svarende til mindreforbruget på de 
eksterne projektmidler.

! at overførsel af anlægsbudget på i alt 18,223 mio. kr. godkendes, når
o uafsluttede anlægsprojekter på 4,849 mio. kr. overføres til bevilling 53

Socialområdet
o uafsluttede anlægsprojekter på 13,374 mio. kr. overføres fra bevilling 54

Handicap - voksne

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede
Mads Frandsen (V)

Tidligere beslutninger
…

3 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). 
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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 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer-
og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

Bevilling 53, Socialpsykiatri og rusmiddel er fra 2019 lagt sammen med bevilling 54 Handicap 
– voksne. Bevilling 53, Socialpsykiatri og rusmiddel fortsætter således i 2019 som bevilling 53
Socialområdet.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel
A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Serviceudgifter
Centrale udgifter 52.115 6.967 59.082 59.865 -783
Decentrale udgifter 91.239 -5.045 86.194 82.786 3.408
I alt serviceudgifter 143.354 1.922 145.276 142.651 2.625
Øvrig drift
Indtægter fra den 
centrale
refusionsordning -111 - -111 -632 521
I alt øvrige drift -111 - -111 -632 521
Bevilling 53 i alt 143.243 1.922 145.165 142.019 3.146

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

Mindreforbruget i 2018 skyldes, at Socialudvalget har forudset et stort samlet merforbrug på 
tværs af sine bevillinger. Derfor blev der i foråret påbegyndt korrigerende handlinger, og i 
efteråret blev der vedtaget yderligere reduktioner. Dette har bevirket, at de decentrale 
institutioner har sparet ved f.eks. et midlertidigt ansættelsesstop, mindre kursusaktivitet og 
mindre vikarforbrug.

Merforbruget på de centrale udgifter er netto på 0,783 mio. kr. hvoraf der er 0,360 mio. kr. i 
eksterne projektmidler, som søges overført til 2019. Det reelle merforbrug på de centrale 
udgifter er således på 1,143 mio. kr. Dette merforbrug skyldes:

! 1,5 mio. kr. i nettotilgang af borgere der er placeret eksternt. Dette modsvares delvist 
af prisfald/takstforhandlinger, på eksternt placerede borgere.

! 1,2 mio. kr. i forøget selvhenvendelse på forsorgshjem. I 2017 var der 22,3 
årspersoner. I 2018 er antallet af årspersoner steget til 28,4. Antallet af 

4 Inden for 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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”årspersoner” angiver hvor mange borgere der i gennemsnit har været på 
forsorgshjem - svarende til en helårsplads, men anvendt af mange forskellige 
borgere.

! 0,8 mio. kr. i indtægtsfald på salg af pladser til andre kommuner, vedr. bortgang af 
borger og hjemtagning af borgere i forbindelse med lukningen af botilbuddet i Hinge. 

! 0,6 mio. kr. til objektiv finansiering af tomme pladser på de særlige pladser i 
psykiatrien.

! Ovennævnte merforbrug på 4,1 mio. kr. modsvares af mindreforbrug på 3,0 mio. kr. 
vedr. uforbrugte velfærdsteknologimidler, uforbrugte centrale kursusmidler,
mindreforbrug på tidlig indsats, tomgangshusleje (driftssikring af boligbyggeri), 
begravelsesudgifter (andre sundhedsudgifter) og frivilligt socialt arbejde (§18-midler).

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 53 Socialområdet
A B C
Drift
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Centrale overførsler
00.25.18 Driftssikring af 
boligbyggeri 175
04.62.90 Andre 
sundhedsudgifter 158
05.38.39 Personlig støtte og 
pasning af personer med 
handicap mv. §85 2.012

Velfærdteknologi 1,2 mio. kr.

05.38.42 Botilbud for personer 
med særlige sociale problemer 
§110 -1.216

Stigende antal årspersoner på 
forsorgshjem, fra 22,3 
årspersoner i 2017 til 28,4 
årspersoner i 2018.

05.38.44 Alkoholbehandling 
og behandlingshjem for 
alkoholskadede §141 156

Heraf 3 t.kr. i bundne 
midler, da ekstern 
finansiering.

05.38.45 Behandling af 
stofmisbrugere §101/§142 247

Heraf 347 t.kr. i bundne 
midler, da ekstern 
finansiering. Derfor reelt er 
merforbrug på 100 t.kr.

05.38.50 Botilbud til 
længerevarende ophold §108 10.042

Skal ses i sammenhæng med 
§107 og §85/§105

05.38.51 Botilbudslignende 
tilbud §85/§105 -706

Skal ses i sammenhæng med 
§107 og §108

05.38.52 Botilbud til 
midlertidigt ophold §107 -12.011

Skal ses i sammenhæng med 
§108 og §85/§105

05.38.53 Kontaktperson- og 
ledsagerordning §§97-99 14
05.38.54 Særlige pladser på 
psykiatrisk afdeling -614

Underfinansieret fra statslig 
side. Medfinansierer tomme 
pladser.

05.38.58 Beskyttet 
beskæftigelse §103 39
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05.38.59 Aktivitets- og 
samværstilbud §104 640
05.72.99 Frivilligt socialt 
arbejde §18

283 Heraf 10 t.kr. i bundne 
midler. Forening ved fejl 
tilbageført deres tilskud.

06.52.72
Tjenestemandspension -2
Søges finansieret via 
tillægsbevilling fra kassen

360 360 t.kr. søges overført i 
eksterne projektmidler på 
bevilling 53.

Centrale overførsler i alt -423

Decentrale overførsler
05.38.39 Personlig støtte og 
pasning af personer med 
handicap mv. §85 og §96 1.117

For alle institutioner gælder, at 
der er foretaget besparelser, 
på baggrund af Socialudvalgets 
samlede økonomiske 
udfordringer.

Der er gennemført besparelser
på vikarforbrug, 
kursusaktivitet og midlertidigt 
ansættelsesstop.

05.38.42 Botilbud for personer 
med særlige sociale problemer 
§110 275
05.38.44 Alkoholbehandling 
og behandlingshjem for 
alkoholskadede §141 143
05.38.45 Behandling af 
stofmisbrugere §101/§142 384
05.38.50 Botilbud til 
længerevarende ophold §108 115
05.38.51 Botilbudslignende 
tilbud §85/§105 0
05.38.52 Botilbud til 
midlertidigt ophold §107 917
05.38.58 Beskyttet 
beskæftigelse §103 31
05.38.59 Aktivitets- og 
samværstilbud §104 426

Decentrale overførsler i alt 3.408
Mindreforbruget indregnes i 
taksterne 2 år efter, jf. 
Finansieringsbekendtgørelsen

Fra andre bevillinger
Bevilling 54 Handicap –
voksne, vedr. eksterne midler 
og arv

939 Projekt ”Sundhed for alle” og 
arv.

Bevilling 54 Handicap –
voksne, vedr. decentrale 663

Mindreforbruget indregnes i 
taksterne 2 år efter, jf. 
Finansieringsbekendtgørelsen.

Fra andre bevillinger i alt 1.602

Samlet overførsel 4.587

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 
3.
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Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 53 Socialområdet
A B C
Anlæg
1.000 kr.

Ansøgt overførsel 
til bevilling

Evt. kommentar

Nyt socialpsykiatrik botilbud, 
Botilbuddet H.C. Branners Vej 3.263
Aktivitetsændringer 2018 1.586
Bevilling 53 i alt 4.849

Nyt botilbud på 
voksenhandicapområdet, Botilbuddet 
Alderslyst 11.017

Botilbuddet Alderslyst 
forventes indflytningsklar i 2. 
halvår 2019.

Pulje til anlægstiltag indenfor 
handicapområdet 2018 1.139
Velfærdsteknologi 2018 746
Anlægstiltag indenfor 
handicapområdet 2017 - biler 472
Fra andre bevillinger i alt 13.374

Samlet overførsel 18.223

Fra 2019 er Socialudvalgets bevillinger 53 Socialpsykiatri og rusmiddel og 54 Handicap –
voksne, sammenlagt til bevilling 53 Socialområdet. Derfor søges alle ikke afsluttede 
anlægsprojekter på bevilling 54 Handicap – voksne overført til den nye bevilling 53.

Bilag
1 (Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel -
7584812)
2 (Uddybet regnskab 2018 på bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel - 7583103)
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Uddybet regnskab 2018 på bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

Regnskab 2018 for bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel, uddybes nedenfor.

Tabel 1. Regnskab på overordnede poster
A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Serviceudgifter
Centrale udgifter 52.115 6.967 59.082 59.865 -783
Decentrale udgifter 91.239 -5.045 86.194 82.786 3.408
I alt serviceudgifter 143.354 1.922 145.276 142.651 2.625
Øvrig drift
Indtægter fra den 
centrale
refusionsordning -111 - -111 -632 521
I alt øvrige drift -111 - -111 -632 521
Bevilling 53 i alt 143.243 1.922 145.165 142.019 3.146
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Der er et merforbrug på de centrale udgifter på 0,783 mio. kr. Ud af dette merforbrug er der 
et mindreforbrug på 0,360 mio.kr. vedr. eksterne projektmidler.

Regnskabsresultatet for bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel, med angivelse af anmodning 
om overførsel til 2019, ses nedenfor i tabel 2.

Tabel 2. Regnskab på centrale udgifter
A B C
Drift
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Centrale overførsler
00.25.18 Driftssikring af 
boligbyggeri 175
04.62.90 Andre 
sundhedsudgifter 158
05.38.39 Personlig støtte og 
pasning af personer med 
handicap mv. §85 2.012

Velfærdsteknologi 1,2 mio. 
kr.

05.38.42 Botilbud for 
personer med særlige sociale 
problemer §110 -1.216

Stigende antal årspersoner
på forsorgshjem, fra 22,3 
årspersoner i 2017 til 28,4
årspersoner i 2018.

05.38.44 Alkoholbehandling 
og behandlingshjem for 
alkoholskadede §141 156

Heraf 3 t.kr. i bundne 
midler, da ekstern 
finansiering.

05.38.45 Behandling af 
stofmisbrugere §101/§142 247

Heraf 347 t.kr. i bundne 
midler, da ekstern 
finansiering. Derfor reelt er 
merforbrug på 100 t.kr.
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05.38.50 Botilbud til 
længerevarende ophold §108 10.042

Skal ses i sammenhæng med 
§107 og §85/§105

05.38.51 Botilbudslignende 
tilbud §85/§105 -706

Skal ses i sammenhæng med 
§107 og §108

05.38.52 Botilbud til 
midlertidigt ophold §107 -12.011

Skal ses i sammenhæng med 
§108 og §85/§105

05.38.53 Kontaktperson- og 
ledsagerordning §§97-99 14
05.38.54 Særlige pladser på 
psykiatrisk afdeling -614

Underfinansieret fra statslig 
side. Medfinansierer tomme 
pladser.

05.38.58 Beskyttet 
beskæftigelse §103 39
05.38.59 Aktivitets- og 
samværstilbud §104 640
05.72.99 Frivilligt socialt 
arbejde §18

283 Heraf 10 t.kr. i bundne 
midler. Forening ved fejl 
tilbageført deres tilskud.

06.52.72
Tjenestemandspension -2
Søges finansieret via 
tillægsbevilling fra kassen 360

360 t.kr. søges overført i 
eksterne projektmidler på 
bevilling 53.

Centrale overførsler i alt -423

Merforbruget på de centrale udgifter er netto på 0,783 mio. kr. hvoraf der er 0,360 mio. kr. i 
eksterne projektmidler, som søges overført til 2019. Det reelle merforbrug på de centrale 
udgifter er således på 1,143 mio. kr. Dette merforbrug skyldes:

! 1,5 mio. kr. i nettotilgang af borgere der er placeret eksternt. Dette modsvares delvist 
af prisfald/takstforhandlinger, på eksternt placerede borgere.

! 1,2 mio. kr. i forøget selvhenvendelse på forsorgshjem. I 2017 var der 22,3 
årspersoner. I 2018 er antallet af årspersoner steget til 28,4. Antallet af ”årspersoner” 
angiver hvor mange borgere der i gennemsnit har været på forsorgshjem - svarende til 
en helårsplads, men anvendt af mange forskellige borgere.

! 0,8 mio. kr. i indtægtsfald på salg af pladser til andre kommuner, vedr. bortgang af 
borger og hjemtagning af borgere i forbindelse med lukningen af botilbuddet i Hinge. 

! 0,6 mio. kr. til objektiv finansiering af tomme pladser på de særlige pladser i 
psykiatrien.

! Ovennævnte merforbrug på 4,1 mio. kr. modsvares af mindreforbrug på 3,0 mio. kr. 
vedr. uforbrugte velfærdsteknologimidler, uforbrugte centrale kursusmidler, 
mindreforbrug på tidlig indsats, tomgangshusleje (driftssikring af boligbyggeri), 
begravelsesudgifter (andre sundhedsudgifter) og frivilligt socialt arbejde (§18-midler).

Tabel 3. Regnskab på decentrale udgifter
Decentrale overførsler
05.38.39 Personlig støtte og 
pasning af personer med 
handicap mv. §85 og §96 1.117

For alle institutioner gælder, 
at der er foretaget 
besparelser, på baggrund af 

05.38.42 Botilbud for 
personer med særlige sociale 
problemer §110 275
05.38.44 Alkoholbehandling 
og behandlingshjem for 
alkoholskadede §141 143
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05.38.45 Behandling af 
stofmisbrugere §101/§142 384

Socialudvalgets samlede 
økonomiske udfordringer.

Der er gennemført 
besparelser på vikarforbrug, 
kursusaktivitet og 
midlertidigt ansættelsesstop.

05.38.50 Botilbud til 
længerevarende ophold §108 115
05.38.51 Botilbudslignende 
tilbud §85/§105 0
05.38.52 Botilbud til 
midlertidigt ophold §107 917
05.38.58 Beskyttet 
beskæftigelse §103 31
05.38.59 Aktivitets- og 
samværstilbud §104 426

Decentrale overførsler i alt 3.408
Mindreforbruget indregnes i 
taksterne 2 år efter, jf. 
Finansieringsbekendtgørelsen

Jf. Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang, anmodes 
der om overførsel af det decentrale mindreforbrug på 3,408 mio. kr. 

Mindreforbruget i 2018 skyldes, at Socialudvalget har forudset et stort samlet merforbrug på 
tværs af sine bevillinger. Derfor blev der i foråret påbegyndt korrigerende handlinger, og i 
efteråret blev der vedtaget yderligere reduktioner. Dette har bevirket, at de decentrale 
institutioner har sparet ved f.eks. et midlertidigt ansættelsesstop, mindre kursusaktivitet og 
mindre vikarforbrug.

Tabel 4. Forventet overførsel fra andre bevillinger
Fra andre bevillinger
Bevilling 54 Handicap –
voksne, vedr. eksterne midler 
og arv

939 Projekt ”Sundhed for alle” og 
arv.

Bevilling 54 Handicap –
voksne, vedr. decentrale 663

Mindreforbruget indregnes i 
taksterne 2 år efter, jf. 
Finansieringsbekendtgørelsen.

Fra andre bevillinger i alt 1.602
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2 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 
54 Handicap - voksne 
Sagsbehandler: Dr28196
SagsID: EMN-2018-05736

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på
bevilling 54 Handicap - voksne

Indstilling
Socialchefen indstiller til Socialudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 54 Handicap - voksne tages til 
efterretning

Socialchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af 
budgetbeløb fra 2018 til 2019”,

! at overførsel af driftsbudget på i alt 0 kr. i forhold til en regnskabsafvigelse1 på 
-14,283 kr./mio. kr. godkendes når:

o merforbrug på 15,874 mio. kr. søges ikke overført (finansieres af
kassebeholdningen) vedr. centrale konti.

o mindreforbrug på 0,652 mio. kr. der overføres til bevilling 53 Socialområdet
vedr. decentrale institutioner.

o mindreforbrug på 0,939 mio. kr. der overføres til bevilling 53 Socialområdet
vedr. eksterne projektmidler og arv.

! at overførsel af anlægsbudget på i alt 0 kr. godkendes når:
o uafsluttede anlægsprojekter på 13,374 mio. kr. der overføres til bevilling 53

Socialområdet

Beslutning
Indstillingen godkendt. Socialudvalget ønsker i løbet af 2019 at få et uddybende oplæg om 
statsrefusionsordningen på området.

Ej til stede
Mads Frandsen (V)

Tidligere beslutninger
…

1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). 

95



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 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer-
og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 54 handicap - voksne
A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Serviceudgifter
Centrale udgifter 122.034 3.096 125.130 140.064 -14.935
Decentrale udgifter 146.896 8.760 155.656 155.004 652
I alt serviceudgifter 268.930 11.856 280.786 295.068 -14.283
Øvrig drift
Ældreboliger 168 0 168 539 -371
Indtægter fra den 
centrale
refusionsordning -8.797 0 -8.797 -11.610 2.813
I alt øvrige drift -8.629 0 -8.629 -11.071 2.442
Bevilling 54 i alt 260.301 11.856 272.157 283.997 -11.840

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

Der er et merforbrug på de centrale udgifter på 14,935 mio. kr. Ud af dette merforbrug er der 
et mindreforbrug på eksterne projektmidler og arv for 0,939 mio. kr.

Det samlede merforbrug på centrale udgifter på 15,874 mio. kr., skyldes:
! 6,7 mio. kr. i nettotilgang af borgere der er eksternt placeret i botilbud. En intensiveret 

sagsgennemgang, har medført takstreduktioner på 0,3 mio. kr. i 2018. Indsatsen 
forsætter med øget styrke i 2019.

! 2,8 mio. kr. i underfinansiering af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), som følge af 
en reduktion på 5,0 mio. kr. fra budget 2017 og frem.

! 1,8 mio. kr. i nettotilgang af borgere der er eksternt placeret i Særlig Tilrettelagt 
Uddannelsesforløb (STU), samt indtægtsfald på eksterne borgere der var placeret på 
Lysbro Uddannelsescenter.

! 1,1 mio. kr. til genåbning af Tulipanvej afsnit 1 som botilbud, frem mod at Botilbuddet 
Alderslyst står færdigbygget i efteråret 2019. Dette for at imødegå tilgangen fra 
børnehandicap, hvor alternativet har været en dyrere ekstern placering.

! 1,1 mio. kr. i tilgang og øget benyttelse af ledsagerordning.

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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! 1,0 mio. kr. i indtægtsfald på pladssalg til andre kommuner.
! 0,6 mio. kr. i tilbagebetaling af tidligere borgerbetalt ferieledsagelse.
! 0,5 mio. kr. på tomgangshusleje (driftssikring af boligbyggeri).
! 0,2 mio. kr. i forøgelse af den objektive finansiering af Kofoedsminde
! 0,1 mio. kr. vedr. tjenestemandspension, der skyldes for lidt tilført budget fra central 

bevilling.

BDO har i december 2018 til januar 2019, foretaget en analyse af udgifterne på 
voksensocialområdet. En af analysens konklusioner er, at der på bevilling 54 Handicap –
voksne, har været en tilgang af borgere på 117 borgere, fra 645 borgere i 2017 til 762 borgere 
i 2018. Dette er en stigning på 18 % på et enkelt år. Samtidig viser analysen, at de 
gennemsnitlige udgifter pr. borger til §85, §107 og §108, er faldet med 14 %, fra 436.000 kr. 
pr. borger i 2017 til 380.000 kr. pr. borger i 2018.
Der er i analysen kun medtalt borgere, der har kostet minimum 5.000 kr., hvorved de borgere, 
der er en del af den tidlige fremskudte indsats, som hovedregel ikke er medtalt. Dette er 
borgere, der uden en tidlig fremskudt indsats, i overvejende grad, ville have udviklet sig til en 
dyrere indsats i socialafdelingens regi.

Regnskabsafvigelsen er uddybet i bilag.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 54 Handicap - voksne
A B C
Drift
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Centrale overførsler
04.62.88 Sundhedsfremme og 
forebyggelse

0 619 t.kr. vedr. eksterne 
projektmidler søges overført 
til bevilling 53

05.38.50 Botilbud til 
længerevarende ophold §108

0 320 t.kr. vedr. arv søges 
overført til bevilling 53

Centrale overførsler i alt 0 939 t.kr. søges i alt 
overført til bevilling 53

Decentrale overførsler
03.30.46 Ungdomsuddannelse 
for unge med særlige behov

0 -22 t.kr. søges overført til 
bevilling 53

05.38.39 Personlig støtte og 
pasning af personer med 
handicap mv. §85

0 -2 t.kr. søges overført til 
bevilling 53

05.38.50 Botilbud til 
længerevarende ophold §108

0 430 t.kr. søges overført til 
bevilling 53

05.38.51 Botilbudslignende 
tilbud §85/§105

0 242 t.kr. søges overført til 
bevilling 53

05.38.52 Botilbud til 
midlertidigt ophold §107

0 327 t.kr. søges overført til 
bevilling 53

05.38.58 Beskyttet 
beskæftigelse §103

0 -174 t.kr. søges overført til 
bevilling 53

05.38.59 Aktivitets- og 
samværstilbud §104

0 -149 t.kr. søges overført til 
bevilling 53
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Decentrale overførsler i alt 0 652 t.kr. søges i alt 
overført til bevilling 53 
vedr. decentrale 
overførsler

Samlet overførsel 0 1.591 t.kr. søges i alt 
overført til bevilling 53

Bevilling 54, Handicap – voksne er fra 2019 slået sammen med bevilling 53, Socialpsykiatri- og 
rusmiddel. Der ansøges derfor om overførsel til den nye bevilling 53 Socialområdet.

Anlægsoverførsler

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

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 53 Socialområdet
A B C
Anlæg
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Nyt botilbud på 
voksenhandicapområdet,
Botilbuddet Alderslyst

0 11.017 t.kr. søges overført til 
bevilling 53 vedr. Botilbuddet 
Alderslyst, som forventes 
indflytningsklar i 2. halvår 
2019.

Pulje til anlægstiltag indenfor 
handicapområdet 2018

0 1.139 t.kr. søges overført til 
bevilling 53

Velfærdsteknologi 2018 0 746 t.kr. søges overført til 
bevilling 53

Anlægstiltag indenfor 
handicapområdet 2017 - biler

0 472 t.kr. søges overført til 
bevilling 53

Bevilling 54 i alt 0 13.374 t.kr. søges i alt 
overført til bevilling 53 på 
anlæg

Samlet overførsel 0 13.374 t.kr. søges i alt 
overført til bevilling 53 på 
anlæg

Bevilling 54 Handicap – voksne, er fra 2019 slået sammen med bevilling 53 Socialpsykiatri- og 
rusmiddel. Der ansøges derfor om overførsel til den nye bevilling 53 Socialområdet.

Bilag
1 (Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 54 handicap - voksne - 7584839)
2 (Uddybet regnskab 2018 på bevilling 54 Handicap - voksne - 7583605)
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Uddybet regnskab 2018 på bevilling 54 Handicap - voksne

Regnskab 2018 for bevilling 54 Handicap – voksne, uddybes nedenfor.

Tabel 1. Regnskab på overordnede poster
A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Serviceudgifter
Centrale udgifter 122.034 3.096 125.130 140.064 -14.935
Decentrale udgifter 146.896 8.760 155.656 155.004 652
I alt serviceudgifter 268.930 11.856 280.786 295.068 -14.283
Øvrig drift
Ældreboliger 168 0 168 539 -371
Indtægter fra den 
centrale
refusionsordning -8.797 0 -8.797 -11.610 2.813
I alt øvrige drift -8.629 0 -8.629 -11.071 2.442
Bevilling 54 i alt 260.301 11.856 272.157 283.997 -11.840
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Der er et merforbrug på de centrale udgifter på 14,935 mio. kr. Ud af dette 
merforbrug er der et mindreforbrug på eksterne projektmidler og arv for 0,939 mio.
kr.

På de decentrale udgifter, er der et mindreforbrug på 0,652 mio. kr.

Regnskabsresultatet for bevilling 54 Handicap – voksne, med angivelse af anmodning 
om overførsel til 2019, ses nedenfor i tabel 2.

Tabel 2. Regnskab på centrale udgifter
A B C
Drift
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Centrale overførsler
00.25.18 Driftssikring af 
boligbyggeri -536

Tomgangshusleje på 
fraflyttede boliger –
hovedsageligt på 
Arendalsvej og Gormsvej.

03.22.07 Specialundervisning 
i regionale tilbud, §20, stk. 3 -16
03.22.17 Specialpædagogisk 
bistand til voksne 250

Købt færre timer eksternt.

03.30.46 Ungdomsuddannelse 
for unge med særlige behov

-1.847

Nettotilgang på 8 elever i 
eksterne tilbud og 1 elev 
der har fået forlænget det 
eksterne ophold med 1 år.
Derudover indtægtsfald på 
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2 borgere fra andre 
kommune.

04.62.88 Sundhedsfremme og 
forebyggelse 619

619 t.kr. vedr. eksterne 
projektmidler ”Projekt 
Sundhed for Alle” søges 
overført til bevilling 53.

05.38.39 Personlig støtte og 
pasning af personer med 
handicap mv. §85 og §96 -5.410

-2.823 t.kr. vedr. BPA og de 
resterende -2.587 t.kr. skal 
ses i sammenhæng med 
botilbud efter §85/§105, 
§107 og §108, der samlet
har et merforbrug på 9.138
t.kr. grundet tilgang til
området.

05.38.40 Rådgivning og 
rådgivningsinstitutioner §§10 
og 12

93

05.38.50 Botilbud til 
længerevarende ophold §108 -6.256

+320 t.kr. vedr. arv, 
søges overført til 
bevilling 53.
Af de resterende -6,576 
t.kr. vedr. -189 t.kr.
objektiv finansiering af 
Kofoedsminde. Derudover 
skal merforbruget ses i 
sammenhæng med §85, 
§107 og §108, der samlet
har et merforbrug på 9.138
t.kr. grundet tilgang til
området.

05.38.51 Botilbudslignende 
tilbud §85/§105 549

Skal ses i sammenhæng 
med bostøtte og botilbud 
efter §85, §107 og §108, 
der samlet har et
merforbrug på 9.138 t.kr. 
grundet tilgang til området.

05.38.52 Botilbud til 
midlertidigt ophold §107 -713

Skal ses i sammenhæng 
med bostøtte og botilbud 
efter §85, §85/§105 og 
§108, der samlet har et
merforbrug på 9.138 t.kr. 
grundet tilgang til området.

05.38.53 Kontaktperson- og 
ledsagerordning §§97-99 -1.136

Stigende anvendelse af 
ordningen, da muligheden 
for opsparing af timer 
benyttes i større omfang.
Derudover nedbringelse af 
ventetid på ledsager, 
hvorved der er kommet 
flere på ordningen.

05.38.58 Beskyttet 
beskæftigelse §103 -33
05.38.59 Aktivitets- og 
samværstilbud §104 -391

Manglende budgettering af 
udgifter til overheads på 
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tjenestemænd på 352 t.kr.
06.52.72
Tjenestemandspension -108

For lav budgettilførsel fra 
central bevilling.

Budgetaftalen for 2019
15.874

Byrådet anmodes om 
eftergivelse af merforbrug, 
jf. Budgetaftalen for 2019, 
således at det kun er 
bundne midler der ansøges 
overført.

Centrale overførsler i alt 939 Overførsel til bevilling 53 
Socialområdet

Jf. Byrådets tilkendegivelse om eftergivelse af merforbrug, anmodes der således om 
en eftergivelse på 15,874 mio. kr., således at der kun overføres mindreforbruget på 
de eksterne projektmidler og arv til 2019.

Det samlede merforbrug på centrale udgifter på 15,874 mio. kr., skyldes:
! 6,7 mio. kr. i nettotilgang af borgere der er eksternt placeret i botilbud. En 

intensiveret sagsgennemgang, har medført takstreduktioner på 0,3 mio. kr. i 
2018. Indsatsen forsætter med øget styrke i 2019.

! 2,8 mio. kr. i underfinansiering af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), som 
følge af en reduktion på 5,0 mio. kr. fra budget 2017 og frem.

! 1,8 mio. kr. i nettotilgang af borgere der er eksternt placeret i Særlig 
Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU), samt indtægtsfald på eksterne borgere 
der var placeret på Lysbro Uddannelsescenter.

! 1,1 mio. kr. til genåbning af Tulipanvej afsnit 1 som botilbud, frem mod at 
Botilbuddet Alderslyst står færdigbygget i efteråret 2019. Dette for at imødegå 
tilgangen fra børnehandicap, hvor alternativet har været en dyrere ekstern 
placering.

! 1,1 mio. kr. i tilgang og øget benyttelse af ledsagerordning.
! 1,0 mio. kr. i indtægtsfald på pladssalg til andre kommuner.
! 0,6 mio. kr. i tilbagebetaling af tidligere borgerbetalt ferieledsagelse.
! 0,5 mio. kr. på tomgangshusleje (driftssikring af boligbyggeri).
! 0,2 mio. kr. i forøgelse af den objektive finansiering af Kofoedsminde
! 0,1 mio. kr. vedr. tjenestemandspension, der skyldes for lidt tilført budget fra 

central bevilling.

BDO har i december 2018 til januar 2019, foretaget en analyse af udgifterne på 
voksensocialområdet. En af analysens konklusioner er, at der på bevilling 54 Handicap 
– voksne, har været en tilgang af borgere på 117 borgere, fra 645 borgere i 2017 til
762 borgere i 2018. Dette er en stigning på 18 % på et enkelt år. Samtidig viser 
analysen, at de gennemsnitlige udgifter pr. borger til §85, §107 og §108, er faldet 
med 14 %, fra 436.000 kr. pr. borger i 2017 til 380.000 kr. pr. borger i 2018.
Der er i analysen kun medtalt borgere, der har kostet minimum 5.000 kr., hvorved de 
borgere, der er en del af den tidlige fremskudte indsats, som hovedregel ikke er 
medtalt. Dette er borgere der uden en tidlig fremskudt indsats, i overvejende grad, 
ville have udviklet sig til en dyrere indsats i socialafdelingens regi.
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Tabel 3. Regnskab på decentrale udgifter
Decentrale overførsler
03.30.46 Ungdomsuddannelse 
for unge med særlige behov -22
05.38.39 Personlig støtte og 
pasning af personer med 
handicap mv. §85 -2
05.38.50 Botilbud til 
længerevarende ophold §108 430 Besparelser på vikarforbrug, 

kursusaktivitet og 
midlertidigt
ansættelsesstop.

05.38.51 Botilbudslignende 
tilbud §85/§105 242
05.38.52 Botilbud til 
midlertidigt ophold §107 327
05.38.58 Beskyttet
beskæftigelse §103

-174

Institutionerne på 
§103/§104 har fra årets
start været budgetteret 
med en fast ramme. En 
aktivitetstildeling ville have 
givet institutionerne 2,4 
mio.kr. mere i budget. 
Besparelser på vikarforbrug, 
kursusaktivitet og 
midlertidigt ansættelsesstop 
har bevirket at merforbrug 
ikke er væsentligt større.

05.38.59 Aktivitets- og 
samværstilbud §104

-149

Decentrale overførsler i alt 652

Jf. Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang, 
anmodes der om overførsel af det decentrale mindreforbrug på 0,652 mio. kr.

At mindreforbruget på de decentrale udgifter ikke er større, som følge af besparelser 
på vikarforbrug, kursusaktivitet og midlertidigt ansættelsesstop, skyldes at der har 
været en samlet merudgift på 0,5 mio. kr. til nye it-licenser.
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6 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 61 
Arbejdsmarked Service
Sagsbehandler: Dr22807
SagsID: EMN-2018-00996

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 
61 Arbejdsdmarked - service.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført 
som driftsbudget i indeværende år på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. 

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 61 Arbejdsdmarked - service tages til 
efterretning

Beskæftigelseschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af 
overførsel af budgetbeløb fra 2018 til 2019”,

! at overførsel af driftsbudget på i alt -366.000 kr. i forhold til en regnskabsafvigelse1

på 495.000 kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). 
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Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang2, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 61 Arbejdsdmarked - service
A B C D E

Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 18.798 3.047 21.845 21.350 495
Decentrale udgifter
I alt serviceudgifter 18.798 3.047 21.845 21.350 495

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

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget 2018:

Funktion Afvigelse i 1.000 kr. 
03.22.14 Ungdommens uddannelsesvejledning
Den samlede drift af UU har vist et lille merforbrug. 

-181

03.30.44 Produktionssskoler
Der har været ca. 2 årselever færre i forhold til det budgetterede 
niveau.En særlig gennemgang af mellemkommunale betalinger 
for de seneste 3 år
har medført en merindtægt på ca. 0,5 mio. kr. 

754

05.68.96 Servicejob
Der har i 2018 været ansat 1,73 årsperson i servicejob.

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

-331

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 9. maj 2018 
at udvide ordningen med fastholdelsesmentorer. Der er tildelt 
midler svarende til et årsværk, mens ordningen kun har været i 
drift siden sommerferien. Der er derfor tilført 312.500 kr. for 
meget i 2018. Herudover har der været et lille merforbrug vedr. 
ordningens ordinære drift. 

128

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Funktionen indeholder boudlæg uden skiftebehandling. Hvis der 
ikke er arvinger der vedkender sig arv og gæld, er vi 

241

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

106



forpligtigede til at bistå med begravelse og håndtering af 
dødsbo. Dette kan både være en samlet indtægt eller udgift,
hvorfor der ikke er budgetlagt på funktionen.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 61 Arbejdsmarked - Service
A B C
Serviceudgifter
1.000 kr.

Ansøgt 
overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Centrale overførsler
00.25.11 Beboelse 0 Mindreforbruget på 32 t.kr. vedr. 

midlertidig inkvartering af flygtninge. 
Beløbet søges ikke overført, da 
mer/mindreforbrug dækkes af den særlige 
flygtningepulje. 

03.22.14 Ungdommens 
Uddannelsesvejledning

-181 UU har et samlet merforbrug på 181 t.kr., 
som kan henføres til en blanding mellem 
ordinær drift og særlige projekter. Der 
skulle have været indhentet en indtægt på 
184 t.kr. vedr. et projekt med 
skoleafdelingen, beløbet forventes 
indtægtsført i 2019. Merforbruget søges 
overført. 

03.30.44 Produktionsskoler 0 De unge er selvvisiterende til 
produktionsskolen. I 2018 er der lavet en 
særlig indsats vedr. mellemkommunale 
betalinger, som har medført ekstra 
indtægter på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget 
søges ikke overført.

05.68.95 Løn til forsikrede 
ledige ansat i kommuner

0 Som hovedregel afholdes forskellen 
mellem tilskud og den udbetalte løn af 
driftsafdelingen, men hvis den forsikrede 
ledige er ansat ved en anden offentlig 
myndighed end Silkeborg Kommue opstår
der en lille udgift. 
Beløbet søges ikke overført.

05.68.96 Servicejob 0 Servicejobordningen er under udfasning, 
når en borger stopper i servicejob, kan 
der hjemtages færre indtægter. Udgiften 
til servicejob afholdes af det 
drfitsområdet, hvor borgeren er ansat. 
Beløbet søges ikke overført.
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05.72.99 Øvrige sociale formål -185 Ordningen vedr. fastholdelsesmentorer er 
udvidet og budgettet er tilført 625 t.kr. 
svarende til der forventede udgifter i et 
helt år. Da ordningen først er udvidet 
efter sommerferien 2018 er der tilført 
312.500 kr. for meget. 

Herudover har der været et merforbrug 
vedr. løn mv. til medarbejderene i 
ordningen på 127 t.kr. 

Der søges derfor om overførsel af 185 
t.kr.

06.45.51 Sekretariat og 
forvaltninger

0 Funktionen indeholder boudlæg uden 
skiftebehandling. Hvis der ikke er arvinger 
der vedkender sig arv og gæld, er vi 
forpligtigede til at bistå med begravelse 
og håndtering af dødsbo.
Beløbet søges ikke overført

Centrale overførsler i alt -366

Bilag
1 (Bevilling 61 - 7599938)
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(1000 kr.)
Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018

Driftsoverførsler fra 2017 til 2018 1.580
Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
marts 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 61 
Arbejdsmarked - service vedrørende: Finansiering af tjenestemandspension for 
tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale. 174
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler til bevilling 61 
Arbejdsmarked - service vedrørende: Finansiering af udvidet mentorindsats jf. 
særskilt sag på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 9. maj 2018 625

Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 61 Arbejdsmarked - service til bevilling 16 
Tværgående aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn 2018 -41g y g p gg g p g g

2018
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 61 
Arbejdsmarked - service vedrørende: Tildeling af budgetmidler til finansiering af 
huslejetab vedrørende midlertidige boliger til flygtninge under integrationsloven. 709

Bevillingsændringer i alt 3.047

Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 61 Arbejdsmarked - 
service
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Serviceudgifter A B C D E

Drift i 1000 kr.
Oprindelig 
budget 2018

Bevillings-
ændringer 

Korrigeret 
Budget 2018

Regnskab 
2018

Afvigelse (C-D)

Centrale udgifter 18.798 3.047 21.845 21.350 495
Decentrale 
udgifter 0 0 0 0 0
serviceudgifter 18.798 3.047 21.845 21.350 495
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 øvrig drift 0 0 0 0 0
Arbejdsmarked - 
service i alt 18.798 3.047 21.845 21.350 495

Regnskab for bevilling 61 Arbejdsmarked - service
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7 (Offentlig) Orientering om regnskab 2018 på bevilling 66 
Arbejdsmarked - Overførsler
Sagsbehandler: Dr22807
SagsID: EMN-2018-00996

Resume
Orientering om regnskab på bevilling 66 Arbejdsmarked – Overførsler. I sagen er de 
væsentligeste afgivelser mellem korrigeret budget og regnskabet forklaret. Der sker ikke 
overførsel mellem årene af overførselsudgifter. 

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 66 Arbejdsmarked - Overførlser 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 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer-
og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
A B C D E

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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Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 370.322 3.961 374.283 366.414 7.869
Decentrale udgifter 0 0 0 0 0
I alt 
overførselsudgifter

370.322 3.961 374.283 366.414 7.869

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

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget:

Når man kigger på bevilling 66 og 67 samlet, er der en afgivelse på ca. 5,7 mio. kr. Afvigelsen 
dækker over udsving på de enkelte udgiftstyper. Ved budgetopfølgningen pr. 31.10.2018 er 
budgettet justeret med en samlet tillægsbevilling på -8 mio. kr. svarende til det forventede 
regnskab på daværende tidspunkt. 

Funktion Afvigelse i 1.000 kr. 
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 
Antallet af elever har i de seneste år været faldende i takt med, 
at færre unge opfylder kriterierne for optagelse i EGU-forløb. 
Især har udgifter til elevløn for EGU-elever i praktik i kommunalt 
regi været mindre end forventet pr. 31.10. 

1.235

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
Antallet af årspersoner forventes at ende på 1.030 i 2018. Det 
endelige antal er endnu ikke tilgængelig via jobindsats.dk 
Resultatet er 10 årspersoner færre end forventet ved 
budgetopfølgingen pr. 31.10.2018, og samtidig er den 
gennemsnitlige nettopris pr. borger en smule lavere end 
forventet. 

1.909

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og 
personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere 
skønejobs)
Ved budgetopfølgningen pr. 31.10 forventede vi 1.535 
årspersoner i fleksjob, de seneste tal fra jobindsats.dk viser, at 
det samlet har været 1.526 årspersoner i fleksjob i 2018. 
Samtidig har nettoprisen været en smule lavere end forventet 
ved sidste opfølgning.  

2.605

05.58.82 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb
Udgifter til Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb, var højere 
end forventet. Som nævnt i budgetopfølgningen 31.10.2018, har 
omorganiseringen  i beskæftigelsesafdelingen betydet at 
priserne på de interne tilbud skulle genberegnes. 
Genberegningen har medført et merforbrug til ressourceforløb 
og jobafklaring, mens der har været et mindreforbrug på andre 
målgrupper. 

Desuden kan merforbruget bl.a. henledes til et højere antal 
borgere i målgrupperne end budgetteret. Antallet af borgere på 

-2.581
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Jobafklaring var 371, mod 354 i budgettet. Antallet af borgere i 
ressourceforløb var 244 mod 203 i budgettet.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale 
beskæftigelsesindsats
Som nævnt i budgetopfølgningen 31.10.2018, har 
omorganiseringen  i beskæftigelsesafdelingen betydet at 
priserne på de interne tilbud skulle genberegnes, 
genberegningen har medført ændringer i på flere målgrupper. 
Mindre forbruget kan henføres til denne genberegning.

1.460

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
Der er i budgettet for 2018 indarbejdet en forventet stigning i 
udgifterne til hjælpemidler og personlig assistance. Stigningen 
har været mindre end forventet, og samtidig har der været 
fokuseret på øget anvendelse af genbrugshjælpemidler. 

1.176

05.68.98 Beskæftigelsesordninger
Hovedparten af mindreforbruget kan henføres til et 
mindreforbrug til vejledning og opkvalificeringstilbud til de 15-17 
årige. Der er iværksat flere initaitiver, som skal understøtte, at 
de unge kommer i gang med en uddannelse. Initaitverne var 
ikke fuldt implementeret i hele 2018, hvorfor der har været et 
mindreforbrug. 

1.984

Bilag
1 (Bevilling 66 - 7599939)
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(1000 kr.)
Godkendelse af bevillingsændringer, budgetopfølgning 31.10.18

Et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr. søges finansieret fra kassen. Der er et 
merforbrug på overførselsudgifterne på 17,6 mio. kr., som primært kan henføres 
udgifter til flexjob. Mindreforbruget til forsikrede ledige udgør 9,4 mio. kr. I 
forbindelse med endelig opgørelse af beskæftigelsestilskuddet for 2018 kan der i 2019 
forventes en tilbagebetaling til staten. 8.176

Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
marts 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler til bevilling 61 
Arbejdsmarked - service vedrørende: Finansiering af udvidet mentorindsats jf. 
særskilt sag på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 9. maj 2018 -625
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler til bevilling 72 
Sundhedsområdet vedrørende: Medfinansiering af nærmiljøprojekt Langsø -200

Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: Konteringspraksis mellem hovedkonto 5 og hovedkonto 
6 er tilrettet i henhold til aftale med revisionen (BDO). Tilsvarende regulering er 
indarbejdet i budgetbidraget for 2019. -3.333g y g p gg g p g g

2018
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler til bevilling 16 
Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser -73
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 66 
Arbejdsmarked - overførsler vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det 
kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen og KL 16

Bevillingsændringer i alt 3.961

Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 66 Arbejdsmarked - 
overførsler
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Serviceudgifter A B C D E

Drift i 1000 kr.
Oprindelig 
budget 2018

Bevillings-
ændringer 

Korrigeret 
Budget 2018

Regnskab 
2018

Afvigelse (C-D)

Centrale udgifter 370.322 3.961 374.283 366.414 7.869
Decentrale 
udgifter 0 0 0 0 0
serviceudgifter 370.322 3.961 374.283 366.414 7.869
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 øvrig drift 0 0 0 0 0
Arbejdsmarked - 
overførsler i alt 370.322 3.961 374.283 366.414 7.869

Regnskab for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
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8 (Offentlig) Orientering om regnskab 2018 på bevilling 67 
Sociale overførsler
Sagsbehandler: Dr22807
SagsID: EMN-2018-00996

Resume
Orientering om regnskab på bevilling 67 Sociale overførsler. I sagen er de væsentligste 
afgivelser mellem korrigeret budget og regnskabet forklaret. Der sker ikke overførsel mellem 
årene af overførselsudgifter.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,

! at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 67 Sociale overførsler tages til 
efterretning

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 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer-
og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 67 Sociale overførsler
A B C D E

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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Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 856.445 -250 856.195 858.332 -2.137
Decentrale udgifter 0 0 0 0 0
I alt 
overførselsudgifter

856.445 -250 856.195 858.332 -2.137

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

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget:

Når man kigger på bevilling 66 og 67 samlet, er der en afgivelse på ca. 5,7 mio. kr. Afvigelsen 
dækker over udsving på de enkelte udgiftstyper. Ved budgetopfølgningen pr. 31.10.2018 er 
budgettet justeret med en samlet tillægsbevilling på -8 mio. kr. svarende til det forventede 
regnskab på daværende tidspunkt. 

Funktion Afvigelse i 1.000 kr. 
05.46.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014
Mindreudgiften skyldes især en større indtægt ved 
mellemkommunal refusion end skønnet ved budgetopfølgningen 
pr. 31.10.2018.

470

05.46.67 Personlige tillæg
Mindreudgiften skyldes mindre udgifter til helbredstillæg, især 
tilskud til medicin og tandbehandling.

219

05.46.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
Merforbruget skyldes at der ved budgetopfølgningen pr. 
31.10.2018 blev skønnet 2.009 årspersoner mod 2.012 ved 
regnskabsafslutningen.

-440

05.57.71 Sygedagpenge
Antallet af årspersoner forventes at ende på 1.250 i 2018. Det 
endelige antal er endnu ikke tilgængelig via jobindsats.dk 
Resultatet er 39 årspersoner flere end forventet ved 
budgetopfølgingen pr. 31.10.2018. I forbindelse med sidste 
opfølgning konstaterede vi at der var sket en række korrektioner 
i datagrundlaget i jobindsats, data endnu engang korrigeret, og 
det har betydet, at skønnet pr. 31.10 ikke har været retvisende.

-3.475

05.57.72 Sociale formål 
Der har været et lille merforbrug vedrørende udbetaling af 
enkeltydelser efter aktivloven.

-291

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp
Det samlede antal borgere på kontant- og uddannelseshjælp 
forventes at udgøre samme niveau som ved opfølgningen pr. 
31.10 på i alt 1.415 årsperson. Merforbruget opstår, da 
bruttoprisen pr. borger har været skønnet for lavt ved den 
seneste budgetopfølgning. 

-582

05.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal 
medfinansiering

-1.037
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Ydelserne udbetales via UdbetalingDanmark, og de har 
udarbejdet en regulering i november, som ikke har været med i 
skønnet pr. 31.10. 

05.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering
Ydelserne udbetales via UdbetalingDanmark, og de har 
udarbejdet en regulering i november, som ikke har været med i 
skønnet pr. 31.10. 

2.858

05.58.82 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb
Det samlede antal borgere på ressource- og jobafklaringsforløb 
forventes at ende på samme niveau, som forventet ved 
opfølgningen pr. 31.10. Vi forventer 244 årspersoner på 
ressourceforløb og 371 årspersoner på jobafklaring. 

Mindreforbruget skyldes, at bruttoprisen på ressourceforløb har 
været skønnet for højt ved den seneste opfølgning. 

1.027

05.58.83 Ledighedsydelse
Vi forventer 357 årspersoner på ledighedsydelse, dette svarer til 
forvetningen pr. 31.10. Merforbruget skyldes, at 
refusionsprocenten har været lidt lavere end forventet pr. 31.10. 

-917

Bilag
1 (Bevilling 67 - 7599940)
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(1000 kr.)
Godkendelse af bevillingsændringer, budgetopfølgning 31.10.18

Det samlede mindreforbrug søges overført til kassen. Der har været et mindreforbrug 
på kontanthjælp og revalidering på ca. 25 mio. kr. mens der er et tilsvarende 
merforbrug på sygedagpenge, ressourceforløb, ledighedsydelse og pensioner. -125

Godkendelse af investeringsprojekt på flygtningeområdet 
Bevillingsflytning vedr. investeringsprojekt på flygtningeområdet -125

Bevillingsændringer i alt -250

Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 67 Sociale 
overførsler
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Serviceudgifter A B C D E

Drift i 1000 kr.
Oprindelig 
budget 2018

Bevillings-
ændringer 

Korrigeret 
Budget 2018

Regnskab 
2018

Afvigelse (C-D)

Centrale udgifter 856.445 -250 856.195 858.332 -2.137
Decentrale 
udgifter 0 0 0 0 0
serviceudgifter 856.445 -250 856.195 858.332 -2.137
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 øvrig drift 0 0 0 0 0
Sociale 
overførsler i alt 856.445 -250 856.195 858.332 -2.137

Regnskab for bevilling 67 Sociale overførsler
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9 (Offentlig) Orientering om regnskab 2018 på bevilling 69 
Arbejdsmarked - Institutioner
Sagsbehandler: Dr22807
SagsID: EMN-2018-00996

Resume
Orientering om regnskab for 2018 på bevilling 69 Arbejdsmarked – Institutioner.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført 
som driftsbudget i indeværende år på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. 

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, 

! at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner tages 
til efterretning

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 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen..

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner
A B C D E

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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Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 0 0 0 0 0
Decentrale udgifter 0 84 84 -84 0
I alt 
overførselsudgifter

0 84 84 -84 0

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

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget 

Bevillignen indeholder driften af interne beskæftigelsestilbud. Alle udgifterne vedrørende 2018 
er afregnet til de autoriserede grupperinger på bevilling 66 Arbejdsmarked - Overførsler. 

Bilag
1 (Bevilling 69 - 7599935)
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(1000 kr.)
Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018

Driftsoverførsler fra 2017 til 2018 84
Bevillingsændringer i alt 84

Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 69 Arbejdsmarked - 
institutioner
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Serviceudgifter A B C D E

Drift i 1000 kr.
Oprindelig 
budget 2018

Bevillings-
ændringer 

Korrigeret 
Budget 2018

Regnskab 
2018

Afvigelse (C-D)

Centrale udgifter 0 0 0 24.206 -24.206
Decentrale 
udgifter 0 84 84 -24.122 24.206
serviceudgifter 0 84 84 84 0
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 øvrig drift 0 0 0 0 0
Arbejdsmarked - 
institutioner i alt 0 84 84 84 0

Regnskab for bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner
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6 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 
72 Sundhedsområdet
Sagsbehandler: Dr16815
SagsID: EMN-2017-05348

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på
bevilling 72 Sundhedsområdet.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført 
som driftsbudget i indeværende år på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. 
Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år 
på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

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

! at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 72 Sundhedsområdet tages til 
efterretning

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger 
”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2018 til 2019”,

! at overførsel af driftsbudget på i alt 0,0 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse1

på 7,279 mio. kr. godkendes når:
o merforbrug på 0,795 mio. kr. søges ikke overført vedr. vederlagsfri

fysioterapi
o mindreforbrug på 8,074 mio. kr. overføres til bevilling 73 Sundhed og Ældre,

! at overførsel af anlægsbudget på i alt 0,0 mio. kr. godkendes når:
o mindreforbrug på 0,175 mio. kr. overføres til bevilling 73 Sundhed og Ældre

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede
Lars Faarup (A)

Tidligere beslutninger
…

1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). 
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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 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer-
og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilag 1

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 72 Sundhedsområdet
A B C D E

Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 140.608 6.858 147.466 140.531 6.878
Decentrale udgifter 2.610 54 2.664 2.320 300
I alt serviceudgifter 143.218 6.912 150.130 142.851 7.279
Øvrig drift
I alt øvrige drift 0 0 0 0 0
Samlet drift 143.218 6.912 150.130 142.851 7.279
Samlet anlæg

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

Mindreforbruget skyldes primært:

! Mindreforbrug på 5,1 mio. kr. vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse, hvor 
mindreforbruget på 1,8 mio. kr. skyldes tildelte puljemidler, hvor udgifterne først 
afholdes i 2019. 1,1 mio. kr. er uudmøntede finanslovsmidler. Det øvrige mindreforbrug 
skyldes overført mindreforbrug fra 2017 til 2018.

! Mindreforbrug på hospiceophold på 0,4 mio. kr. 
! Mindreforbrug for tandplejen på 0,5 mio. 
! Mindreforbrug i Myndighedssektionen på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært 

overførte midler fra 2017, som skal anvendes i 2019 til fortsat implementering af ny 
dokumentationsmetode (Fælles Sprog III).

Herudover var der merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,8 mio. kr. samt øvrige mindre 
afvigelser.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 72 Sundhedsområdet

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

127



A B C
Serviceudgifter
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Centrale overførsler
03.38.75 Fritidsaktiviteter 
uden for folkeoplysningsloven

0 Der ansøges om, at
mindreforbruget på 16 t.kr.
overføres til bevilling 73

04.62.82 Kommunal 
genoptræning og 
vedligeholdelsestræning

0 Der ansøges om, at
mindreforbruget på 659 t.kr.
overføres til bevilling 73

04.62.84 Vederlagsfri 
behandling hos en 
fysioterapeut

0 Der ansøges om, at
merforbruget på 795 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.

04.62.85 Kommunal tandpleje 0 Der ansøges om, at
mindreforbruget på 496 t.kr.
overføres til bevilling 73

04.62.88 Sundhedsfremme og 
forebyggelse

0 Der ansøges om, at
mindreforbruget på 5.100 
t.kr. overføres til bevilling 73

04.62.90 Andre 
sundhedsudgifter

0 Der ansøges om, at
mindreforbruget på 416 t.kr.
overføres til bevilling 73

05.30.26 Personlig og praktisk 
hjælp og madservice samt 
rehabiliteringsforløb

0 Der ansøges om, at
mindreforbruget på 216 t.kr.
overføres til bevilling 73

05.30.27 Pleje og omsorg af 
primært ældre undtaget frit 
valg af leverandør

0 Der ansøges om, at
mindreforbruget på 301 t.kr.
overføres til bevilling 73

05.30.29 Forebyggende 
indsats samt aflastningstilbud 
målrettet mod primært ældre

0 Der ansøges om, at
mindreforbruget på 484 t.kr.
overføres til bevilling 73

05.30.31 og 05.38.41 
Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 
til ældre

0 Der ansøges om, at
merforbruget på 1.676 t.kr. 
overføres til bevilling 73

06.45.57 Voksen-, ældre- og 
handicapområdet

0 Der ansøges om, at
mindreforbruget på 1.718
t.kr. overføres til bevilling 73

Centrale overførsler i alt 0

Decentrale overførsler
05.30.29 Forebyggende 
indsats samt aflastningstilbud 
målrettet mod primært ældre

0 Der ansøges om, at
mindreforbruget på 344 t.kr. 
overføres til bevilling 73

Decentrale overførsler i alt 0
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Fra andre bevillinger 0
Fra andre bevillinger i alt 0

Samlet overførsel 0

Anlægsoverførsler

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

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 72 Sundhedsområdet
A B C
Anlæg
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Genoptræning Remstruplund 0 Der ansøges om, at
mindreforbruget på 351 t.kr.
overføres til bevilling 73

Sorringhus, 
erstatningsbyggeri

0 Der ansøges om, at
merforbruget på 176 t.kr.
overføres til bevilling 73

Bevilling 72 i alt 0

Fra andre bevillinger i alt 0

Samlet overførsel 0

Bilag
1 (Bevilling 72 - 7599538)
2 (Regnskabsbemærkninger - bevilling 72 Sundhedsområdet - 7602926)
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(1000 kr.)
Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018

Driftsoverførsler fra 2017 til 2018 4.719
Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

DUT: Frit valg til genoptræning 1.087
Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
marts 2018 

Indkøbsreguleringer -88
Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
marts 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 72 Sundhedsområdet 
vedrørende: Nærmiljøprojekt, Langsø 200
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler til bevilling 72 
Sundhedsområdet vedrørende: Medfinansiering af nærmiljøprojekt Langsø 200
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 72 
Sundhedsområdet vedrørende: C-fleksjob 40
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Ældreområdet til bevilling 72 
Sundhedsområdet vedrørende: Arbejdsmiljøpulje 300
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Ældreområdet til bevilling 72 
Sundhedsområdet vedrørende: Budgettilførsel på træningsområdet 350
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Ældreområdet til bevilling 72 
Sundhedsområdet vedrørende: Overførselssag 2017-2018 864

Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 72 Sundhedsområdet til bevilling 45 Børn og 
unge med særlige behov vedrørende: Midler til national lungesatsning -63
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 72 Sundhedsområdet til bevilling 16 Tværgående 
aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn 2018 -681g y g p gg g p g g

2018
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 72 Sundhedsområdet til bevilling 16 Tværgående 
aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser -16

Bevillingsændringer i alt 6.912

Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 72 
Sundhedsområdet
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Serviceudgifter A B C D E

Drift i 1000 kr.
Oprindelig 
budget 2018

Bevillings-
ændringer 

Korrigeret 
Budget 2018

Regnskab 
2018

Afvigelse (C-D)

Centrale udgifter 140.608 6.801 147.409 140.531 6.878
Decentrale 
udgifter 2.610 10 2.620 2.320 300
serviceudgifter 143.218 6.811 150.029 142.851 7.178
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 øvrig drift 0 0 0 0 0
Sundhedsområd
et i alt 143.218 6.811 150.029 142.851 7.178

Regnskab for bevilling 72 Sundhedsområdet
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Regnskabsbemærkninger 2018 på bevilling 72 – Sundhedsområdet

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget
Funktion Beløb i 1.000 kr.
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 16
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven dækker over Idræt 
om Dagen, som er et motionstilbud for alle voksne over 18 år, der 
har dagtimerne til rådighed. Der var i 2018 balance på funktionen. 
04.62.82 Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning

659

Funktionen indeholder udgifter til genoptræning og 
vedligeholdelsestræning, herunder udgifter til specialiseret ambulant 
genoptræning, som foregår i hospitalsregi.

Samlet var der et mindreforbrug på træningsområdet på 0,7 mio. kr. 
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut -795
Funktionen dækker over udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos 
privatpraktiserende fysioterapeuter eller tilbud i kommunalt regi. 
Der var et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2018. Når der korrigeres for 
takstændringer er dog sket et fald i udgifterne på ca. 0,2 mio. kr. i 
forhold til 2017.
04.62.85 Kommunal tandpleje 496
Funktionen dækker over Omsorgstandplejen, som hører under 
Sundheds- og Omsorgsafdelingen samt Specialtandplejen der hører 
under Socialafdelingen. Der var et mindreforbrug i 2018 på 0,5 mio. 
kr., som skyldes et overført mindreforbrug fra 2017.
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.100
Funktionen indeholder udgifter til sundhedsfremmende og 
forebyggende initiativer: Sundhedshuset, fasttilknyttede læger på 
plejecentre, staben for sundhedsfremme, kommunale udgifter til 
forløbsprogrammer for kronisk sygdom samt diverse 
sundhedsfremmende og forebyggende projekter.

Der var i 2018 et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. vedrørende 
sundhedsfremme og forebyggelse, hvor mindreforbrug på 1,8 mio. 
kr. skyldes tildelte puljemidler, hvor udgifterne først afholdes i 2019. 
Dette gælder for fasttilknyttede læger på plejecentre, 
Nærmiljøprojekt i Fårvang og Mestring af egen Sundhed. Der er med 
finansloven for 2018 tildelt 1,1 mio. kr. således borgere med en 
genoptræningsplan kan opstarte et genoptræningsforløbet inden for 
syv dage efter udskrivning fra sygehus. Disse midler er ikke 
udmøntet i 2018. Det øvrige mindreforbrug skyldes overført 
mindreforbrug fra 2017 til 2018.
04.62.90 Andre sundhedsudgifter 416
På denne funktion afholdes kommunale udgifter til hospiceophold 
samt udgifter til færdigbehandlede patienters fortsatte ophold på 
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sygehus (somatik og psykiatri). 
For hospiceophold var der i 2018 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
For færdigbehandlede patienter var der i 2018 et merforbrug på 0,1
mio. kr. 
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt 
rehabiliteringsforløb

216

Funktionen dækker over udgifter til Mestringsteamet. 
Mestringsteamet leverer mestringsindsatser til borgere, hvor der er
et træningspotentiale i forhold til en eller flere konkrete 
hverdagsaktiviteter. Der var i 2018 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
05.30.27 Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg 
af leverandør

301

Funktionen dækker over udgifter til sygeplejedepot, udgifter 
vedrørende patientsikkerhed samt projekt "Demens - praksisnært 
kompetenceløft", hvor medarbejdere i hjemmeplejen og på 
plejecentre gennemgår kompetenceuddannelse indenfor
demensområdet. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. kan tilskrives 
projekt "Demens - praksisnært kompetenceløft", hvor en ændring af 
VEU-godtgørelsen (erhvervsuddannelsesstøtte for voksne) har 
medført højere indtægter end forudsat. 
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud 
målrettet mod primært ældre

828

På denne funktion afholdes tilskud til pensionistforeninger, 
forebyggende hjemmebesøg samt udgifter og indtægter til 
aktivitetstilbud for pensionister og efterlønsmodtagere på 
Rosengårdcentret, Grauballelund, Alhuset, Sorringhus og Voel. På 
funktionen var der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes, at tilskud til pensionistforeninger er bogført 
på bevilling 73 Ældreområdet, mens der er mindreforbrug på 
aktivitetscentrene på 0,3 mio. kr., som kan tilskrives donationer til 
Rosengårdscentret, der vil blive anvendt i 2019 og 2020.
05.30.31 og 05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring

-1.676

Funktionerne dækker over udgifter til hjælpemiddelprodukter samt 
Hjælpemiddelcentret, hvor der i 2018 samlet set var et merforbrug 
på 1,7 mio. kr.
Der var et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2018 på
hjælpemiddelprodukter, som primært skyldes merforbrug på stomi-
området og på genbrugshjælpemidler.
Det resterende merforbrug kan tilskrives indsatser under 
Værdighedsmilliarden, som er bogført på denne funktion, men hvor 
indtægterne er bogført på bevilling 73 Ældreområdet.
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 1.718
Funktionen dækker over udgifter til administrativt personale for 
hjælpemidler samt staben i Nære Sundhedstilbud. Der var i 2018 et 
mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som primært skyldes overførte midler 
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fra 2017, som skal anvendes i 2019 til fortsat implementering af ny 
dokumentationsmetode (Fælles Sprog III).
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7 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 
73 Ældreområdet
Sagsbehandler: Dr16815
SagsID: EMN-2017-05348

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på
bevilling 73 Ældreområdet.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført 
som driftsbudget i indeværende år på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. 
Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år 
på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

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

! at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 73 Ældreområdet tages til efterretning

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger 
”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2018 til 2019”,

! at overførsel af driftsbudget på i alt -9,172 mio. kr. i forhold til en 
regnskabsafvigelse3 på -18,074 mio. kr. godkendes når:

o mindreforbrug på 0,187 mio. kr. overføres fra bevilling 15 vedr. udfordringer
med vikarbureau

o mindreforbrug på 0,641 mio. kr. overføres fra bevilling 16 vedr. udfordringer
med vikarbureau

o mindreforbrug på 8,074 mio. kr. overføres fra bevilling 72 Sundhedsområdet,
da bevillingen fra 2019 er nedlagt

! at overførsel af anlægsbudget på i alt 12,257 mio. kr. godkendes når:
o 1,050 mio. kr. overføres fra bevilling 16 vedr. Fårvang ældrecenter

Beslutning
Indstillingen godkendt, dog med udvalgets anmodning om, at der gives en særskilt tilførsel af 
4,172 mio. kr. til dækning af engangsomkostninger til Fællessprog III samt omsorgssy-
stemet ”Nexus”.

Ej til stede

3 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). 
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Lars Faarup (A)

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 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer-
og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilag 1

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 73 Ældreområdet
A B C D E

Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 376.678 141.300 517.821 527.281 -9.460
Decentrale udgifter 254.027 -121.378 132.649 141.263 -8.614
I alt serviceudgifter 630.705 19.765 650.470 668.544 -18.074
Øvrig drift
Ældreboliger 3.000 0 3.000 3.814 -814
Indtægter fra den 
særlige 
refusionsordning

-2.320 0 -2.320 -5.726 3.406

I alt øvrige drift 680 0 680 -1.912 2.592
Samlet drift 631.385 19.765 651.150 666.632 -15.482

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

Der var i 2018 et samlet merforbrug på bevilling 73 Ældreområdet på 15,4
mio. kr. På serviceudgifterne alene, var der et merforbrug på 18,1 mio. kr.

Budgetafvigelsen udgøres af store merforbrug på myndighedsbudgettet på hjemmepleje, 
klippekortsordningen i eget hjem, betaling for ydelser på plejecentre, plejecentersektionen og 
hjemmesygepleje, mens der har været store mindreforbrug på uddannelse af elever og
puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen.

En stor del af merforbruget kan henføres til ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med 
overgangen til ny dokumentationsmetode (Fælles Sprog III) og nyt omsorgssystem (Nexus), 
hvor der har været afholdt undervisning for alle medarbejdere og hvor alle borgersager har 
skullet omlægges til det nye omsorgssystem. Fordelingen af disse merudgifter fordeler sig med 

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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anslået 2/3 vedrørende Fælles Sprog III og 1/3 vedrørende Nexus. Fælles Sprog III er et 
vurderings og dokumentationsværkstøj, som er igangsat af KL og udrulles nationalt med 
forventning om, at implementering gennemføres efter planen. Omfanget af indsatsen 
forbundet med implementeringen af ovenstående har været større end forventet.

For en uddybende beskrivelse af afvigelsesforklaringerne, se bilag 2.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 73 Ældreområdet
A B C
Serviceudgifter
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Centrale overførsler
04.62.82 Genoptræning og 
vedligeholdelsestræning

-1.825

05.30.26 Personlig og praktisk 
hjælp til primært ældre 
omfattet af frit valg

31.346

05.30.27 Pleje og omsorg mv. 
af primært ældre undtaget frit 
valg

8.311

05.30.28 Hjemmesygepleje -11.042
05.30.29 Forebyggende 
indsats samt aflastningstilbud 
målrettet mod primært ældre

6.619

05.30.36 Plejevederlag og 
hjælp til sygeplejeartikler o. 
lign. ved pasning af døende i 
eget hjem

-303

05.38.38 Personlig og praktisk 
hjælp til personer med 
handicap omfattet af frit valg

-41.411

05.38.39 Personlig støtte og 
pasning af personer med 
handicap

-1.617

05.38.50 Botilbud til 
længerevarende ophold §108

748

06.45.57 Voksen, ældre og 
handicapområdet

-99

06.52.72 
Tjenestemandspension

-207

Centrale overførsler i alt -9.460

Decentrale overførsler
05.30.27 Pleje og omsorg mv. 
af primært ældre undtaget frit 
valg

-8.614

Decentrale overførsler i alt -8.614

Fra andre bevillinger
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Central
Mindreforbrug bevilling 72 8.074 Mindreforbrug på bevilling 72 

søges overført til bevilling 
73, da bevillingen fra 2019 er 
lagt ind under bevilling 73.

Decentral
Udfordringer med vikarbureau 828 Mindreforbrug på hhv. 

bevilling 15 og bevilling 16 
søges overført til bevilling 73 
til dækning af ekstraordinære 
udgifter ifm. udfordringer 
med vikarbureau.

Fra andre bevillinger i alt 8.902

Samlet overførsel -9.172

Anlægsoverførsler

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

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 73 Ældreområdet
A B C
Anlæg
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Nyt plejecenter Marienlund 2.093
Marienlund – opførelse af 
120 ældreboliger

6.943

Mindre bygningsmæssige 
arbejder - palliationspladser 
på Fuglemosen

500

Mindre bygningsmæssige 
arbejder - indretning af 3 
sygeplejeklinikker

401

Plejeboligplanens 
omstillingspulje (generel)

1.429

Plejeboligplanens
omstillingspulje - indretning 
af Solgården til 
profilplejeboliger

-159

Bevilling 73 i alt 11.207

Fårvang ældrecenter 1.050 Mindreforbrug på bevilling 16 
søges overført til bevilling 73

Fra andre bevillinger i alt 1.050

Samlet overførsel 12.257
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(1000 kr.)
Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018

Driftsoverførsler fra 2017 til 2018 22.688
Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

Med finansloven for 2018 er der afsat midler til aflastning af pårørende. 919
Med finansloven for 2018 er der afsat midler til en værdig død. 919

Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
marts 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 73 
Ældreområdet vedrørende: C-fleksjob 280
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Ældreområdet til bevilling 12 Kommunale 
ejendomme vedrørende: Drift og vedligeholdelse af Sorringhus -229
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 73 
Ældreområdet vedrørende: Der er til ibrugtagning af Marienlund afsat 1 mio. kr. til 
udmøntning ved ibrugtagning af 4. etage. 1.000
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 73 Ældreområdet 
vedrørende: Projekt: Forbedret tandsundhed for de svageste ældre 80
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Ældreområdet til bevilling 72 
Sundhedsområdet vedrørende: Arbejdsmiljøpulje -300
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Ældreområdet til bevilling 72 
Sundhedsområdet vedrørende: Budgettilførsel på træningsområdet -350
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Ældreområdet til bevilling 72 
Sundhedsområdet vedrørende: Overførselssag 2017-2018 -864

Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Sundhed og Ældre til bevilling 12 Kommunale 
ejendomme vedrørende: Overdragelse af rengøring på Rosengårdscentret -44
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Sundhed og Ældre til bevilling 16 Tværgående 
aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn 2018 -2.061

Godkendelse af bevillingsændring i henhold til budgetaftale 2018
Godkendelse af bevillingsændring mellem bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 54 
Handicap – voksne, i henhold til budgetaftalen for 2018. -4.000

Godkendelse af investeringsprojekt på flygtningeområdet 
Bevillingsflytning vedr. investeringsprojekt på flygtningeområdet 125

Godkendelse af anlægsbevilling til opsætning af ID-Lock låsesystem i 
Karolinelundcentret 

Anlægsbevilling til opsætning af ID-Lock låsesystem i Karolinelundcentret -376
Godkendelse af anlægsregnskab for om- og udbygning af 3 leve-bomiljø-
køkkener i Sejs Plejecenter 

Merudgift til om- og udbygning af 3 leve-bomiljø-køkkener i Sejs Plejecenter -307g y g p gg g p g g
2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 73 Sundhed og 
Ældre vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det kommunale 
sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen og KL 1.301
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 73 Sundhed og 
Ældre vedrørende: Trepartsmidler til dækning af udgifter til voksenelevløn 995
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Sundhed og Ældre til bevilling 16 Tværgående 
aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser -11

Bevillingsændringer i alt 19.765

Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 73 Ældreområdet
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Serviceudgifter A B C D E

Drift i 1000 kr.
Oprindelig 
budget 2018

Bevillings-
ændringer 

Korrigeret 
Budget 2018

Regnskab 
2018

Afvigelse (C-D)

Centrale udgifter 376.678 141.300 517.978 527.281 -9.303
Decentrale 
udgifter 254.027 -121.434 132.593 141.263 -8.670
serviceudgifter 630.705 19.866 650.571 668.544 -17.973
Øvrig drift
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering 0 0 0 0 0
Ældreboliger 3.000 0 3.000 3.814 -814
Indtægter fra den 
særlige 
refusionsordning -2.320 0 -2.320 -5.726 3.406
I alt øvrig drift 680 0 680 -1.912 2.592
Ældreområdet i 
alt 631.385 19.866 651.251 666.632 -15.381

Regnskab for bevilling 73 Ældreområdet
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Regnskabsbemærkninger 2018 på bevilling 73 – Ældreområdet

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget
Funktion Beløb i 1.000 kr.
00.25.19 Ældreboliger -814
Funktionen dækker husleje til ældreboliger med kommunal 
anvisningsret, hvor udlejning ikke har været mulig. Der var i 2018 et 
merforbrug på 0,8 mio. kr.

Denne funktion er ikke en del af serviceudgiftsrammen, hvorfor mer-
/mindreforbrug ikke overføres til bevilling 73 i regnskabsår 2019
04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning -1.825
Funktionen dækker over udgifter til døgnrehabiliteringsafdelingen og 
indtægter vedrørende posedialyse. Der var i 2018 et merforbrug på 
1,8 mio.kr. på funktionen.

Merforbruget skyldes primært høje løn- og vikarudgifter som følge af 
brugen af fast vagt på døgnrehabiliteringsafdelingen. Der arbejdes 
målrettet på at nedbringe brugen af disse.
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 3.406
Funktionen indeholder indtægter fra den centrale refusionsordning, 
hvor der løbende søges refusioner hjem på baggrund af konkrete 
sager, såfremt den samlede udgift overstiger et fastsat beløb. Der 
var i 2018 et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket primært skyldes 
efterbetalinger for 2017.
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp til primært ældre 
omfattet af frit valg

31.346

På funktionen afholdes udgifter til myndighedsbudget til 
hjemmepleje, madservice, vareudbringning, respirationshjælp i eget 
hjem, ophold på Blå Kors forsorgshjem samt klippekortsordning i 
eget hjem.

Ifm. regnskabsafslutningen er udgifterne til hjemmepleje, jævnfør 
Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, fordelt 
forholdsmæssigt mellem funktion 05.30.26 (borgere på 67 år og 
ældre) og funktion 05.38.38 (borgere under 67 år). Da hele 
budgettet til hjemmepleje ligger på funktion 05.30.26 betyder dette 
et mindreforbrug på 31,3 mio. kr. på funktionen. Korrigeres 
regnskabsresultatet for ovenstående er der er merforbrug på 9,7 
mio. kr. på funktionen. Merforbruget kan primært henføres til
myndighedsbudgettet til hjemmepleje og klippekortsordningen i eget 
hjem. På de øvrige poster er der samlet set et mindreforbrug.

Myndighedsbudget til hjemmepleje
Der var i 2018 et merforbrug på 14,9 mio. kr. Merforbruget skyldes 
en stigning i antallet af visiterede timer i hjemmeplejen i forhold til 
budgetforudsætningerne, da antallet af borgere, der får 
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hjemmepleje er steget mere end forventet. I 
budgetforudsætningerne for 2018 var der desuden indregnet en 
besparelse i hjemmeplejen, som følge af åbningen af de resterende 
plejeboligpladser på Marienlund, som kun delvist har været mulig at 
realisere. 

Klippekortsordning i eget hjem
Der var i 2018 et merforbrug på 2,6 mio. kr., da en ændring af 
målgruppen har betydet en større tilgang af borgere til ordningen 
end forventet. Målgruppen er tilpasset fra 2019, hvor der forventes 
balance.

Øvrige poster
På de øvrige poster på funktionen er der et mindreforbrug på i alt 
7,9 mio. kr.
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit 
valg

-0.283

På funktionen er der et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. 

Budgetafvigelserne kan primært henføres til:

Mellemkommunale opholdsbetalinger
Der var i 2018 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Beløbet udgøres af
udgifter til borgere fra Silkeborg Kommune, der har ophold på 
kommunale plejecentre eller friplejehjem i andre kommuner, samt 
indtægter fra udenbys borgere, der har ophold i Silkeborg 
Kommune. 

Kjellerup Friplejehjem 
Der var i 2018 et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. grundet en anden 
borgersammensætning end forudsat i budgettet.

Klippekort til borgere på plejecentre
Klippekortordningen på plejecentre blev igangsat pr. 1. juni 2017. 
Der var i 2018 et merforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes at ½ af 
projektmidlerne vedrørende 2018 først er bogført i 2019. 
Projektperioden udløber med udgangen af 2018 og pengene 
forventes at blive brugt i 2019.

IT Omsorgssystem
Der var i 2018 et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som skyldes, at en 
del af udgifterne til det nye omsorgssystem først vil blive afholdt i 
2019.

Betaling for ydelser på plejecentre
Der var i 2018 et merforbrug på 5,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, 
at der på omkostningsstedet bogføres udgifter forbundet med en ny 
type borgersager, hvor der er behov for særlige kompetencer i 
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forhold til psykiatriproblematikker. Udgiften var i 2018 5,2 mio. kr. 
og har ikke været indregnet i budgetforudsætningerne. I budgettet 
er der desuden indregnet en besparelse på 3,2 mio. kr. grundet 
midlertidig lukning af 20 plejehjemspladser, som kun delvist har 
kunnet udmøntes da der, omregnet til helårsvirkning, blot er lukket 
6 pladser.

Plejecentersektionen
Der var i 2018 et merforbrug på 8,6 mio. kr. Merforbruget kan 
henføres til ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med overgangen 
til ny dokumentationsmetode (Fælles Sprog III) og nyt 
omsorgssystem (Nexus), hvor der har været afholdt undervisning 
for alle medarbejdere og hvor alle borgersager har skullet omlægges 
til det nye omsorgssystem. Fordelingen af disse merudgifter fordeler 
sig med anslået 2/3 vedrørende Fælles Sprog III og 1/3 vedrørende 
Nexus. Herudover har der været ekstra personaleudgifter forbundet 
med komplekse borgersager, hvor der er behov for 
specialkompetencer.

Midlertidige pladser
I 2018 var der et merforbrug på 1,5 mio. kr. på de midlertidige 
pladser. Merforbruget skyldes primært høje løn- og vikarudgifter 
som følge af brugen af fast vagt. Der arbejdes målrettet på at 
nedbringe brugen af disse.

Marienlund daghjem
Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget 
skyldes primært opsparede midler til udskiftning og drift af busser til 
daghjemskørsel.

Biler og cykler
Der var i 2018 et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., da indkøb af nye 
biler som udgangspunkt er udskudt til 2019.

Puljemidler
Der var i 2018 et mindreforbrug på puljemidler under 
Værdighedsmilliarden og Bedre bemanding på plejecentre på 2,0
mio. kr., som forventes brugt i 2019.

Øvrige poster
På de øvrige poster på funktionen er der samlet set et mindreforbrug 
på ca. 6,3 mio. kr.
05.30.28 Hjemmesygepleje -11.042
På funktionen afholdes udgifter til kommunens sygeplejeakutteam 
samt hjemmesygeplejen, og der var i 2018 et merforbrug på 11,0
mio. kr. Budgettet til hjemmesygepleje er i løbet af 2018 blevet 
reduceret med 4 mio. kr. 
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Sygeplejen får løbende nye opgaver, som følge af, at borgerne er 
kortere tid på sygehuset og får flere sundhedsydelser i kommunen. 
Når borgerne kommer hurtigere tilbage til eget hjem efter 
sygehusbesøg, er de ikke færdigbehandlede, og de kan derfor 
betegnes som "patient i eget hjem" - pleje og behandlingen 
fortsætter således i hjemmet. De accelererede forløb på hospitalerne 
med tidligere udskrivelse samt omlægning fra stationær til ambulant 
behandling øger efterspørgslen på sygepleje og har dermed 
betydning for sygeplejeopgaverne, som bliver mere komplekse.

Herudover har overgangen til ny dokumentationsmetode (Fælles 
Sprog III) og nyt omsorgssystem (Nexus) betydet, at alt personale 
har været på undervisning i brugen af den nye metode, og at der i 
perioder har været ekstra personale på arbejde. Fordelingen af disse 
merudgifter fordeler sig med anslået 2/3 vedrørende Fælles Sprog 
III og 1/3 vedrørende Nexus. Der var i 1. halvår 2018 store 
problemer med at skaffe vikardækning, da det vikarbureau, som 
Silkeborg Kommune har haft en aftale med på sundheds- og 
omsorgsområdet, ikke har kunnet dække de påkrævede vagter. I 
hjemmesygeplejen har man derfor været nødt til at trække 
ekstraordinært på egne medarbejdere samt benytte øvrige 
vikarbureauer til en højere pris end forudsat i aftalen med den 
oprindelige leverandør.

Udgifterne forbundet med overgangen til ny dokumentationsmetode 
og nyt omsorgssystem samt problemer med vikardækning skal ses 
som engangsudgifter, og lignende udgifter skal således ikke afholdes 
i 2019.
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud 
målrettet mod primært ældre

6.619

På funktionen afholdes udgifter til Udviklings- og 
Forebyggelsessektionen, uddannelse af elever og uddannelse af 
personale. Der var et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på grund 
af følgende:

Udviklings- og Forebyggelsessektionen
Der var et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes overførte 
midler fra 2017.

Uddannelse af elever
Der var et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på uddannelse af sosu-
assistenter og -hjælpere, da der er optaget færre elever end 
forudsat i budgettet.
05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. 
ved pasning af døende i eget hjem

-303

På funktionen afholdes udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler 
i forbindelse med pasning af døende i eget hjem. Der var i 2018 et 
merforbrug på 0,3 mio. kr.
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05.38.38 Personlig og praktisk hjælp til personer med 
handicap omfattet af frit valg

-41.411

Ifm. regnskabsafslutningen er udgifterne til hjemmepleje, jævnfør 
Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, fordelt 
forholdsmæssigt mellem funktion 05.30.26 (borgere på 67 år og 
ældre) og funktion 05.38.38 (borgere under 67 år). Da hele 
budgettet til hjemmepleje ligger på funktion 05.30.26 betyder dette 
et merforbrug på 41,4 mio. kr. på funktionen.
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med 
handicap

-1.617

Funktionen indeholder udgifter til pasningsorlov samt personlig og 
praktisk hjælp, som modtageren selv antager. Der var i 2018 et 
merforbrug på 1,6 mio. kr. grundet større sagsmængde og 
sagsomfang end forudsat i budgettet.
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold §108 748
Funktionen indeholder udgifter vedrørende botilbud til 
længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.
Der var i 2018 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., da antallet af 
borgere med ophold på et særligt botilbud var lavere end forudsat i 
budgettet.
06.45.57 Voksen, ældre og handicapområdet -99
Funktionen vedrører drift af Myndighedssektionen. Der var i 2018 et
lille merforbrug på 0,1 mio. kr.
06.52.72 Tjenestemandspension -207
Funktionen vedrører udgifter til tjenestemandspensioner. Der var et 
lille merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2018.
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8 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 
76 Aktivitetsbestemt medfinansiering
Sagsbehandler: Dr16815
SagsID: EMN-2017-05348

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på
bevilling 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført 
som driftsbudget i indeværende år på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. 
Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år 
på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

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

! at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering
tages til efterretning

Beslutning
Sundheds- og Ældreudvalget tog orientering om regnskab 2018 for bevilling 76, Aktivitets-
bestemt medfinansiering, til efterretning.

Ej til stede
Lars Faarup (A)

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 2018 til 2019, 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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En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilag 1

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering
A B C D E

Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

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
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering

320.164 13.802 333.966 332.924 1.042

I alt øvrige drift 320.164 13.802 333.966 332.924 1.042
Samlet drift 320.164 13.802 333.966 332.924 1.042

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

For den aktivitetsbestemte medfinansiering var der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2018. 

KL's prognose for Silkeborg Kommunes medfinansiering i 2018 var på 336 mio. kr. Dette 
svarer til det bloktilskud Silkeborg Kommune har fået til kommunal medfinansiering. 
Prognosen bygger på regeringens aftaler for niveauet for den kommunale medfinansiering med 
henholdsvis KL og Danske Regioner om kommunernes og regionernes økonomi for 2018. 
Forbruget i 2018 svarer derfor nogenlunde til forventningerne, mens niveauet dog er højere 
end i 2017, da afregningsmodellen er blevet ændret. 

Der er sket to ændringer fra 2017 til 2018, som kan forklare det ændrede udgiftsniveau:
! Fra 2018 er somatik ikke længere opdelt i stationær og ambulant behandling, men 

opgøres samlet for behandlingsforløb.
! Fra 2018 er der indført en differentiering af medfinansieringen på aldersgrupper, 

således graden af medfinansiering er størst på borgere over 80 år og mindst på borgere 
i aldersgruppen 3-64-årige. Aldersfordelingen for borgere i Silkeborg Kommune 
betyder, at Silkeborg Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering er steget 
med det nye takstsystem. 

Da kommunerne i Region Midtjylland samlet set ikke har nået aftaleloftet for den kommunale 
medfinansiering i 2018 vil der komme en efterregulering i 2019. Efterreguleringen forventes at 
blive i størrelsesordenen 3-4 mio. kr. for Silkeborg Kommune. Efterbetalingen for 2017 var på 
8,3 mio. kr. for Silkeborg Kommune, da kommunerne i Region Midtjylland også i 2017 lå under 
loftet for den kommunale medfinansiering.

Mer- og mindreforbrug for den aktivitetsbestemte medfinansiering dækkes af kassen, hvorfor 
der ikke anmodes om overførselsadgang på bevillingen.

147



(1000 kr.)
Godkendelse af bevillingsændringer, budgetopfølgning 31.10.18

Merforbruget søges finansieret fra kassen 13.802
Bevillingsændringer i alt 13.802

Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 76 Aktivitetsbestemt 
medfinansiering
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Serviceudgifter A B C D E

Drift i 1000 kr.
Oprindelig 
budget 2018

Bevillings-
ændringer 

Korrigeret 
Budget 2018

Regnskab 
2018

Afvigelse (C-D)

Centrale udgifter 0 0 0 0 0
Decentrale 
udgifter 0 0 0 0 0
serviceudgifter 0 0 0 0 0
Øvrig drift
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering 320.164 13.802 333.966 332.924 1.042
Ældreboliger 0 0 0 0 0
Indtægter fra den 
særlige 
refusionsordning 0 0 0 0 0
I alt øvrig drift 320.164 13.802 333.966 332.924 1.042
Aktivitetsbeste
mt 320.164 13.802 333.966 332.924 1.042

Regnskab for bevilling 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering
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Regnskabsbemærkninger 2018 på bevilling 76 – Aktivitetsbestemt 
medfinansiering

Regnskab 2018 for bevilling 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering
A B C D E

Drift 1.000 kr. Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)

Somatik 278.592 13.802 292.394 293.920 -1.526
Stationær psykiatri 3.361 0 3.361 2.552 809
Ambulant psykiatri 13.447 0 13.447 15.095 -1.648
Praksissektoren 24.764 0 24.764 21.357 3.407
I alt 320.164 13.802 333.966 332.924 1.042

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget
Aktivitet Beløb i 1.000 kr.
Somatik -1.526
Somatik er ikke længere opdelt i stationær og ambulant behandling, 
men opgøres samlet for behandlingsforløb. For behandling i 
somatikken var der i 2018 et merforbrug på 1,5 mio. kr. Udgiften er 
dog ca. 28 mio. kr. højere end i 2017, når der korrigeres for 
takstændringer.

Merforbruget skyldes for det første de nye aldersdifferentierede 
takster, som blev indført per 1. januar 2018. Aktiviteten blandt 3 til 
64-årige (lav medfinansieringsgrad) er lavere end forudsat, mens 
aktiviteten i de øvrige aldersgrupper (hvor der er en højere 
medfinansieringsgrad) er højere end forudsat.
For det andet kan forklaringen på merforbruget være, at der i den 
nye afregningsmetode ikke længere skelnes mellem stationær og 
ambulant behandling.
Stationær psykiatri 809
Der var i 2018 et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. for stationær
psykiatri. Det er på niveau med sidste års forbrug.
Ambulant psykiatri -1.648
Der var i 2018 et merforbrug på ambulant psykiatri på 1,6 mio. kr. 
Forbruget er dog lidt lavere end sidste års forbrug.
Praksissektoren 3.407
Der et mindreforbrug for praksissektoren på 3,4 mio. kr. Forbruget 
er ca. 2 mio. kr. lavere end sidste års forbrug.
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9 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 
78 Frit valg
Sagsbehandler: Dr16815
SagsID: EMN-2017-05348

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på
bevilling 78 Frit valg.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført 
som driftsbudget i indeværende år på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. 
Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år 
på bagrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

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

! at orienteringen om regnskab 2018 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 2018 til 2019”,

! at overførsel af driftsbudget på i alt -9,037 mio. kr. i forhold til en 
regnskabsafvigelse6 på -10.196 mio. kr. godkendes når:

o mindreforbrug på 1,159 mio. kr. overføres fra bevilling 16 vedr. udfordringer
med vikarbureau

! at der gives en særskilt tilførel af 5,841 mio. kr. til dækning af 
engangsomkostninger til Fællessprog III samt omsorgssystemet ”Nexus”

Beslutning
Indstillingen godkendt, dog med udvalgets anmodning om, at der gives en særskilt tilførel af 
5,841 mio. kr. til dækning af engangsomkostninger til Fællessprog III samt 
omsorgssystemet ”Nexus”.

Ej til stede
Lars Faarup (A)

Tidligere beslutninger
…

6 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). 
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Sagen

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og 
overførselsadgang7, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og 
decentrale) fra 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer-
og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 78 Frit valg
A B C D E

Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 0 0 0 0 0
Decentrale udgifter 0 0 0 10.196 -10.196
I alt serviceudgifter 0 0 0 10.196 -10.196
Øvrig drift
I alt øvrige drift 0 0 0 0 0
Samlet drift 0 0 0 10.196 -10.196
Samlet anlæg

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

Der var i 2018 et merforbrug på 10,2 mio. kr. på bevilling 78.
Merforbruget kan henføres til ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med overgangen til ny 
dokumentationsmetode (Fælles Sprog III) og nyt omsorgssystem (Nexus), problemer med 
leverandør af vikarer, sygefravær samt en ændret fagsammensætning i sektionen.

Fælles Sprog III (FSIII) er et vurderings og dokumentationsværkstøj, som er igangsat af KL og 
udrulles nationalt med forventning om, at implementering gennemføres efter planen. 
Omfanget af indsatsen forbundet med implementeringen af FSIII har været større end 
forventet.

I forbindelse med overgangen til FSIII og nyt omsorgssystem, har man skullet omlægge dele 
af samtlige borgeres oplysninger til det nye system, hvilket har betydet en merudgift til løn. 
Alle medarbejdere i hjemmeplejen har ligeledes har været på kursus i den nye 
dokumentationsmetode og det nye omsorgssystem, hvilket har betydet ekstraordinære 
udgifter til vikarer. Fordelingen af merudgifterne til ovenstående fordeler sig med anslået 2/3 
vedrørende FSIII og 1/3 vedrørende Nexus.

Sektionen har i 2018 haft et sygefravær, der er betydeligt højere end det niveau, der er 
indregnet i afregningsprisen. Der bliver dermed en ekstra omkostning i de tilfælde, hvor der 
skal kaldes vikarer ind.

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

152



Der var i 1. halvår 2018 store problemer med vikardækning, da det vikarbureau, som 
Silkeborg Kommune havde en aftale med på sundheds- og omsorgsområdet, ikke kunne 
dække de påkrævede vagter. I hjemmeplejen har man derfor været nødt til at trække 
ekstraordinært på egne medarbejdere samt benytte øvrige vikarbureauer til en højere pris end 
forudsat i aftalen med den oprindelige leverandør.

Fagsammensætningen i hjemmeplejen har løbende ændret sig, idet kompleksiteten forbundet 
med plejen af borgere er stigende. Dette betyder, at andelen af medarbejdere med en 
assistentuddannelse er stigende og lønudgifterne dermed også er øget.

Langt størstedelen af merforbruget skyldes dog implementeringen af Fælles Sprog III og
Nexus samt merforbrug til vikarer, hvorfor der ikke forventes samme udfordring i 2019.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 78 Frit valg
A B C
Serviceudgifter
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Centrale overførsler 0
Centrale overførsler i alt 0

Decentrale overførsler
05.30.26 Personlig og praktisk 
hjælp til primært ældre 
omfattet af frit valg

-10.196

Decentrale overførsler i alt -10.196

Fra andre bevillinger
Central 0

Decentral 1.159
Udfordringer med vikarbureau 1.159 Mindreforbrug på bevilling 16 

søges overført til bevilling 78
til dækning af ekstraordinære 
udgifter ifm. udfordringer 
med vikarbureau.

Fra andre bevillinger i alt 1.159

Samlet overførsel -9.037

Anlægsoverførsler

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

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 78 Frit valg
A B C
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Anlæg
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Bevilling 78 i alt 0

Fra andre bevillinger i alt 0

Samlet overførsel 0
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7 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af 
drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 
81 Natur og Miljø 
Sagsbehandler: Dr1038
SagsID: EMN-2017-04628

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på
bevilling 81 Natur og Miljø.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført 
som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. 
Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år 
på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

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

! at orienteringen om regnskab 2018 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 2018 til 2019”,

! at overførsel af driftsbudget på i alt 0,470 mio. kr. i forhold til en 
regnskabsafvigelse1 på 0,470 mio. kr. godkendes

! at overførsel af anlægsbudget på i alt 12,029 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). 
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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 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer-
og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget 

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 81 Natur og Miljø
A B C D E

Drift og anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
Budget
2018

Bevillings-
ændringer

Korrigeret
Budget
2018

Regnskab
2018

Afgivelse
(C-D)*

Centrale udgifter 8.809 325 9.134 8.664 470
I alt serviceudgifter 8.809 325 9.134 8.664 470
Samlet anlæg 6.300 10.280 16.580 4.478 12.102

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

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 81 Natur og Miljø
A B C
Serviceudgifter
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Naturforvaltningsprojekter 86 Mindreforbruget skyldes at 
der i 2018 blev vundet penge 
til et sommerfugleprojekt 
som skal afsluttes i 2019.

Skove -29
Vandløb -26
Diverse udgifter og indtægter
(skadedyrsbekæmpelse)

439 Mindreforbruget skyldes, at 
taksterne for 
rottebekæmpelse er hævet i 
2018.

Samlet overførsel 470

Anlægsoverførsler

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

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 81 Natur og Miljø
A B C
Anlæg
1.000 kr.

Ansøgt overførsel til 
bevilling

Evt. kommentar

Naturforvaltningsprojekter
Istandsættelse af 
jernbanebro over Funder Ådal 
ved Harbovad

-70

Rågekampagne 2017-2019 64 Kampagnen løber over flere 
år og forsætter derfor i 
2019.

Etablering af rekreative stier 
ved Hedevej i Fårvang

150 Projektet er igangsat og 
forventes færdig 2019.

Pulje til kortlægning og 
naturprojekter for bilag IV 
arter 2017

12 Beløbet bruges til 
undersøgelser ved vandhul
ved Purhusvej.

Undersøgelse og planlægning 
af stier ved Gubsø

600 Kan først igangsættes når
Vejdirektoratet har lavet
endelige aftaler med
lodsejere i området vedr.
erstatningsnatur.
Forhandlinger pågår.

Projekter i Gudenåens opland 879 Der er igangsat forskellige 
projekter bla. natur- og 
miljøforbedring i vandløb i 
oplandet til Randers Fjord. 

Istandsættelse af 
Kjellerupbanestien

1.000 Forløbet omkring Lemming 
station mangler ellers 
klargjort til asfaltering. P-
plads ved Hinge mangler.

Renovering af Trækstien, 3. 
etape

2.500 Trækstien er hævet, 
publikumsfaciliteter bliver 
udbygget i 2019 og 2020.

Kortlægning og 
naturprojekter for IV-arter 
2018

300 Beløbet anvendes til
undersøgelse af bilag IV
arter, samt forbedring af
levesteder for bilag IV arter.

Natura 2000
Naturgenopretningsprojekt 
for Stenholt Mose

-275
1.225

EU-LIFE projektet er 
afsluttet, men der skal ske 
tilretninger af hegn mv. 
ifbm. projektet i løbet 2019.

Realisering af projekter i 
Natura 2000-planerne

1.430
145

Der er igangsat aktiviteter 
henunder rydninger. 
Endvidere forventes et større 
projekt at igangsættes i 
løbet af 2019.
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Realisering af projekter i 
Natura 2000 – planerne, 2. 
planperiode 2017

854 Der er igangsat aktiviteter 
henunder rydninger. 
Endvidere forventes et større 
projekt at igangsættes i 
løbet af 2019.

Realisering af projekter i 
Natura 2000 – planerne, 2. 
planperiode 2018

2.000 Beløbet er afsat til et konkret 
projekt vedr. Sillerup Væld.

Vandløbsvæsen
Vand- og klimaplaner 2017

215 Arbejdet med
spildevandsplan,
vandforsyningsplan og
vandløbsregulativer er
igangsat. Arbejdet forløber
over flere år.

Vand- og klimaplaner 2018 1.000 Arbejdet med
spildevandsplan,
vandforsyningsplan og
vandløbsregulativer er
igangsat. Arbejdet forløber
over flere år.

Bevilling 81 i alt 12.029

Bilag
1 (Specifikation af bevillingsændringer, bevilling 81 - 7592699)
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(1000 kr.)
Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018

Driftsoverførsler fra 2017 til 2018 399
Godkendelse af 8 anlægsregnskaber

Mindreforbrug på anlægsprojektlægges i kassen 0
Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. 
juli 2018

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 81 Natur og Miljø til bevilling 16 Tværgående 
aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønskøn 2018 -74

Bevillingsændringer i alt 325

Specifikation af bevillingsændringer i 2018 for bevilling 81 Natur og Miljø
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Serviceudgifter A B C D E

Drift i 1000 kr.
Oprindelig 
budget 2018

Bevillings-
ændringer 
2018

Korrigeret 
Budget 2018

Regnskab 
2018

Afvigelse (C-D)

Centrale udgifter 8.809 325 9.134 8.664 470
Decentrale 
udgifter 0 0 0 0 0I alt 
serviceudgifter 8.809 325 9.134 8.664 470
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 øvrig drift 0 0 0 0 0Bevilling 81 
Natur og Miljø i 
alt 8.809 325 9.134 8.664 470

Regnskab for bevilling 81 Natur og Miljø
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