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Fire blev til én – og vokser

2006 vil først og fremmest blive husket som 
året, hvor de tidligere Gjern, Kjellerup, Silkeborg 
og Them kommuner smeltede sammen til én ny 
storkommune. 

Kommunen blev født den 1. januar 2007, hvor 
den kom ud i dagens lys med cirka 86.500 borge-
re, 41.000 husstande og 7.500 medarbejdere – og 
fik navnet Silkeborg Kommune.  

Silkeborg Kommune er landets 11. største kom-
mune, i 2006 kom der 1.164 nye indbyggere til, 
og den markante vækst ser ud til at fortsætte i 
den nye kommune.  

Vi har et stærkt udgangspunkt for en fortsat iden-
titet som et særdeles attraktivt erhvervs- og bo-
sætningsområde. 

Én særlig beretning –  
fem individuelle regnskaber

det forgangne år 2006 har været et helt særligt år 
og en spændende udfordring for de 31 politikere i 
Sammenlægningsudvalget, for politikerne i de fire 
Byråd og for de flere tusinde medarbejdere i de fi-
re kommuner og fra de tidligere amter, der alle har 
arbejdet målrettet på at blive en ny, velfungeren-
de og samlet enhed fra 2007.   

dermed er det også naturligt, at der i denne be-
retning er lagt vægt på at beskrive arbejdet med 
dannelsen af den nye Kommune og ikke på at 
fortælle om årets aktiviteter i hver af de fire kom-
muner.  dette er en særlig beretning om aktivite-
terne i et særligt år.

Regnskaberne for de fire kommuner er aflagt in-
dividuelt i overensstemmelse med hver enkelt 
kommunes regnskabspraksis, ligesom der er ud-
arbejdet et særskilt regnskab for Sammenlæg-
ningsudvalgets aktiviteter i 2006.  dette viser 
klart, at selv små forskelle i regnskabspraksis gi-
ver sig udslag i meget forskellige præsentationer 
af regnskabsresultaterne.

Samlet set har kommunerne haft indtægter på 
over 3,1 milliarder kroner og driftsudgifter på 3,0 
milliarder.  Hertil kommer udgifter til anlæg og til 
afdrag på kommunernes gældsforpligtelser.

Nærdemokrati og Borgerservice

Vi har startet et nærdemokratiprojekt med den am-
bition at skabe en kommune, der er kendetegnet 
ved at borgere og lokalområder har gode mulighe-
der for at påvirke udviklingen i Silkeborg Kommune. 

det har også været vigtigt at skabe én central ind-
gang til kommunen, hvorfor der er oprettet en Bor-
gerservice, der har ansvaret for at modtage og sik-
re besvarelsen af fysiske, telefoniske og elektroni-
ske henvendelser fra borgere og virksomheder.

Silkeborg – en stærk politisk og 
 økonomisk aktør

de mange nye borgere og den pæne vækst i er-
hvervslivet har sat tydelige aftryk på den dagli-
ge drift, aktiviteterne og servicen i 2006. Silkeborg 
Kommune anno 2007 fremstår derfor som en stærk 
politisk og økonomisk aktør. den vil markere sig 
både regionalt og nationalt. den markante vækst 
i befolkningstallet danner grobund for en sund og 
stærk økonomi og for gode vilkår for erhvervsud-
vikling og uddannelse. Samtidig vil Silkeborg Kom-
mune fortsat være kendt for gode tilbud for såvel 
børn, unge som ældre. i Silkeborg Kommune er vi 
sikre på, at vi i fællesskab vil løfte de mange spæn-
dende opgaver og leve op til målet om høj kvalitet 
i den kommunale service – og ikke mindst tilpasset 
storkommunens fire grundlæggende værdier:

dialog, dynamik, Kvalitet og Sammenhæng.
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Natur og Miljø

Kommunalreformen har betydet en ræk-
ke nye kommunale opgaver på natur- og 
miljøområdet. det har krævet en ekstra 
indsats at få overblik over omfanget af 
de kommunale opgaver. Meget arbejde 
med naturen og miljøet bygger på sto-
re mængder af digitale kort og data. det 
har været et stort arbejde at få kort og 
data fra de fire kommuner samlet i de 
nye systemer i Silkeborg Kommune. der 
er også indført et system til kvalitets-
styring.

Kollektiv trafik

den kollektive trafik er blevet organise-
ret i nye regionale trafikselskaber. det 
har medført en ny trafikstruktur. Midt-
trafik har nu ansvaret for den kollekti-
ve bustrafik i Silkeborg Kommune. Om-
organiseringen har bl.a. medført store 
ændringer på billetpriserne med stignin-
ger på op til 80 procent.

entreprenørgården

”Ledelse i Fællesskab” er den nye ledel-
sesform i entreprenørgården. Medar-
bejdere er blevet organiseret i nye for-
mandsområder, og der er blevet valgt 
repræsentanter til den nye organisati-
on. det vil danne grundlaget for udvik-
ling af entreprenørgården de nærmeste 
år, hvor alle aktiviteter samles på entre-
prenørgården i Silkeborg.

Scanning af byggesagsarkiv

Scanning af kommunens arkiver for 
byggesager i en fælles database er ble-
vet indledt. det skal sikre lettere adgang 
til byggesagerne for både administratio-
nen, borgerne og virksomhederne. Må-
let er at nedbringe sagsbehandlingsti-
den og forbedre mulighed for adgang, 
bl.a. via hjemmesiden. Scanningen for-
ventes færdig medio 2008.

Fælles geografisk kortgrundlag

der er gennemført en ny geografisk 
kortlægning af kommunen. Kortlægnin-
gen er med til at sikre et ensartet grund-
lag i hele kommunen til planlægning, 
sagsbehandling, projektering mv. Kort-
grundlaget forventes klar medio 2007.

Plan og Byg

Plangrundlaget for de fire gamle kom-
muner er blevet kørt sammen til et nyt 
fælles grundlag for Silkeborg Kommu-
ne. det har givet overblik over de man-
ge fysiske tiltag i de fire gamle kommu-
ner. Sagsbehandling og fagområder er 
også blevet harmoniseret. Arbejdet med 
en planstrategi og en kommuneplan for 
Silkeborg Kommune er nu gået i gang. 
Kommunen skal som noget nyt bl.a. la-
ve en planlægning for det åbne land. 

Teknik- og miljø
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Køb, salg og byg

det har været et specielt år præget af 
den almindelig drift og planer for sam-
menlægningen. Afdelingen har især 
haft travlt med at stå for køb og salg af 
kommunale arealer. Sammenlagt er der 
solgt 259 parcelhusgrunde, fem stor-
parceller og ca. 8,5 ha erhvervsjord. Sal-
get har fordelt sig således i de fire gam-
le kommuner:

•  Gjern: 26 parcelhusgrunde, tre stor-
parceller og to erhvervsgrunde.

•  Kjellerup: 51 parcelhusgrunde og cir-
ka 11.000 m² erhvervsgrunde.

•  Silkeborg: 50 parcelhusgrunde og to 
storparceller til mellem 39 og 52 bo-
liger.

•  Them: 129 parcelhusgrunde og 
12.600 m² erhvervsgrunde.

der er desuden givet tilsagn til opførelse 
og ombygning af en lang række af ældre- 
og plejeboliger i Kragelund, Salten og Ka-

rolinelundscentret. Opførsel af adskilli-
ge familieboliger i Kjellerup, Silkeborg og 
Sjørslev er desuden blevet sat i gang.

Jobcentret

der er også indgået en aftale om et pri-
vat byggeri til Jobcenteret. Aftalen for-
ventes bekræftet i foråret 2007, hvoref-
ter byggeriet kan gå i gang og stå fær-
digt i foråret 2008. Jobcentret er i dag 
etableret på Silkeborg Rådhus.

Jorder og bygningers stand

det meget omfattende arbejde med at 
få overblik over kommunes samlede be-
holdning af jord og igangværende op-
gaver er også sat i gang. Arbejdet om-
fatter også at få overblik over de mange 
kommunale bygningers stand.

Store flyttedag

en meget stor opgave i 2006 har væ-
ret at få styr på flytning og placering af 
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Ejendomme og Intern Service
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kommunens mange administrative med-
arbejdere. Flytningen blev gennemført i 
en samlet operation. det var et stort lo-
gistikarbejde. 3. juledag mødte 30 flytte-
mænd op og flyttede rundt på medarbej-
dernes ting i en nøje planlagt rækkefølge. 
Målet var, at medarbejderne kunne møde 
op den 2. januar til som minimum et skri-

vebord, en stol, en telefon og en pc. He-
le flytteoperationen forløb perfekt. Samti-
dig blev der ryddet grundigt op. et kvali-
ficeret skøn lyder på, at der på Silkeborg 
Rådhus er kasseret ca. 50 tons papir.
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Sammenhængende Børne- og 
Ungepolitik

der er blevet formuleret en ny sammen-
hængende Børne- og Ungepolitik. i lø-
bet af 2007 bliver politikken suppleret 
med en plan for den konkrete indsats 
på skoledistriktsniveau. der vil også bli-
ve arbejdet videre med at harmonisere 
kommunens serviceniveau for udsatte 
børn.

Sammenlægning og nye 
 strukturer

det har været en stor opgave at tilpas-
se de forskellige måder, der er blevet ar-
bejdet på i hhv. de fire kommuner og på 
specialområderne i de tidligere amtsin-
stitutioner. Arbejdet har desuden væ-
ret præget af alt lige fra nye krav til ind-
retning af skolevæsenet til nye initiati-
ver på sundhedsområdet. den nye Bør-
ne- og Familieafdeling er blevet orga-
niseret i fire geografiske områder. Alle 
steder samarbejder dagplejen, instituti-
onerne, sundhedsplejen, familiekonsu-
lenterne og administrationen. Familie-
sektionen har bl.a. fået tilført to en halv 
selvstændige døgninstitutioner (en er 
delt med Favrskov Kommune) samt am-
tets krisecenter for kvinder og børn ud-
sat for vold.

et fælles kommunalt 
 skolevæsen

der har også været stor fokus på klub-
strukturen i den nye kommune. det har 
været kompliceret, fordi serviceniveau-
et og ressourceforbruget har været me-
get forskelligt i de fire gamle kommu-
ner. en ny struktur forventes på plads i 
2007. Samtidig er der blevet udarbejdet 
en fælles kommunal ledelsesstruktur i 
den nye kommunes skolevæsen i sam-
arbejde mellem alle skoleledelser. den 
beskriver, hvordan arbejdet med at ud-
vikle et fælles kommunalt skolevæsen 
skal foregå.

evalueringskultur, elevplaner 
og indskoling

Børne- og Familieafdelingen – samt Sko-
leafdelingen har desuden arbejdet meget 
med indsatsområdet ”evalueringskultur”. 
Skolernes og dagtilbudenes arbejde bli-
ver fulgt nøje og evalueret i 2007 og 
2008. der er også sat et nyt samarbejde 
i gang for at udvikle de elevplaner, som 
loven kræver. Nogle har allerede været 
spydspidser på området og er blevet ro-
sende omtalt af Undervisningsministeri-
et. Skoleafdelingen følger arbejdet med 
elevplaner nøje. endelig er kommunens 
indskolingsmodel blevet positivt evalue-
ret efter en treårig indkøring. Modellen 
vil derfor fortsætte.
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Børn skoler og familie
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Børn skoler og familie



Affaldsplan 2007 – 2012

en arbejdsgruppe har udarbejdet en ny 
fælles affaldsplan for Silkeborg Kom-
mune. den skal sendes i høring og ved-
tages af Byrådet. Affaldsplanen 2007 – 
2012 forventes godkendt i foråret 2007.

Fire genbrugspladser

der er lavet ens regler for adgang til gen-
brugspladserne i Them, Gjern og Silke-
borg. Alle borgere i Silkeborg Kommune 
kan nu frit benytte enhver af de i alt fire 
genbrugspladser. det er nu også muligt 
at aflevere plast- og metalemballage på 
alle genbrugspladserne. På genbrugs-
pladserne Tietgensvej og Tandskov er 
faciliteterne desuden blevet udvidet til 
sortering af træaffald.

Kvarterfornyelse i Silkeborg Syd

der er gennemført en omfattende kvar-
terfornyelse af den gamle fælleskloak i 
Sydbyen, Silkeborgs sydlige bydel. Al-
le forsyningsledninger er blevet udskif-
tet. Arbejdet forventes helt færdigt i for-
året 2007.

endnu en vandkilde

Kildepladsundersøgelserne på Hvin-
ningdal Nord er afsluttet. Vandforsynin-
gen råder nu over en ny kildeplads, som 
i fremtiden kan forsyne brugerne med 
rent drikkevand.

Smukke søer renser regnvand

Silkeborg Kommune er med i et treårigt 
udviklingsprojekt om rensning og afled-
ning af regnvand i samarbejde med År-
hus Kommune, Odense Vandselskab, 
Ålborg Universitet og Århus Universi-
tet. Planen er at anlægge kunstige sø-
er, som kan rense de forurenende stof-

fer i regnvand fra veje, hustage og an-
dre overflader. initiativet skal reducere 
de forurenende stoffer med 80-95 pro-
cent. Læs mere: www.life-treasure.dk.

Samkøring af SRO

der er sat en samkøring i gang af sty-
rings- og overvågningsanlæg (SRO) i 
Kjellerup, Them, Gjern og Silkeborg. 
det er sket for at sikre en stabil, opti-
mal og økonomisk drift af renseanlæg 
og pumpestationer. Samkøringen for-
ventes færdig i juli 2007. 

Bryrup Renseanlæg og Toustrup Stati-
ons Bys Renseanlæg er blevet nedlagt.

Årlig energibesparelse på en 
procent

”Bekendtgørelse om energispareydel-
ser i net- og distributionsvirksomheder” 
betyder, at Varmeforsyningen skal sikre 
realisering af en energibesparelse på én 
procent af varmeleveringen til forbru-
gerne pr. år i perioden 2006 – 2013.

Forbrugsopkrævning 

der er sket en harmonisering af hoved-
parten af taksterne for affald, spilde-
vand og statsafgift for vand i hele Sil-
keborg Kommune. Opkrævning af bi-
drag for affald, spildevand og statsaf-
gift af vand for Them, Gjern og Kjellerup 
er flyttet fra ejendomsskattebilletten til 
forbrugsopkrævningen fra Forsynings-
afdelingen.
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Organisering

Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen er 
blevet organiseret i følgende fire sekti-
oner: driftssektion, Jobcenter, Social-
sektion og Afdelingssekretariat. Hoved-
strukturen er organiseret efter BUM-
princippet (bestiller – udfører – modta-
ger) for at sikre en synlig adskillelse af 
myndigheds- og udføreropgaven.

Jobcenter Silkeborg

det nye jobcenter er blevet etableret på 
Rådhuset i Silkeborg. det planlægger 
og udfører kommunens og statens be-
skæftigelsesindsats. derfor har Jobcen-
tret en todelt ledelse med en statslig og 
en kommunal jobcenterchef. der er ind-
gået en etableringsaftale mellem drifts-
region Midtjylland og Silkeborg Kom-
mune, som skal sikre, at samarbejdet 
mellem staten og kommunen er i over-
ensstemmelse med lovens principper 
om én indgang for borgere og virksom-
heder. Samarbejdet er målrettet de loka-
le udfordringer på arbejdsmarkedet. det 
overordnede formål er at støtte kom-
munens borgere i at få eller bevare til-
knytningen til arbejdsmarkedet samt at 
sikre, at virksomhederne kan få den ar-
bejdskraft, de har behov for.

Nye opgaver

Alkohol- og misbrugsbehandling er nye 
opgaver, som i kraft af kommunalrefor-
men er overdraget fra amt til kommu-
ne. Forsorgsområdet er også overdra-
get til kommunen. Følgende institutio-
ner er overført fra amtet:

• Alkoholrådgivningen

• Misbrugscenter Silkeborg

•  Job Kompagniet Silkeborg  
(tidl. Jobcenter Silkeborg)

• Godrum Forsorgshjem

• Landlyst (det alternative plejehjem) 

• Lysbro Botræningstilbud.

Social og Arbejdsmarked
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Misbrugspolitik

en styregruppe er nedsat til at udarbej-
de forslag til en overordnet misbrugs-
politik. Målet er at skabe en helhedsori-
enteret indsats ved at samle de tidligere 
amtskommunale og kommunale tilbud. 

det drejer sig om ambulant behandling 
og døgnbehandling af stofmisbrugere, 
alkoholmisbrugere og af dele af indsat-
sen for hjemløse.
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Harmonisering af opgaver

de mange tilbud og opgaver på ældre-
området er blevet harmoniseret for at 
skabe et ensartet serviceniveau i den 
nye storkommune. der er også taget 
stilling til at løse nye opgaver som am-
bulant genoptræning efter sygehusop-
hold og hjælpemidler. Harmoniseringen 
af serviceopgaverne omfatter bl.a.:

•  Hjælp til personlig pleje og praktisk 
hjælp

•  Hjælpemidler, fx boligindretning  
og hjælpemidler

•  Visitation til plejeboliger, herunder 
 kriterier og ventetidsgaranti

•  Madservice i plejeboliger og 
 udbringning af mad

•  Konvertering og implementering af 
omsorgssystemer og –redskaber.

indsatsen for demente

der er arbejdet med at styrke indsatsen 
for demente. det betyder, at der skal an-
sættes en demens-konsulent som sup-
plement til demens-koordinatorerne i 
de enkelte ældreområder. demens-kon-
sulenten skal være konsulent for per-
sonalet, koordinator og ansvarlig for ny 
viden samt udvikling og undervisning i 
demens.

Forebyggende hjemmebesøg

Opgaven med tilbud om forebyggen-
de hjemmebesøg til alle over 75 år er 
blevet lagt om. det betyder, at opgaven 
fremover bliver varetaget af færre med-
arbejdere end tidligere. Medarbejderne 
gennemfører fremover de forebyggen-
de hjemmebesøg i hele Silkeborg Kom-
mune og vil være tilknyttet ældreområ-
de Kjellerup.

Ambulant genoptræning

den nye opgave med ambulant genop-
træning er blevet afgrænset i forhold til 
den specialiserede genoptræning efter 
sygehusophold, som foregår på syge-
husene. den ambulante genoptræning 
bliver varetaget af Silkeborg Kommune 
fra den 1. april 2007. Tilbudet er mid-
lertidigt placeret på Kjellerup Sygehus, 
mens det organisatorisk hører ind under 
Genoptræningscentret Remstruplund. 

Funder Plejecenter

Funder Plejecenter er blevet udvidet 
med en ny boenhed for demensramte. 
den er placeret i en ny bygning ved si-
den af plejecentret. de 10 nye boliger 
bliver drevet som en skærmet enhed for 
demente.

Ældre og handicap
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70 institutioner og tilbud til 
handicappede

Byrådet i Silkeborg Kommune ønskede 
i forbindelse med kommunesammen-
lægningen at styrke handicapområdet. 
derfor er der blevet oprettet en selv-
stændig Handicapafdeling i kommunen. 
den skal stå for drift og udvikling af et 
sammenhængende tilbud for både han-
dicappede børn og voksne. Målet er, at 
den samlede vifte af tilbud dækker alt 
lige fra åbne dagtilbud over visiterede 
dagtilbud og døgnaflastningstilbud til 
midlertidige og permanente botilbud. 

Beskæftigelsestilbud til 
 sindslidende

Overtagelsen af amtets opgaver på han-
dicapområdet betyder, at der nu er cirka 
70 institutioner og tilbud i den nye afde-
ling. Blandt de mange tilbud er fx:

• et beskæftigelsestilbud for sindsliden-
de borgere, hvor der i samarbejde med 

Kjellerup Skole bliver lavet ”sund sko-
lemad” til skolebørn. Tilbudet er afledt 
af et forsøgsprojekt fra 2005. Formålet 
er, at de sindslidende får en menings-
fuld tilværelse og en højere livskvalitet – 
samt at skolebørnene får en sund kost, 
der fremmer deres koncentrations- og 
indlæringsevne. Tilbudet beskæftiger 
10-12 personer.

Handicaprådet

det har været lovpligtigt for kommuner-
ne siden 1. april 2006 at oprette han-
dicapråd. det lokale handicapråd fun-
gerer som rådgivende organ for Silke-
borg Kommunes Byråd i handicappoli-
tiske spørgsmål. Handicapafdelingen 
yder sekretariatsbetjening til Handicap-
rådet. det består af fem repræsentanter 
udpeget af de Samvirkende invalideor-
ganisationer og fem repræsentanter ud-
peget blandt medlemmerne af Byrådet i 
Silkeborg Kommune.



Forsyning og miljø

Fusion og harmonisering

Sammenlægningen af de fire tidlige-
re kommuners kultur- og fritidsområ-
der er sket med vægt på en meget høj 
grad af dialog og høring. det har været 
vigtigt, fordi området er præget af frivil-
lighed, engagement, lokal forankring og 
ildsjæle. På Kulturområdet har det især 
været harmonisering af musikskolevirk-
somhed, biblioteker og ”øvrige kulturel-
le opgaver”, der har været i fokus. Øv-
rige kulturelle opgaver dækker over fx 
kulturarrangementer, forsamlingshuse, 
biografdrift, tilskud til rytmiske forenin-
ger, kulturelle samråd m.v.

Musikskoler

På musikskoleområdet blev der nedsat 
en tværgående arbejdsgruppe beståen-
de af ledere, lærere og bestyrelsesmed-
lemmer. den har lavet et oplæg til poli-
tisk beslutning, bl.a. med det formål at 
skabe en helt ny skole. Arbejdsgruppen 
har også arbejdet med planerne om at 
bygge en ny musikskole på Bindslevs 
Plads i Silkeborg.

Biblioteker

På Biblioteksområdet var harmoniserin-
gen sat i gang før 2006. På flere områ-
der var der derfor allerede etableret et 
tæt samarbejde mellem Gjern, Kjelle-
rup, Silkeborg og Them biblioteksvæse-
ner. det samarbejde blev startet, da be-
slutningen om etableringen af den nye 
kommune blev taget.

Grønne områder

På de grønne områder – dvs. idrætsarea-
ler, skove, parker – er der foretaget en op-
deling efter et overordnet centralt princip 
om, hvordan borgerne bruger de forskel-
lige faciliteter. Områderne er fordelt mel-
lem Kultur- og Fritidsafdelingen og Tek-
nik- og Miljøafdelingen for at kunne give 
en mere helhedsorienteret sagsbehand-
ling. 
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Strukturreform 

de mange personalepolitiske forhold i 
den nye storkommune er blevet grun-
digt drøftet i det midlertidigt tværgåen-
de hovedsamarbejdsudvalg. det har be-
stået af leder- og medarbejderrepræ-
sentanter fra Gjern, Kjellerup, Silkeborg 
og Them kommuner og fra Viborg og 
Århus amter.

Personalepolitikker

en række arbejdsgrupper, nedsat af det 
midlertidige hovedsamarbejdsudvalg, har 
lavet nye personalepolitikker som fx:

•  Overordnet personalepolitik, Sund-
heds- og arbejdsmiljøpolitik, Rygepo-
litik, Alkoholpolitik, Syge- og fraværs-
politik, Kompetenceudviklingspolitik, 
Seniorpolitik samt en midlertidig Over-
gangs-lønpolitik.

det midlertidige tværgående hoved-
samarbejdsudvalg har også behandlet 
og godkendt en række regler, der er be-
skrevet i en fælles personalehåndbog 
for alle ansatte i den nye kommune.

Medaftale

der er blevet lavet en ny aftale om Med 
– medindflydelses- og medbestemmel-
sesstruktur – i den nye storkommune 
i samarbejde med de faglige organisa-
tioner. Aftalen betyder, at samarbejds- 
og sikkerhedsforhold bliver drøftet i det 
samme repræsentative organ i en så-
kaldt enstrenget struktur.

Fælles lønsystem

de fire kommuners løn- og personale-
medarbejdere blev allerede først i 2006 
samlet på Silkeborg Rådhus. Formålet 
var bl.a. at konvertere de cirka 7.500 
medarbejderes lønoplysninger fra seks 
forskellige lønsystemer til ét fælles sy-
stem fra januar 2007.

Arbejdsmiljøcertificering

Medio 2006 udløb Silkeborg Kommu-
nes treårige arbejdsmiljøcertifikat. en 
gencertificering er blevet godkendt, og 
det er besluttet, at den på sigt skal om-
fatte alle arbejdspladser.

Personaleforhold i øvrigt

der er udfærdiget ansættelsesbreve til 
den nye kommunes cirka 7.500 med-
arbejdere. de fire kommuners persona-
leforhold for fx arbejdstid, pauser, kør-
selsordninger mv. er blevet harmoni-
seret og udgivet i en fælles personale-
håndbog.

Forberedt til sammenlægning

Personaleafdelingen har lavet informa-
tionsmøder for ledere, kurser, gå-hjem-
møder og aftenforedrag samt løbende 
udgivet den ajourførte fusions- og pro-
cesvejledning ”Når forandringens vinde 
blæser”. Målet har været at udvikle en 
ny fælles kultur, der understøtter orga-
nisationens strategier.
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Forsyning og miljø

Kommunikationen

Sektionen Kommunikation har især ar-
bejdet med at udvikle kommunens nye 
personaleblad ”Zoom”. den løbende in-
formation af borgere og medier gennem 
annoncer, pressemeddelelser og anden 
nyhedsformidling har også været højt 
prioriteret. en ny kommunikationspoli-
tik er under udvikling og vil være klar i 
løbet af foråret 2007. der er også lavet 
en midlertidig designlinie og forberedt 
en konkurrence om nyt logo og navne-
træk for at styrke profileringen af den 
nye kommune.

intern kommunikation

den løbende mængde af informationer, 
tilpasninger og strategier hen imod den 
nye storkommune har haft en afgøren-
de rolle i sammenlægningsfasen. derfor 
har der især været fokuseret på at ud-
vikle og skærpe informationen og kom-
munikationen til kommunens nu cirka 
7.500 ansatte og omkring 86.500 bor-
gere.

Arkiver

der er blevet arbejdet meget med at 
klargøre og samle arkiverne i alle de fire 
tidligere kommuner. Alle arkiverne (bå-
de papir og elektroniske) er lukket ned 
og overført til Silkeborg Kommunes nye 
fællesarkiv. det arbejde har også omfat-
tet en gennemgribende oprydning og 
registrering af arkiverne, bl.a. er de æld-
ste arkivalier blevet overdraget til Silke-
borg Lokalhistoriske Arkiv.

dokumenthåndtering

Kjellerup og Silkeborg Kommuner har i 
flere år brugt elektronisk sags- og do-
kumenthåndtering (eSdH). For at har-
monisere håndteringen af dokumenter 
er der i årets løb blevet arbejdet målret-
tet på at få klargjort et fælles eSdH-sy-
stem. Formålet er, at alle administrative 
arbejdspladser i den nye kommune an-
vender eSdH i det daglige arbejde.

Sundhed

Fællesstaben har også haft fokus på 
at koordinere arbejdet med sundheds-
fremme og -forebyggelse. i 2006 har fo-
kussen bl.a. været på sundhedsorgani-
sering, en sundhedspolitik for Silkeborg 
Kommune samt en sundhedsaftale med 
Regionshospital Silkeborg og Region 
Midtjylland. Nye opgaver på området er 
fx at varetage al genoptræning efter sy-
gehusindlæggelse og behandling af al-
kohol- og stofmisbrug. 

erhverv

Sammen med Silkeborg Vækstkomite er 
der blevet arbejdet med en ny erhvervs-
politisk organisering, der består af er-
hvervsfolk og politiske repræsentan-
ter fra erhvervspolitisk Kontaktudvalg. 
en vækstkonsulent og en ”Kurby-kon-
sulent” til KurBy-projektet vil også bli-
ve tilknyttet. der vil desuden blive lavet 
en række aftaler for at realisere kommu-
nens nye erhvervsservice. initiativet har 
medført en ny erhvervsudviklingsstra-
tegi med seks vækstdrivere.
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Økonomi

der har været fokus på arbejdet med at 
harmonisere økonomistyringen i kom-
munerne. især har der været fokus på 
understøttelsen af systemer til projek-
terne: Økonomi, debitor og WebBeta-
ling. de tre projekter indeholdt alle en 
stor mængde facetter, hvor fastlæggel-
sen af et fælles arbejdsgrundlag var en 
vigtig forudsætning for, at overgangen 
den 1. januar 2007 blev en succes.

det har været et stort og kompliceret 
”puslespil” at forberede kommunesam-
menlægningen. Hele operationen har 
omfattet en bred vifte af forskellige op-
gaver lige fra fastlæggelse af kontoplan 
over valg af nyt økonomisystem til plan-
lægning og gennemførelse af undervis-
ning i anvendelse af økonomisystemer-
ne. To andre meget væsentlige opgaver 
har været at udvikle et nyt koncept for 
økonomistyringen i Silkeborg Kommune 
samt at tilrettelægge og organisere kom-
munens fremtidige økonomifunktion.

iT

der har især været fokus på sikker iT-
drift. Hovedopgaven har derfor været at 
beslutte, hvilke fagsystemer Silkeborg 
Kommune skulle anvende fremover. 
Målet var, at systemerne skulle være i 
sikker drift fra den 1. januar 2007. det 
betød, at iT først måtte arbejde meget 
med at ensarte systemerne på de ste-
der, hvor de havde været anvendt for-
skelligt og med forskelligt ambitionsni-
veauer, sådan at de var tilpasset de truf-
ne beslutninger. desuden skulle de sy-
stemer, der ikke havde været anvendt i 
alle fire kommuner, nu bredes ud til at 
kunne anvendes alle steder. derfor er 
der også blevet iværksat en omfatten-
de uddannelsesaktivitet, så medarbej-
derne kunne blive fortrolige med de nye 
iT-løsninger.

Fibernet og iP-telefoner

i 2006 indgik Silkeborg Kommune afta-
le med energiMidt om levering af fiber-
forbindelse til alle institutioner i den nye 
Silkeborg Kommune. Fibernettet bliver 
fortsat udbygget i 2007. Silkeborg kom-
mune har i forbindelse med kommunal-
reformen overtaget ca. 25 amtsinstituti-
oner (350 brugere), som ligger cirka 30 
forskellige steder. Arbejdet med at plan-
lægge overgangen til fiberforbindelse til 
kommunens eget netværk samt til iP-
telefoni er desuden blevet sat i gang.



Slukningsberedskabet

Beredskabet i Gjern, Silkeborg og Them 
har siden 1994 været tilknyttet det Fæl-
leskommunale Beredskab. Opgaven har 
derfor først og fremmest været at læg-
ge det beredskab sammen med bered-
skabet i den tidligere Kjellerup Kommu-
ne. Her var slukningsberedskabet udlici-
teret til Falck. Slukningsaftalen er blevet 
tilpasset det øvrige beredskab i området. 
Blandt andet er den lokale indsatsleder-
vagt blevet erstattet af en fælles indsats-
ledervagt, som er placeret i Silkeborg.

Forebyggelse og service

På forebyggelsesområdet har der væ-
ret stor aktivitet. Her er bl.a. alle de i alt 
541 brandsyn i de fire tidligere kommu-

ner blevet gennemført i løbet af 2006. 
På serviceområdet bliver der fortsat løst 
opgaver for andre afdelinger som fx ser-
vicering af hjemmeplejens biler mm.

Vagtcentralen og Borgerservice

den døgnbemandede vagtcentral skal 
modtage alle henvendelser fra borger-
ne. det betyder, at den også skal funge-
re som forlænget arm for Borgerservice 
udenfor dens normale åbningstid. Bor-
gere med akutte problemer bliver der-
for henvist til vagtcentralen, som også 
modtager nødkald fra ældre – samt ty-
verialarmer og tekniske alarmer fra kom-
munale bygninger.
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OVERSIGTER
Regnskab 2006

Brand og Redning

Positive tal angiver udgift/underskud og 
negative tal angiver indtægt/overskud
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Regnskabsopgørelse    
Regnskabopgørelsen viser kommunens udgifter og indtægter opgjort efter udgiftsbaserede princip-
per. Formålet med opgørelsen er at give en overordnet præsentation af det faktiske regnskabsårs re-
sultat sammenholdt med det budgetterede og forrige års resultat.

   Regnskab Opr. budget Regnskab
  2005 2006 2006

A. Det skattefinansuerende område mio. kr. mio. kr. mio. kr.

indtægter:
 Skatter ....................................................................  -210,9 -219,2 -218,4
 Generelle tilskud m.v. .............................................  -54,5 -65,3 -70,2
 Lånoptagelse ..........................................................  -10,0 -2,1 0,0
I alt indtægter ......................................................................  -275,4 -286,6 -288,6

driftsudgifter: (excl. forsyningsvirksomhed)
 Byudvikling, miljø og vejvæsen
 (Teknisk udvalg) ......................................................  11,2 12,8 12,0 
 Børn og kultur incl. kollektiv trafik 
 (Børne- og Kulturudvalget) ......................................  120,8 127,3 131,9 
 Social- og sundhedsvæsen 
 (Socialudvalget) ......................................................  105,3 106,9 120,6 
 Administration m.v.
 (Økonomiudvalget) .................................................  36,4 35,2 32,2 
I alt driftsudgifter ................................................................  273,7 282,2 296,7 
Renter m.v. ...........................................................................  -1,5 -0,5 -0,8 
Resultat af ordinær driftsvirksomhed ................................  -3,2 -4,9 7,3 
 
Anlægsudgifter: (excl. forsyningsvirksomhed) ......................     
 Socialudvalget ........................................................  0,1 0,0 0,4 
 Børne- og Kulturudvalget ........................................  11,3 13,0 6,8 
 Teknisk udvalg ........................................................  -14,2 0,7 -8,6
 Økonomiudvalget ...................................................  0,9 0,0 9,3
I alt anlægsudgifter .............................................................  -1,9 13,7 7,9
Resultat af det skattefinansierede område .......................  -5,1 8,8 15,2
 
B.  Forsyningsvirksomhed
 Renovation m.v. ......................................................  -0,2 0,0 0,0
 Kloak, driftsvirksomhed, netto ................................  -2,2 -2,6 -2,5
 Kloak, anlægsvirksomhed, netto ............................  0,1 1,9 0,7
Resultat af forsyningsvirksomhed ......................................  -2,3 -0,7 -1,8
 
C.  Resultat i alt (A+B) .........................................................  -7,4 8,1 13,4
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Finansieringsoversigt    
Formålet med finansieringsoversigten er at vise, hvilken betydning årets regnskabsresultat opgjort 
efter  udgiftsbaserede principper sammen med de finansielle dispositioner (bl.a. lånoptagelse)  
 har for de likvide aktiver samt om de likvide aktiver udvikler sig som budgetteret

  Regnskab Opr. budget Regnskab
  2005 2006 2006
   mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Tilgang af likvide aktiver:
 Resultat i alt, se resultatopgørelsen .................................  7,4 -8,1 -13,4
I alt tilgang af likvide aktiver .....................................................  7,4 -8,1 -13,4
Anvendelse af likvide aktiver:
 Afdrag på lån ....................................................................  -2,1 -1,9 -1,9
 Likviditetsbinding  .............................................................  -10,7 0,0 0,0
 Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld,  
 samt langfristede tilgodehavender  
 (øvrige balanceforskydninger) ..........................................  -10,0 -1,4 4,7
I alt  ..........................................................................................  -22,8 -3,3 2,8
Kursregulering vedr. likvide aktiver ..............................................  -0,5 0,0 -0,1
Ændring af likvide aktiver ..........................................................  -15,9 -11,4 -10,7

Resultatopgørelse
Formålet med resultatopgørelsen i det omkostningsbaserede regnskab er at specificere årets resultat 
som årets indtægter fratrukket årets periodiserede resurseforbrug.

Noter   Regnskab Regnskab
   2005 2006

A. Det skattefinansuerende område mio. kr. mio. kr. mio. kr.
indtægter:
 Skatter ................................................................................................... -210,9 -218,4
 Generelle tilskud m.v. ............................................................................ -54,5 -70,2
 Lånoptagelse ......................................................................................... -10,0 0,0
I alt indtægter .................................................................................................. -275,4 -288,6
driftsudgifter: (excl. forsyningsvirksomhed) ....................................................   
 Byudvikling, miljø og vejvæsen (Teknisk udvalg) .................................. 10,5 12,8
 Børn og kultur incl. kollektiv trafik (Børne- og Kulturudvalget) .............. 120,9 138,1
 Social- og sundhedsvæsen (Socialudvalget) ........................................ 106,4 121,9
 Administration m.v. (Økonomiudvalget) ................................................ 36,6 31,9
Ialt driftsudgifter ............................................................................................. 274,4 304,7
Renter m.v. ........................................................................................................ -1,5 -0,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed ........................................................... -2,5 15,3
Anlægsudgifter: (excl. forsyningsvirksomhed)
 Socialudvalget ....................................................................................... 0,0 0,4
 Børne- og Kulturudvalget ....................................................................... -1,6 1,5
 Teknisk udvalg ....................................................................................... -9,2 -7,9
 Økonomiudvalget .................................................................................. 0,9 9,3
I alt anlægsudgifter ......................................................................................... -9,9 3,3
Resultat af det skattefinansierede område .................................................. -12,4 18,6
B.  Forsyningsvirksomhed
 Renovation m.v., netto .......................................................................... -0,2 0,0
 Kloak, driftsvirksomhed, netto .............................................................. -6,0 -6,0
 Kloak. Anlægsvirksomhed netto ...........................................................  0,7
Resultat af forsyningsvirksomhed ................................................................. -6,2 -5,3
C.  Resultat ialt (A+B) ...................................................................................... -18,6 13,3
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Omregningstabel  
Omregningstabellen har til formål at forklare forskellen mellem det omkostningsbaserede og det  
udgiftsbaserede resultat.

 Regnskabs Aktivering Afskrivning Andre reg. Resultat- 
 opgørelse art 0.0 art 0.1 art 0.2-0.8 opgørelse

 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

indtægter:
 Skatter ................................... -218,4    -218,4
 Generelle tilskud m.v. ............. -70,2    -70,2
 Lånoptagelse .......................... 0,0    0,0
I alt indtægter ................................- 288,6    -288,6
driftsudg.: (excl. forsyningsvirksomhed)
 Teknisk udvalg ....................... 12,0 0,0 0,8  12,8
 Børne- og Kulturudvalget ....... 131,9  6,2  138,1
 Socialudvalget ........................ 120,6  1,4 -0,1 121,9
 Økonomiudvalget ................... 32,2 0,0 0,2 -0,5 31,9
Ialt driftsudgifter ............................ 296,7 0,0 8,6 -0,6 304,7
Renter m.v. ...................................... -0,8    -0,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed ......... 7,3 0,0 8,6 -0,6 15,3
Anlægsudg.: (excl. forsyningsvirksomhed)
 Socialudvalget ........................ 0,4 0,0   0,4
 Børne- og Kulturudvalget ....... 6,8 -5,3   1,5
 Teknisk udvalg ....................... -8,6 0,7   -7,9
 Økonomiudvalget ................... 9,3    9,3
I alt anlægsudgifter ........................ 7,9 -4,6 0,0 0,0 3,3
Resultat af det skattefinansierede område .. 15,2 -4,6 8,6 -0,6 18,6
B.  Forsyningsvirksomhed. .............    0,0
 Renovation m.v. ..................... 0,0    0,0
 Kloak, driftsvirksomhed, netto .. -2,5 -4,7 1,2  -6,0
 Kloak, Anlægsvirksomhed, netto 0,7    0,7
Resultat af forsyningsvirksomhed ............. -1,8 -4,7 1,2 0,0 -5,3
C.  Resultat ialt (A+B) ..................... 13,4 -9,3 9,8 -0,6 13,3

Pengestrømsopgørelse
           Regnskab 2006
Resultatopgørelse:                    mio. kr.

 Nettodriftsudgifter  ................................................................................ 304,7
 Afskrivninger ......................................................................................... 8,6 313,3
 Skatter ................................................................................................... -218,4 
 Tilskud .................................................................................................... -70,3 
 Renter .................................................................................................... -0,8 -289,5
 Forsyningsvirksomhed, netto ................................................................ -6,0 
 Afskrivninger ......................................................................................... 1,2 -4,8
Resultat af ordinær drift .................................................................................  19,0
Pengestrømsopgørelse: .................................................................................. 
 Nettoresultat .......................................................................................... 19,0 
 Afskrivninger ......................................................................................... -9,8 
 Kursregulering ....................................................................................... 0,1 9,3
investeringer .....................................................................................................  4,0
 Finansiering: ........................................................................................... 
 Afdrag på lån ......................................................................................... 1,9 
 Øvrige balanceforskydninger ................................................................. -4,7 -2,8
Ændring i alt .....................................................................................................  10,5
Likvide midler primo ..........................................................................................  13,3
Ændring ............................................................................................................  -10,5
Likvide midler ultimo .......................................................................................  2,8

A.   Det skattefinansierede 
område
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Balance
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og  ul-
timo regnskabsåret. Ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. 

 

 Ultimo Primo
 2006 2006

 mio. kr.   mio. kr.

       AKTiVeR      
 
Anlægsaktiver
 
Materielle anlægsaktiver
 Grunde og bygninger ...................................................................... 129,9 116,0
 Tekniske anlæg ............................................................................... 33,8 30,2
 inventar .......................................................................................... 1,2 1,4
 Anlæg under opførelse ................................................................... 10,0 26,8
I alt  ....................................................................................................... 174,9 174,4
 
Immaterielle anlægsaktiver ................................................................... 0,0 0,0
 
Finansielle anlægsaktiver
 
 Langfristede tilgodehavender ......................................................... 14,8 18,1
 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder ............................................. 4,8 6,6
I alt  ....................................................................................................... 19,6 24,7
 
Anlægsaktiver i alt ................................................................................. 194,5 199,1
 
Omsætningsaktiver
 Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) .............................................. 26,1 26,9
 Kortfristede tilgodehavender ........................................................... 157,4 139,4
 Værdipapirer ................................................................................... 27,8 27,1
 Likvide beholdninger ....................................................................... -24,4 -13,0
I alt  ....................................................................................................... 186,9 180,4
 
Aktiver i alt ............................................................................................. 381,4 379,5
 

       PASSiVeR     
 
Egenkapital
 
 Modpost for takstfinansierede aktiver ............................................ -92,1 -84,6
 Modpost for skattefinansierede aktiver .......................................... -108,9 -116,7
 Balancekonto .................................................................................. 59,8 41,4
I alt  ....................................................................................................... -141,2 -159,9
 
 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) ............................ -27,0 -27,0
 Langfristede gældsforpligtelser ...................................................... -31,5 -33,6
 Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. ....................... -0,6 -0,5
 Kortfristede gældsforpligtelser ....................................................... -181,1 -158,5
 
Passiver i alt ........................................................................................... -381,4 -379,5
 
Kommunens garanti og eventualrettigheder andrager 62 mio kr.
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Anlægsoversigt
Formålet med anlægsoversigten er bl.a. at kunne aflæse bevægelserne i de materielle aktivers bogførte 
værdi og dermed hvilke beløb kommunen har investeret i de forskellige former for anlægsaktiver.

 Grunde og Tekniske Inventar Aktiver I alt  
 bygninger anlæg mv. m.v. under  
    udførelse  
 mio. kr.  mio. kr.   mio. kr. mio. kr.   mio. kr.

Skattefinansieret område:
Kostpris pr. 1. januar 2006 ............... 70,7 4,8 1,4 9,0 85,9
Tilgang ............................................. 0,0 0,0 0,1 1,0 1,1
Overført ........................................... 9,4  0,2 -9,7 -0,1
Anskaffelser ....................................    4,5 
Afskrivninger  .................................. -7,0 -1,0 -0,5 0,0 -8,5

Regnskabsmæssig værdi  
31. december 2006 ......................... 73,1 3,8 1,2 4,8 82,9

Afskrives over ..................................   10-50 år      5-25 år      5-10 år  

Brugerfinansieret område:
Kostpris pr. 1. januar 2006 ............... 45,3 25,4 0,0 17,8 88,5
Tilgang ............................................. 0,0 0,3 0,0 1,0 1,3
Overført ........................................... 10,1 5,0 0,0 -15,1 0,0
Anskaffelser .................................... 2,0 0,0 0,0 1,5 3,5
Afgange ........................................... 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,2
Afskrivninger ................................... -0,7 -0,5 0,0 0,0 -1,2

Regnskabsmæssig værdi  
31. december 2005 ......................... 56,7 30,0 0,0 5,2 91,9

Afskrives over ..................................   10-50 år     5-25 år     5-10 år  

I alt ............................................... 129,8 33,8 1,2 10,0 174,8

Samlet ejendomsværdi  
pr. 14. November 2006 andrager  ..     206,3
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OVERSIGTER
Regnskab 2006

Positive tal angiver udgift/underskud og 
negative tal angiver indtægt/overskud
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Regnskabsopgørelse
(Udgiftsbaseret resultatopgørelse)

 Regnskab Genåbnet Tillægs- Overførsel 
  budget bevillinger fra 2005 
    (kasseforb.) (forskyd.) 
 2006 2006 2006 2006 
 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE .   
Indtægter
Skatter ........................................................ -341,9 -343,2 1,4
Generelle tilskud m.v. ................................. -130,3 -123,5 -6,7
I alt ........................................................... -472,2 -466,7 -5,3 0

Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)
Overførsler ................................................ 81,4 77,4 1,3 0
Service:

Grundtakstfinansieret område ................. 41,7 39,0 -0,2 -0,2
Øvrig service:
Økonomiudvalget........................................ 51,3 54,1 -2,9 5,4
Socialudvalget ............................................ 91,2 82,6 5,4 -3,1
Teknisk udvalg ............................................ 13,6 14,4 -0,9 0,3
Børne- og kulturudvalget ............................ 184,2 182,6 0,9 5,2
Beredskabskommissionen .......................... 2,5 2,5   
Øvrig service ialt ....................................... 342,8 336,2 2,5 7,8

Service i alt ................................................ 384,5 375,2 2,3 7,6

Driftsudgifter i alt ...................................... 465,9 452,6 3,6 7,6

Renter m.v. ................................................ 2,0 1,8  

RESULTAT AF ORDINÆR  
DRIFTSVIRKSOMHED (Overskud) .............. -4,3 -12,3 -1,7 7,6
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) ....    
Jordforsyning (kasseudlæg) ....................... 1,8 2,4 4,9 13,7
Økonomiudvalget........................................ 6,7 1,6 2,8 1,2
Socialudvalget ............................................ 16,2 6,9 -1,5 10,1
Teknisk udvalg ............................................ 4,6 2,8 2,2 0,5
Børne- og kulturudvalget ............................ 7,2 8,4 2,5 6,6
I alt ........................................................... 36,5 22,1 10,9 32,1

RESULTAT AF DET SKATTE- 
FINANSIEREDE OMRÅDE (Underskud) ...... 32,2 9,8 9,2 39,7
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER .............     
drift  ........................................................... -3,5 -5,0 1,3 0,1
Anlæg ......................................................... 0,9 9,7 4,7 4,4

RESULTAT AF FORSYNINGS- 
VIRKSOMHEDER 
(Overskud/underskud) ................................ -2,6 4,7 6,0 4,5
RESULTAT I ALT (A+B) (Underskud) ............ 29,6 14,5 15,2 44,2
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Finansieringsoversigt    
 Regnskab Genåbnet Tillægs- Overførsel 
  budget bevillinger fra 2005 
    (kasseforb.) (forskyd.) 
 2006 2006 2006 2006 
Tilgang af likvide aktiver mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Optagne lån ................................................ -4,9 -3,0 -4,9 
Optagne lån, ældreboliger ........................... -27,7 -14,2
Byggekredit ældreboliger ............................ 12,5 
Underskud iflg. resultatopgørelse ............... 29,6 14,5 15,2 44,2
I alt ............................................................. 9,5 -2,7 10,3 44,2 
Anvendelse af likvide aktiver ...................
Afdrag på lån .............................................. 4,6 4,4
Ændring af kortfristede tilgodehavender  
og gæld samt langfristede  
tilgodehavender (netto) ............................... -9,5 1,6
I alt ............................................................. 4,6 3,3 10,3 44,2
Kursgevinst vedr. likvide aktiver ............... 0,0 0,0
I alt ............................................................. 4,6 3,3 10,3 44,2

FORBRUG AF LIKVIDE AKTIVER ................ -4,6 -3,3 -10,3 -44,2
  1/1   2006 6,5 mio. kr.  
31/12 2006 1,9 mio. kr.

Resultatopgørelse
Omkostningsbaseret resultatopgørelse

    Regnskab
    2006

Indtægter    mio. kr.
Skatter ...........................................................................................................  -341,9
Generelle tilskud m.v. ....................................................................................  -130,3
I alt ................................................................................................................  -472,2
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)
Overførsler ...................................................................................................  81,4
Service:
Grundtakstfinansieret område ....................................................................  41,9
Øvrig service:
Økonomiudvalget...........................................................................................  53,0
Socialudvalget ...............................................................................................  102,0
Teknisk udvalg ...............................................................................................  14,1
Børne- og kulturudvalget ...............................................................................  201,7
Beredskabskommissionen .............................................................................  2,5
Øvrig service ialt ............................................................................................  373,3
Service i alt ...................................................................................................  415,2
Driftsudgifter i alt .........................................................................................  496,6
Renter m.v. ...................................................................................................  -16,7
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (underskud) ......................  7,7
Straksafskrivninger ........................................................................................  4,4
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE
OMRÅDE (underskud) ..................................................................................  12,1
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER
drift  ..............................................................................................................  -1,1
Straksafskrivninger m.v. ................................................................................  -6,5
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (overskud) ...........................  -7,6
RESULTAT I ALT (A+B) (underskud) ..............................................................  4,5

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE
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Omregningstabel  
Omregningstabel fra regnskabsopgørelse til resultatopgørelse

 Regnskab 
 2006 
 mio. kr.

Årets resultat ifølge regnskabsopgørelsen ....................................  29,6 
Aktiverede anskaffelser ................................................................ -48,0
Grunde og bygninger bestemt til videresalg ................................. 8,4 -39,6 
Afskrivninger ................................................................................  14,9 
Regulering af finansielt leasede aktiver .........................................  -0,4 
Årets resultat ifølge resultatopgørelsen ....................................  4,5 

Omregningstabel - fra udgiftsbaseret til omkostningsbaseret regnskab 

Som noget nyt udarbejdes der fra 2004 både et traditionelt udgiftsbaseret regnskab (regnskabsopgørel-
se) og et omkostningsbaseret regnskab (resultatopgørelse). dette er et led i den reform af iM’s budget og 
regnskabssystem, som der i nogen tid har været arbejdet på. Reformen har til formål at tilpasse de kom-
munale regnskaber, således at disse bliver sammenlignelige med regnskaberne i den private sektor. Her-
ved bliver det muligt at sammenligne priserne på ydelserne hos det offentlige og det private.

Pengestrømsopgørelse
 

  Regnskab
  2006 
  mio. kr.

Likvid beholdning primo 2006 ......................................................  6,5
Drift 
Årets resultat, iflg.  ....................................................................... 
resultatopgørelsen, underskud .....................................................  -4,5
Neutralisering af: .......................................................................... 
Afskrivninger ................................................................................ 14,9 
Straksafskrivninger ....................................................................... -2,1 
Aktiverede driftsudgifter ............................................................... -0,1 
Regulering af finansielt leasede aktiver ......................................... -0,4 12,3
Anlæg
Nettoinvesteringer, iflg. ................................................................. 
regnskabsopgørelsen ...................................................................  -37,4
Finansiering
Optagne lån .................................................................................. 4,9 
Optagne lån, ældreboliger ............................................................. 27,7 
Byggekredit ældreboliger .............................................................. -12,5 
Afdrag på lån ................................................................................ -4,6 
Ændring af kortfristede tilgodehavender og ................................. 
gæld samt langfristede tilgodehavender (netto) ............................ 9,5 25,0
Likvid beholdning ultimo 2006 .....................................................  1,9
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Balance
 

  Primo Ultimo
 2006 2006
 mio. kr. mio. kr.

AKTIVER

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger .................................................................... 328,1 414,7
Tekniske anlæg m.v. ..................................................................... 62,1 67,3
inventar ........................................................................................ 4,0 10,0 
Anlæg under udførelse ................................................................. 92,6 27,9 
I alt ............................................................................................. 486,8 519,9

Finansielle anlægsaktiver
Langfristede tilgodehavender ........................................................ 11,5 7,7
deponering overskudslikviditet ..................................................... 23,4 23,4
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) ................................. -7,6 -10,2
I alt  ............................................................................................. 27,3 20,9

ANLÆGSAKTIVER I ALT .............................................................. 514,1 540,8

OMSÆTNINGSAKTIVER
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) ............................................ 54,9 46,4
Kortfristede tilgodehavender ......................................................... 40,5 31,9
Værdipapirer ................................................................................. 0,0 0,0
Likvide beholdninger (bankindestående/kontant) .......................... 6,5 1,9
I alt ............................................................................................. 101,9 80,2

AKTIVER I ALT ............................................................................. 616,0 621,0 

PASSIVER
EGENKAPITAL
Modpost for takstfinansierede aktiver .......................................... -85,9 -90,9
Modpost for selvejende institutioners aktiver ............................... -3,6 -3,3
Modpost for skattefinansierede aktiver ........................................ -452,2 -472,1
Balancekonto ................................................................................ 127,2 170,4
I alt ............................................................................................. -414,5 -395,9

Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) .......................... -7,0 -11,8
Langfristet gæld vedr. ældreboliger............................................... -65,5 -91,8
Langfristet gæld i øvrigt ................................................................ -47,9 -49,8
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver ................................... -1,2 -0,8
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. ..................... -1,7 -2,3
Kortfristede gældsforpligtelser...................................................... -78,2 -68,6
I alt ............................................................................................. -201,5 -225,1

PASSIVER I ALT ........................................................................... -616,0 621,0
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Anlægsoversigt

  Grunde og Tekniske Inventar Materielle I alt  
 bygninger anlæg mv. m.v. anlægs-  
    aktiviteter  
 mio. kr. mio. kr. mio. kr. under udførelse mio kr. 
    mv  
    mio. kr.

Kostpris pr. 1. januar
2006  .........................................  328,1 62,1 4,0 92,6 486,8

Berigtigelse ................................  0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Korrigeret kostpris pr.
1. januar 2006 ...........................  328,1 62,1 4,0 92,5 486,7

Tilgang .......................................  6,3 0,9 2,5 56,8 66,5
Afgang .......................................  -17,0 0,0 -0,3 -1,2 -18,5
Overført .....................................  106,4 6,9 6,9 -120,2 0,0

Kostpris  
pr. 31. december 2006 ..............  423,8 69,9 13,1 27,9 534,7

Årets afskrivninger ..................  -9,0 -2,6 -3,1 0,0 -14,7

Årets nedskrivninger ..................  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Af- og nedskrivninger
afhændede aktiver .....................  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ned- og afskrivninger
i alt  .........................................  -9,0 -2,6 -3,1 0,0 -14,7

Regnskabsmæssig
værdi 31. december 2006 ........  414,8 67,3 10,0 27,9 520,0

Afskrives over ..........................  30-100 år 10-50 år 3-10 år ingen

den regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.2006 omfatter ikke grunde og bygninger til salg (jordforsy-
ning) værdi 46,4 mio. kr. pr. 31.12.2006
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OVERSIGTER
Regnskab 2006

Negative tal angiver udgift/underskud og 
positive tal angiver indtægt/overskud
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Regnskabsopgørelse    
Regnskabsopgørelsen viser kommunens udgifter og indtægter opgjort efter udgiftsbaserede prin-
cipper. Formålet med opgørelsen er at give en overordnet præsentation af det faktiske regnskabsårs 
resultat sammenholdt med det budgetterede og forrige års resultat

  Budget Regnskab Regnskab
  2006 2006 2005
  mio. kr. mio. kr. mio. kr.

   A. Det skattefinansierede område
indtægter
Skatter ..................................................................................  1.732,4 1.733,3 1.705,8
Generelle tilskud m.v.............................................................  367,4 395,7 309,4
indtægter i alt .......................................................................  2.099,8 2.129,0 2.015,2
 
driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)......................  
Økonomiudvalget ..................................................................  -204,1 -196,6 -218,9
Teknik- og Forsyningsudvalget .............................................  -47,6 -50,8 -47,9
Fritids- og Kulturudvalget ......................................................  -102,9 -100,9 -97,5
Børne- og Undervisningsudvalget .........................................  -703,6 -710,1 -661,1
Socialudvalget ......................................................................  -868,9 -896,7 -843,5
erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ...................................  -50,3 -47,2 -35,6
driftsudgifter i alt ..................................................................  -1.977,4 -2.002,3 -1.904,5
 
Renter m.v. ...........................................................................  -14,4 -8,2 -7,7

Resultat af ordinær driftsvirksomhed ................................  108,0 118,5 103,0
 
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) ..................  
Økonomiudvalget ..................................................................  -12,1 -36,0 -15,7
Teknik- og Forsyningsudvalget .............................................  -10,3 -4,5 -2,8
Fritids- og Kulturudvalget ......................................................  -3,9 -22,1 -9,1
Børne- og Undervisningsudvalget .........................................  -40,7 -35,7 -32,4
Socialudvalget ......................................................................  -37,8 -53,1 -8,9
Anlægsudgifter i alt ..............................................................  -104,8 -151,4 -68,9
 
ekstraordinær indtægt ..........................................................  0,0 0,0 42,9
 
Jordforsyning
Salg af jord ...........................................................................  32,3 76,3 60,2
Køb af jord (inkl. byggemodning) ..........................................  -33,0 -17,1 -21,5
Jordforsyning m.m. i alt ........................................................  -0,7 59,2 38,7
 
Resultat af det skattefinansierede område .......................  2,5 26,3 115,7
 
B. Forsyningsvirksomheder
Nettodrift ..............................................................................  37,3 55,8 46,7
Nettoanlæg ...........................................................................  -44,8 -38,5 -39,0
Resultat af forsyningsvirksomhederne ..............................  -7,5 17,3 7,7
 
C. Resultat i alt (A+B) ..........................................................  -5,0 43,6 123,4
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Finansieringsoversigt    
Formålet med finansieringsoversigten er at vise, hvilken betydning årets regnskabsresultat, opgjort 
efter udgiftsbaserede principper, sammen med de finansielle disposititoner (bl.a. låneoptagelse) har 
for de likvide aktiver, samt om de likvide aktiver udvikler sig som budgetteret..

   Budget Regnskab Regnskab
  2006 2006 2005
  mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Tilgang af likvide aktiver
Resultat i alt, se resultatopgørelsen ......................................  -5,0 43,6 123,4
Optagne lån (langfristet gæld) ..............................................  50,1 18,7 40,6
Tilgang af likvide aktiver i alt ..............................................  45,1 62,3 164,0
Anvendelse af likvide aktiver
Afdrag på lån (langfristet gæld).............................................  -68,6 -68,9 -70,6
Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld,
samt langfristede tilgodehavender  
(øvrige finansforskydninger) .................................................  -3,0 -0,4 -35,9
Anvendelse af likvide aktiver i alt.......................................  -71,6 -69,3 -106,2
Ændring af likvide beholdninger ..........................................   -7,0 
Korrektion vedrørende Sammenlægningsudvalget ...............   2,3 
Ændring af likvide beholdninger, jf. balancen .....................  -26,5 -4,7 57,8

Resultatopgørelse
Formålet med resultatopgørelsen i det omkostningsbaserede regnskab er at specificere årets resul-
tat som årets indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug

    Regnskab Regnskab
   2006 2005
   mio. kr. mio. kr.

Det skattefinansierede område
Skatter og generelle tilskud ..................................................................... 2.129,0 2.015,2
Renter ...................................................................................................... -8,2 -7,7
driftsindtægter (inkl. refusion) ................................................................. 750,7 753,1
Afskrivninger ........................................................................................... -40,9 -37,5
Straksafskrivninger (anlægsudg. fratrukket aktiveringer (0.0) .................. -0,1 -4,9
Nedskrivning af leasinggæld .................................................................... 0,3 0,4
Hensættelser (tjenestemandspensioner) .................................................. -15,4 -6,3
Øvrige omkostninger ............................................................................... -2.753,0 -2.657,6
Resultat af det skattefinansierede område .......................................... 62,4 54,7
Det brugerfinansierede område
driftsindtægter ........................................................................................ 349,0 306,4
Afskrivninger ........................................................................................... -38,5 -39,7
Straksafskrivninger (anlægsudg. fratrukket aktiveringer (0.0) .................. 27,8 21,0 
Hensættelser (tjenestemandspensioner) .................................................. 0,0 0,7 
Øvrige omkostninger ............................................................................... -293,2 -259,7 
Resultat af det brugerfinansierede område .......................................... 45,1 28,7
Resultat i alt ........................................................................................... 107,5 83,4 
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Omregningstabel  
Omregningstabellen har til formål at forklare forskellen mellem det omkostningsbaserede og det  
udgiftsbaserede resultat.

  Regnskabs Aktivering Afskrivning Andre reg. Resultat- 
 opgørelse art 0.0 art 0.1 art 0.6 opgørelse

Skattefinansieret område
Skatter og generelle tilskud ............. 2.129,0    2.129,0
Renter .............................................. -8,2    -8,2
driftsindtægter ................................ 750,7    750,7
Afskrivninger ...................................   -40,9  -40,9
Straksafskrivninger .......................... -92,2 92,1   -0,1
Nedskrivning af leasinggæld ............    0,3 0,3
Tjenestemandspensioner .................    -15,4 -15,4
Øvrige omkostninger ....................... -2.753,0    -2.753,0
I alt  ............................................... 26,3 92,1 -40,9 -15,1 62,4
Brugerfinansieret område
driftsindtægter ................................ 349,0    349,0
Afskrivninger ...................................   -38,5  -38,5
Straksafskrivninger .......................... -38,5 66,3   27,8
Tjenestemandspensioner .................    
Øvrige omkostninger ....................... -293,2    -293,2
I alt  ............................................... 17,3 66,3 -38,5  45,1
TOTAL ............................................. 43,6 158,4 -79,4 -15,1 107,5

ad 1:  det har ikke været muligt i år at opsplitte pensionsforpligtelserne mellem det skattefinansierede 
og det brugerfinansierede område, hvorfor hele reguleringen (15,4 mio.kr.) er optaget under 
det skattefinansierede område.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen har til formål at vise regnskabsårets pengestrømme fordelt på drifts-, 
 investerings- og finansieringsaktiviteter.

  Regnskab
  2006
  mio. kr.

Likvid beholdning primo 2006, jf. balancen ..............................................   -61,9

Drift
Årets nettoresultat, jf. resultatopgørelsen ................................................  107,5 
Neutralisering af: ......................................................................................  
Værdireguleringer/straksafskrivninger ......................................................  -27,7 
Af- og nedskrivninger ..............................................................................  79,4 
Hensættelser ...........................................................................................  15,1 174,3

Investeringer
Nettoinvesteringer, jf. regnskabsopgørelse ..............................................  -130,7

Finansiering
Låneoptagelse ..........................................................................................  18,7  
Afdrag på lån ...........................................................................................  -68,9  
Ændring af kortfristede tilgodehavender
og gæld samt langfristede tilgodehavender .............................................  1,9 -48,3 

Likvid beholdning ultimo 2006, jf. balancen .............................................   -66,6 
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Balance
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og  
 ultimo regnskabsåret. Ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. 

 

 Primo Ultimo
 2006 2006
 mio. kr. mio. kr.

Aktiver

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger ............................................................................... 1.793,9 1.786,8
Tekniske anlæg ........................................................................................ 1.165,6 1.168,2
inventar ................................................................................................... 14,2 11,1
Anlæg under udførelse ............................................................................ 78,8 173,0
I alt  ....................................................................................................... 3.052,5 3.139,1

Finansielle anlægsaktiver
Langfristede tilgodehavender ................................................................... 55,0 55,0
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder (gæld) .................................. -76,3 -93,1
i alt  ....................................................................................................... -21,3 -38,1
Anlægsaktiver i alt ................................................................................. 3.031,2 3.101,0

Omsætningsaktiver
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) ....................................................... 35,9 29,1
Kortfristede tilgodehavender .................................................................... 107,2 149,0
Værdipapirer ............................................................................................ 261,9 243,6
Likvide beholdninger (bankindestående/kassekredit) ............................... -61,9 -66,6
i alt  ....................................................................................................... 343,1 355,1
Aktiver i alt ............................................................................................. 3.374,3 3.456,1

Passiver

Egenkapital
Modpost for takstfinansierede aktiver ..................................................... -1.281,8 -1.309,5
Modpost for selvejende institutioners aktiver .......................................... -6,5 -6,4
Modpost for skattefinansierede aktiver ................................................... -1.800,2 -1.851,7
Reserve for opskrivninger ........................................................................ 0,0 -0,6
Balancekonto ........................................................................................... 1.110,6 1.129,4
I alt  ....................................................................................................... -1.977,9 -2.038,8

Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) ..................................... -735,5 -750,9
Langfristede gældsforpligtelser ............................................................... -437,7 -388,4
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. ................................ -3,4 -3,3
Kortfristede gældsforpligtelser ................................................................. -219,8 -274,8
Passiver i alt ........................................................................................... -3.374,3 -3.456,1
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Anlægsoversigt
Formålet med anlægsoversigten er bl.a. at kunne aflæse bevægelserne i de materielle aktivers bogførte 
værdi og dermed hvilke beløb kommunen har investeret i de forskelle former for anlægsaktiver.

         Grunde og Tekniske Inventar Aktiver I alt  
 bygninger anlæg mv. m.v. under  
    udførelse  
 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio kr.

Skattefinansieret område:
Regnskabsmæssig værdi  
1. januar 2006 ................................. 1.687,2 22,5 11,7 42,8 1.764,2
Tilgang ............................................. 14,6 7,3 0,2 108,3 130,4
Afgang ............................................. -26,8 -1,7  -2,1 -30,6
Overført ........................................... 42,2   -42,2 0,0
Regnskabsmæssig værdi før  
årets af- og nedskrivninger .............. 1.717,2 28,1 11,9 106,8 1.864,0
Af- og nedskrivninger 2006 ............. -35,5 -4,2 -1,1  -40,8
Regnskabsmæssig  
værdi 31. december 2006 .............. 1.681,7 23,9 10,8 106,8 1.823,2
Afskrives over .................................. 10-50 år 5-25 år 5-10 år  
 
Brugerfinansieret område:
Regnskabsmæssig 
værdi 1. januar 2006 ........................ 100,2 1.143,0 2,5 36,0 1.281,7
Tilgang ............................................. 0,8 15,1  50,4 66,3
Afgang .............................................    0,0
Overført ........................................... 20,2  -20,2 0,0
Regnskabsmæssig værdi før 
årets af- og nedskrivninger .............. 101,0 1.178,3 2,5 66,2 1.348,0
Af- og nedskrivninger 2006 ............. -2,3 -35,4 -0,8  -38,5
Regnskabsmæssig 
værdi 31. december 2006 .............. 98,7 1.142,9 1,7 66,2 1.309,5
Afskrives over .................................. 10-50 år 5-75 år 5-10 år  
 
Selvejende institutioner:
Regnskabsmæssig 
værdi 1. januar 2006 ........................ 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5
Tilgang .............................................    0,0
Afgang .............................................    0,0
Overført ...........................................    0,0
Regnskabsmæssig værdi før 
årets af- og nedskrivninger .............. 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5
Af- og nedskrivninger 2006 ............. -0,1    -0,1
Regnskabsmæssig 
værdi 31. december 2006 .............. 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4
Afskrives over .................................. 10-50 år 5-25 år 5-10 år  
 
I alt  ...............................................     3.139,1
 
Samlet ejendomsværdi 
31.12.2006 ......................................     2.176,6
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OVERSIGTER
Regnskab 2006

Negative tal angiver udgift/underskud og 
positive tal angiver indtægt/overskud
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Regnskabsopgørelse    
Udgiftsbaseret resultatopgørelse

   Budget Korrigeret Regnskab
  2006 Budget 2006
    2006

A. Det skattefinansierede område
Indtægter 
Skatter ..................................................................................  192.368 192.497 192.493
Generelle tilskud mv..............................................................  54.465 52.636 55.542

Indtægter i alt ......................................................................  246.833 245.133 248.035

Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)
Kultur-, Miljø- og Serviceudvalget .........................................  -18.811 -17.121 -17.789
Børn- og Ungeudvalget .........................................................  -111.963 -113.295 -115.341
Social- og Sundhedsudvalget ...............................................  -77.267 -82.049 -82.346
Økonomiudvalget ..................................................................  -31.723 -31.711 -32.091

Driftsudgifter i alt ................................................................  -239.764 -244.176 -247.567

Driftsresultat før finansiering .............................................  7.069 957 468

Renter mv. ...........................................................................  -99 991 1071

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED .................  6.970 1.948 1.539

Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)
Kultur-, Miljø- og Serviceudvalget .........................................  -5.435 -11.949 -4.593
Børn- og Ungeudvalget .........................................................  -3.600 -14.899 -10.166
Social- og Sundhedsudvalget ...............................................  -900 -2.553 -780
Økonomiudvalget ..................................................................  0 -2.717 -2.481

Anlægsudgifter i alt .............................................................  -9.935 -32.118 -18.020
 
Jordforsyning
Salg af jord ...........................................................................  6.000 40.396 41.196
Køb af jord incl. byggemodning ............................................  -6.000 -19.697 -19.627

Jordforsyning i alt ...............................................................  0 20.699 21.569

Ekstraordinære poster ........................................................  0 0 0

A. RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE ... - 2.965 -9.471 5.088

B. Forsyningsvirksomheder
drift (indtægter - udgifter) .....................................................  3.322 3.306 4.151
Anlæg (indtægter - udgifter) .................................................  -2.965 -12.639 -11.533
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ................  357 -9.333 -7.382

C. RESULTAT I ALT (A + B) ...................................................  -2.608 -18.804 -2.294
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Finansieringsoversigt    
  Budget Korrigeret Regnskab
  2006 budget 2006 2006
      Tilgang af likvide aktiver   

Resultat i alt, se regnskabstopgørelsen ................................  -2.608 -18.804 -2.294
Optagne lån (langfristet gæld) ..............................................  341 5.731 5.389
Tilgang af likvide aktiver i alt ..............................................  -2.267 -13.073 3.095
Anvendelse af likvide aktiver
Afdrag på lån (langfristet gæld).............................................  -4.115 -9.463 -9.452
Øvrige finansforskydninger ...................................................  43 85 -7.411
Anvendelse af likvide aktiver i alt...................................... - 4.072 -9.378 -16.863
Ændring af likvide aktiver  
(kontanter, bankindestående/-gæld samt obligationer) .....  -6.339 -22.451 -13.768
Korrektion for obligationsbeholdning ..................................  0 0 -9.980
Ændring af likvide beholdninger, jf. balancen  ....................    -23.748

Resultatopgørelse
Omkostningsbaseret resultatopgørelse.

   Regnskab Regnskab
   2005 2006

A. Det skattefinansierede område
Indtægter 
Skatter ..................................................................................................... 187.125 192.493
Generelle tilskud mv................................................................................. 45.120 55.542
Indtægter i alt ......................................................................................... 232.245 248.035
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)
Kultur-, Miljø- og Serviceudvalget ............................................................ -19.598 -17.907
Børn- og Ungeudvalget ............................................................................ -107.042 -116.981
Social- og Sundhedsudvalget .................................................................. -76.694 -83.610
Økonomiudvalget ..................................................................................... -33.966 -34.049
Driftsudgifter i alt ................................................................................... -237.300 -252.547
Driftsresultat før finansiering ................................................................ -5.055 -4.512
Renter mv. .............................................................................................. 3.021 3.319
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED .................................... -2.034 -1.193
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) som straksafskrives
Kultur-, Miljø- og Serviceudvalget ............................................................ -3.628 -4.381
Børn- og Ungeudvalget ............................................................................ -1.800 -1.513
Social- og Sundhedsudvalget .................................................................. 15 -410
Økonomiudvalget ..................................................................................... 201 -2.481
Anlægsudgifter i alt ................................................................................ -5.212 -8.785
Jordforsyning
Køb og salg af jord incl. byggemodning ................................................... 27 269
Jordforsyning i alt .................................................................................. 27 269
Ekstraordinære poster ........................................................................... 0 0
A. RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE ....................... -7.219 -9.709
B. Forsyningsvirksomheder
drift (indtægter - udgifter) ........................................................................ 651 -91
Anlæg (indtægter - udgifter) .................................................................... 1.036 4.744
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ................................... 1.687 4.653
C. RESULTAT I ALT (A + B) ...................................................................... -5.532 -5.056

Hele tusinde kr.

Hele tusinde kr.
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Omregningstabel  
 Regnskabs Aktivering Afskrivning Andre reg. Resultat- 
 opgørelse art 0.0 art 0.1 art 0.6 opgørels

A. Det skattefinansierede område
Indtægter
Skatter ........................................  192.493    192.493
Generelle tilskud m.v. .....................  55.542    55.542
Indtægter i alt ...............................  248.035 0 0 0 248.035
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirks.)
Kultur-, Miljø- og Serviceudvalget ......  -17.789 677 -869 76 -17.907
Børn- og Ungeudvalget ...................  -115.341 291 -1.993 62 -116.981
Social- og Sundhedsudvalget............  -82.346 -148 -1.116  -83.610
Økonomiudvalget ..........................  -32.091 -1.165 -793  -34.049
Driftsudgifter i alt ....................  -247.567 -345 -4.771 138 -252.547
Driftsresultat før finansiering .  468 -345 -4.771 138 -4.512
Renter mv. ...................................  1.071   2.248 3.319
RESULTAT AF ORD. DRIFTSVIRKS. .......  1.539 -345 -4.771 2.386 -1.193
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirks.)
Kultur-, Miljø- og Serviceudvalget ......  -4.593 211   -4.381
Børn- og Ungeudvalget .........................  -10.166 8.653   -1.513
Social- og Sundhedsudvalget ...............  -780 370   -410
Økonomiudvalget ...................................  -2.481 0   -2.481
Anlægsudgifter i alt ........................  -18.020 9.234 0 0 -8.785
Jordforsyning
Salg af jord ..................................  41.196    41.196
Køb af jord, incl. byggemodning...........  -19.627    -40.927
Jordforsyning i alt ..........................  21.569 -19.053  -2.248 269
RESULTAT AF DET SKATTEFIN. OMR. ..  5.088 -10.164 -4.771 138 -9.709
B. Forsyningsvirksomheder 
Drift (indtægter - udgifter) ................  4.151 -596 -3.646  -91
Anlæg (indtægter - udgifter) .............  -11.533 16.277   4.744
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKS. ......  -7.382 15.681 -3.646 0 4.653
C. Resultat i alt (A+B) ......................  -2.294 5.517 -8.417 138 -5.056

Pengestrømsopgørelse
 .................................................................................. Regnskab Regnskab Regnskab
Pengestrømme fra driften .............................................................................. 2005 2005 2006
Årets resultat, jf. Resultatopgørelsen ...................................................  -5.532 -5.056
Regulering for afskrivninger .....................................................................  7.727 8.417
Hensættelser (afdrag på leasingforpligtelser) ...........................................  -253 -138
I alt  .......................................................................................................  1.942 3.223
Pengestrømme vedr. anlæg
investeringer i materielle anlægsaktiver ...................................................  -10.496 -24.570
Jordforsyning (netto) ...............................................................................  -1.706 19.053
I alt  .......................................................................................................  -12.202 -5.517
Pengestrømme vedr. finansiering
Finansielle anlægsaktiver .........................................................................  -14.352 429
Afdrag lån/langfristet gæld ......................................................................  9.666 -4.062
Kortfristet gæld m.v. ................................................................................  4.683 -18.461
Kortfristede tilgodehavender ....................................................................  2.956 10.620
Værdipapirbeholdning (incl. obligationer) .................................................  11 -9.980
I alt  .......................................................................................................  2.964 -21.454
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER ............................................................  -7.296 -23.748
LIKVIDE AKTIVER PRIMO .......................................................................  33.954 26.658
LIKVIDE AKTIVER ULTIMO ......................................................................  26.658 2.910
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Hele tusinde kr.
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Balance
 

  Primo Ultimo
 2006 2006
    

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger ............................................................................... 89.371 91.724
Tekniske anlæg mv. ................................................................................. 60.248 70.329
inventar ................................................................................................... 2.653 2.534
Anlæg under udførelse ............................................................................ 2.588 7.745
I alt  ....................................................................................................... 154.860 172.332

Immaterielle anlægsaktiver ................................................................... 0 0

Finansielle anlægsaktiver
Langfristede tilgodehavender ................................................................... 17.647 17.444
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder  ...................................................... 6.841 14.224
I alt  ....................................................................................................... 24.488 31.668

ANLÆGSAKTIVER I ALT ......................................................................... 179.348 204.000

OMSÆTNINGSAKTIVER
Varebeholdninger ..................................................................................... 0 0
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) ....................................................... 8.630 8.961
Tilgodehavender ...................................................................................... 19.641 7.382
Værdipapirer (obl., pantebreve, aktier m.m.) ............................................. 7.527 15.406
Likvide beholdninger  ............................................................................... 26.658 2.910
I alt   ....................................................................................................... 62.456 34.659

AKTIVER I ALT ........................................................................................ 241.804 238.659

PASSIVER

EGENKAPITAL
Modpost for takstfinansierede aktiver ..................................................... 58.180 70.215
Modpost for selvejende institutioners aktiver .......................................... 0 0
Modpost for skattefinansierede aktiver ................................................... 105.310 111.078
Reserve for opskrivninger ........................................................................ 0 0
Balancekonto ........................................................................................... -27.503 -25.547
I alt  ....................................................................................................... 135.987 155.746

HENSATTE FORPLIGTELSER ................................................................... 16.418 16.444
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER .............................................. 45.293 41.168
NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. ....................... 1.069 1.291
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER ............................................... 43.037 24.010
PASSIVER I ALT ...................................................................................... 241.804 238.659
Kautions- og garantiforpligtelser udgør 23,460 mio. kr.  
Øvrige forpligtelser - se regnskabsbogen.

Hele tusinde kr.
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Anlægsoversigt

  Grunde og Tekniske Inventar Materielle I alt  
 bygninger anlæg mv. m.v. anlægs-  
    aktiver under  
        udførelse mv  

Kostpris 01.01.2006 ........................ 131.865 134.225 8.775 2.588 277.453

Tilgang ............................................. 1.861 5.146 907 19.697 27.611
Afgang ............................................. -1.285 -1.297   -2.582
Overført ........................................... 3.481 10.612 447 -14.540 0
Kostpris 31.12.2006 ........................ 135.922 148.686 10.129 7.745 302.482

Ned- og afskrivninger  
01.01.2006 ...................................... 42.494 73.978 6.122 0 122.594
Årets afskrivninger .......................... 2.564 4.379 1.473  8.416
Årets nedskrivninger
Af- og nedskrivninger afhændede 
aktiver .............................................. -859    -859
Ned- og afskrivninger 31.12.2006 .... 44.199 78.357 7.595 0 130.151

Regnskabsmæssig værdi  
31.12.2006 ...................................... 91.723 70.329 2.534 7.745 172.331

Samlet ejendomsværdi  
31.12.2006 ...................................... 156.825    156.825

Reserve ved evt. opskrivning til  
ejendomsværdi ...............................     0

Finansielt leasede aktiver udgør .... 0 496 79  575

Afskrivning (over antal år) ............. 10-50 år 7-40 år 3-10 år ingen -  
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Regnskab 2006
 

  Korrigeret Regnskab
 Budget 2006
 2006   

INDTÆGTER
Bidrag fra Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them kommuner ............ 40.805 40.805
I alt indtægter .............................................................................. 40.805 40.805

DRIFTSUDGIFTER
Sammenlægningsudvalg .............................................................. -3.487 -2.668
Underudvalg ................................................................................. -1.280 -313
Sammenlægningssekretariat ........................................................ -4.469 -5.422
I alt driftsudgifter ........................................................................ -9.236 -8.403

ANLÆGSUDGIFTER ..................................................................... -31.770 -30.073

I ALT INDTÆGTER ........................................................................ 40.805 40.805
I ALT UDGIFTER ........................................................................... -41.006 -38.476

UNDERSKUD-/OVERSKUD+ .......................................................... -201 2.329

Fordeling af udgifterne
de 4 kommuners bidrag til Sammenlægningsudvalget  
er fordelt efter udskrivningsgrundlaget (statsgaranteret)  
i de 4 kommuner i 2006.  ..............................................................   
 Gjern kommune  ................................................................... 8,5% 3.468 
 Kjellerup kommune ............................................................... 14,8% 6.039 
 Silkeborg kommune ............................................................. 69,0% 28.156 
 Them kommune ................................................................... 7,7% 3.142 
I alt .............................................................................................  40.805

den enkelte kommunes andel indgår som  
udgift i eget regnskab 2006.
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