
1

Årsberetning 2008



2

Revision

1. Viceborgmester
Hanne Bæk Olsen (A) 

2. Viceborgmester 
Bent Braüner (V)

Peder Svinth (K)

Svend Thue Damgaard (B)

Leif Lund (O)

Britta Bang (V)

Evald Vestergaard (V)

Bent Dalsgaard  
Pedersen (V)

Kjeld Aagaard Kjærulff (V)

Steen Vindum (V)

Leif Bæk (V)

Jørgen S. Rask (V)

Vagn Larsen (V)

Hans-Jørgen Hørning (V)

Mia Schmidt (C)

Frank Borch-Olsen (C)

Erling Prang (A)

Carl-Erik Larsen (A)

Lans Munksø (A)

Søren Kristensen (A)

Kurt Brunk Hansen (A)

Søren Stauning  
Goldmann (A)

Ivan Greve (A)

Mustafa Kellegöz (A)

Arne Lund (A)

Lars Faarup (A

Helle Westergaard (A)

Torben Hansen (F)

Jørn Rye Rasmussen (F)

Elin Sonne (F)

Jann Hansen
Ordførende direktør

Leif Sønderup
Direktør

Hanne Ahrens
Direktør 

Jens Peter 
Hegelund Jensen

Direktør

 
Deloitte

Årsberetning 2008 - Udarbejdet og udgivet af Silkeborg Kommune  
marts måned 2009

Jens Erik Jørgensen (C)
Borgmester

Byrådet

Direktion



Indhold:

 1. 2008 – et svært men initiativrigt år ....................side  2

 2. Udviklingsstrategi .............................................side  4

 3. Kultur og Fritid ................................................side  6

 4. Børn og Unge ..................................................side  8

 5. Skole og undervisning .......................................side  10

 6. Handicap og Psykiatri ........................................side  12

 7. Social og arbejdsmarked ....................................side  14

 8. Ældre .............................................................side  16

 9. Borgerservice ..................................................side  18

 10.  Planer og miljøer ..............................................side  20

 11.  Selskabsdannelse af forsyningsområdet ...............side  21

 12.  Medarbejdere ..................................................side  22

 13.  Andre aktiviteter ..............................................side  24

  Økonomisk beretning ........................................side  26

  Oversigter ......................................................side  28

  Noter .............................................................side  35

3

Sorring er kendt for sine lervarer. I 1870 var 
der omkring 70 værksteder, der producerede 
fade, krukker og barselspotter. Tilbage er nu kun 
Sorring Lervarefabrik, der stadig har til huse på 
Hovedgaden, og hvor ottende generation driver 
det gamle håndværk videre. Det historiske foto 
er fra 1979, og det er stadig forsamlingshuset og 
Brugsen, der er centrum for mange af aktivite-
terne på Hovedgaden.

Arkivfoto udlånt af Lokalhistorisk Arkiv i Gjern.



1.   2008 – et svært men 
initiativrigt år

Silkeborg Kommune har været igennem 
et år med en endog meget stram styring 
af serviceudgifterne. Det har været nød-
vendigt, fordi Velfærdsministeriet har 
hjemmel til at gennemføre sanktioner 
i den enkelte kommunes bloktilskud i 
2009, hvis der i 2008 var overskridelser 
på serviceudgifterne.

Det er heldigvis lykkedes for os i 
Silkeborg Kommune at overholde den 
tildelte serviceudgiftsramme. Det har vi 
gjort ved at have et ekstraordinært stort 
fokus på udviklingen i økonomien, hvad 
regnskabsresultatet også viser.

Silkeborg Kommune er fortsat en kom-
mune i gunstig udvikling. Vi har oplevet en 
befolkningsvækst på 0,7 %. Den betyder, 
at vi pr. januar 2009 nu er over 88.000 
indbyggere i kommunen.

2008 har været et svært år – men det 
har også været et meget inspirerende 
år med masser af spændende opgaver, 
aktiviteter og initiativer. Et af dem har 
været den erhvervspolitiske handleplan 
for 2008 og fremad.

Handleplanen har betydet større og 
mere vidtrækkende initiativer, som igen 
har betydet yderligere vækst indenfor 
iværksætteri, oplevelsesøkonomi og 
IT-virksomheder. Det er netop disse om-
råder, som vi prioriterer højt i Silkeborg. 
Og resultaterne af disse anstrengelser 

har vi også kunnet iagttage i løbet af 
2008, hvor vi fx i en undersøgelse lavet 
af Dagbladet Børsen er i top 10 over de 
bedste erhvervskommuner i landet.

Vores befolkningssammensætning er 
også inde i en interessant udvikling. Vi 
kan konstatere, at vi har en særlig stor 
andel af unge kreative personer.  Det 
sætter også sine tydelige spor på arbejds-
pladserne i Silkeborgområdet. Den viden 
vil vi fortsat anvende aktivt. Det gør vi 
fx helt synligt i vores udviklingsstrategi, 
hvor der er særlig fokus på det kreative 
fællesskab.

Kreativitet, udsyn, mod, puls og dialog 
er netop kodeordene for visionen, at 
Silkeborg Kommune også i fremtiden 
vil være et sted, hvor folk meget gerne 
vil bo og virke. Jeg tror på, at kreative 
borgere og virksomheder, der får 
mulighed for at forfølge deres mål, er 
grundlaget for den innovation og vækst, 
vi skal leve af i fremtiden.

Apropos kreativitet, så kan jeg heller 
ikke lade være med at nævne, at den 
20. september 2008 blev Danmarks 
første kulturskole indviet, nemlig de 
nye bygninger, der nu danner ramme 
om ”Den Kreative Skole” på Bindslevs 
Plads i Silkeborg. Det er i øvrigt også 
børn herfra, der har sunget for, som 
indledning til byrådsmøderne i 2008. 
En markering af, at 2008 var Sangens 
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1.   2008 – et svært men 
initiativrigt år

 ”Kreative personer” defineres her som personer, der 
arbejder som arkitekter, forskere, underviser, udviklere og 
kunstnere, arbejder med ledelse og marketing m.m

År. Og en smuk tradition og hyldest til kreati-
viteten, som vi fortsætter med i 2009.

Vi er, hvad vi spiser – også i Silkeborg Kommune. 
I august måned satte vi derfor spot på, hvad vi 
spiser og drikker og hvor meget – eller lidt – vi 
ryger og bevæger os. Det er jo alt sammen akti-
viteter, der har stor betydning for vores helbred 
og levetid. Silkeborg Kommune var her en af 
landets 13 særligt udvalgte KRAM-kommuner 
(KRAM står for Kost, Rygning, Alkohol og Mo-
tion). Vi deltog i projektet i samarbejde med 
Statens Institut for Folkesundhed.

KRAM-måneden bød på en imponerende 
palette af inspirerende aktiviteter og undersø-
gelser. De havde alle til formål at sætte trivsel 
på dagsordenen uden løftede pegefingre. Jeg 
tror, at det lykkedes, for lysten til at deltage var 
stor.

Trivsel har også været på dagsordenen internt 
i Silkeborg Kommune. Alle medarbejdere har 
haft mulighed for at deltage i en omfattende 
trivselsundersøgelse i 2008. Den viste heldig-
vis gode takter – idet langt de fleste er glade 
og tilfredse med at være ansat i Silkeborg 
Kommune, men den viste også, at der er plads 
til forbedringer, fx i forhold til kendskabet til 
vores overordnede mål og værdier.

Set i det lys er det glædeligt, at Silkeborg 
Kommune henover efteråret søsatte sit mest 
ambitiøse lederuddannelsesprojekt til dato. Det 
indebærer, at alle kommunens 450 ledere over 
en treårig periode skal igennem et skrædder-

syet uddannelsesforløb. Uddannelsesprojektet 
har været en vigtig målsætning også i 2008. 
Ikke mindst, fordi vi i Silkeborg Kommune, 
ønsker at være kendt for god ledelse, et ensartet 
”sprog” og fælles forståelse af vores værdier 
for god ledelse. Sådan bør det være i en kom-
mune anno 2008, 2009, 2010 ...

Endelig blev 2008 også året, hvor regeringens 
motorvejsaftale for Silkeborg-området faldt 
på plads. Det blev som bekendt Kombilinjen, 
der blev den valgte linjeføring. Vi glæder os 
nu til, at etableringen af motorvejsanlægget 
går i gang, sådan at første etape mellem Låsby 
og Hårup åbner i 2015 – og at den resterende 
del af strækningen mellem Hårup og Funder, 
dvs. gennem Silkeborg nordlige bydel, er klar 
i 2016. 

Alt dette og meget mere kan du læse mere om 
på de følgende sider af årsberetningen 2008. 
God fornøjelse.

Venlig hilsen

Jens Erik Jørgensen
Borgmester
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Udviklingsstrategien  
– et kreativt fællesskab
Silkeborg Byråd godkendte i februar 2008 kom
munens udviklingsstrategi. Den er byrådets over
ordnede ramme for videreudvikling af kommu
nen. Derfor har den fx også haft stor betydning 
for arbejdet med det forslag til kommuneplan, 
som er sendt i høring i begyndelsen af 2009.

Kvalitet, kreativitet, bæredygtighed, natur, udsyn 
og netværk er de kodeord i strategien, som 
byrådet bruger for at fremme udviklingsklimaet 
i hele kommunen. Ønsket er at give iderigdom 
og kreativitet de bedste vilkår. Målet er at udvikle 
aktive fællesskaber, der omsætter vores kreative 
potentiale til vækst og udvikling. Det er derfor 
strategiens navn er: Et kreativt fællesskab.

Udviklingsstrategien bygger på, at Silkeborg 
Kommune er et område med stærke udviklings
potentialer. Vi har oplevet – og oplever fortsat 
– en markant vækst i både indbyggertal og 
erhvervsaktivitet. Vores mange naturressourcer, 
blomstrende kulturliv og mange aktive lokal
områder gør vores kommune til et attraktivt 
sted at bo og arbejde.

Det kreative potentiale
35 % af de erhvervsaktive borgere tilhører den 
såkaldte kreative klasse i Silkeborg Kommune, 
dvs. at de er arkitekter, forskere, undervisere, 
udviklere og kunstnere, arbejder med ledelse og 
marketing m.m. Andelen er høj set i jyske sam
menhænge. På samme måde, som der er store 
variationer mellem landsdelene, er der således 
også store forskelle mellem kommunens lokal
samfund, hvad angår andelen af kreative.

De unge kreative, dvs. de 25 til 34 årige, der 
arbejder indenfor de kreative områder, udgør 
en særlig stor andel i Silkeborg Kommune. De 
er bl.a. kendetegnet ved, at de i særlig grad øn
sker at bo i samme område, som de arbejder. 
Det danner grundlag for at vurdere, at kommu
ner med en stor andel af unge kreative har et 
ekstra kreativt potentiale.

Det sætter også sine tydelige spor på arbejds
markedet i kommunen. 35 % af arbejdsplad
serne er besat af en kreativ medarbejder. Det 
gælder især i Silkeborgområdet, hvor 54 % af 
arbejdspladserne er indenfor kreative erhverv. 
Læs mere om vores kreative landkort på kom
munens hjemmeside.

Erhvervspolitisk handleplan 
Målene i erhvervsudviklingsstrategien 2007 
 2011 bliver realiseret gennem årlige handle
planer og bevilling af økonomiske ressourcer. 

Handleplanen for 2008 indeholder i forhold til 
2007 færre, men større og mere slagkraftige 
initiativer. Der er i alt 16 initiativer, heraf er 10 
helt nye. 

Handleplanens vigtigste satsninger er IT, Miljø 
og Oplevelsesøkonomi. Det er områder, hvor 
vi allerede i dag står stærkt. Men vi vurderer, at 
der fortsat er betydelige erhvervs og vækstpo
tentialer her.

Nogle initiativer er allerede i 
fuld gang, fx:
•	 IThuset på Ferskvandscentret i Silkeborg.  

•	 Ansættelse af en ITnetværksagent, hvis 
hovedopgave er at fremme de lokale virk
somheders anvendelse af IT og understøtte 
opbygning af netværk mellem områdets 
ITvirksomheder – og bygge bro mellem 
virksomheder og ITvidenmiljøerne,  bl.a. i 
Alexandra Instituttet og den øvrige ITby på 
Katrinebjerg i Århus.

•	 ”Nye veje til vækst”, et oplevelsesøkonomisk 
projekt (læs nedenfor). 

•	 Oplevelsesøkonomisk forum og pulje, som 
bl.a. har understøttet foreningen ”Smag 
Silkeborg” og ”KurBy Silkeborg Online”. 

•	 ”Actionpulje” på 500.000 kr. for at fremme 
gode idéer og projekter.

Samling af erhvervsfremme
aktørerne
En vigtig indsats er også at samle erhvervs
fremmeaktørerne. Hensigten er at opbygge en 
enstrenget organisering med fælles strategisk 
fokus, fælles ledelse og stærkere fundament 
for konkrete indsatser. Netop derfor er flere 
af handleplanens initiativer gennemført i et 
samarbejde mellem aktørerne for at høste nye 
erfaringer med samspil og netværk. 

En styregruppe bestående af SilkeborgEgnens  
Erhvervsråd, Silkeborg Iværksættercenter, Kurby 
Silkeborg og Silkeborg Vækstkomite har i løbet 
af 2008 forberedt deres sammenlægning. Vi for
venter, at den er på plads inden sommerferien 
2009. Den nye organisation kommer formod
entlig til at hedde Erhverv Silkeborg.

Projekt Nye veje til vækst
Silkeborg Kommune gennemfører i øjeblikket 
sammen med Skanderborg og Favrskov Kom
muner og de lokale erhvervsråd projektet “Nye 
veje til vækst  oplevelsesbaseret forretning
sudvikling”.

2. Udviklingsstrategi 
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Projektets kerne er tre vækstgruppeforløb for 
i alt 45 virksomheder fra de tre kommuner. 
Virksomhederne skal udvikle deres egne idéer 
til at bruge ”oplevelser” som strategisk og 
innovativt værktøj i deres forretningsudvikling, 
i konkrete produkter, services, markedsførings
tiltag etc. Projektet skal også styrke de lokale 
og regionale erhvervsfremmeaktørers kompe
tencer til rådgivning i oplevelsesbaseret 
forretningsudvikling. Det første vækstgruppe

forløb for 15 produktions og fremstillings
virksomheder er næsten færdigafviklet – og 
erfaringerne er gode.

Projektet løber over 3 år. Det samlede budget  
er på 6,3 mio. kr. Silkeborg Kommunes andel  
er ca. 600.000 kr. Derudover får projektet penge 
fra Skanderborg og Favrskov Kommuner, EU’s 
regionalfond, Region Midtjylland og de delta
gende virksomheder. Læs mere på  
www.nyevejetilvaekst.dk.

Silkeborg Papirfabrik fotograferet i juni 1926 – og i 2009. Midt i 
billedet ligger seddelfabrikken fra 1909, hvor de danske peng-
esedler blev fremstillet af håndlavet papir fra 1910-1960. Den 
pompøse fabriksbygning er i dag hovedkontor for ejendoms-
selskabet Henton Group, mens den gamle fabriksbygning til 
venstre nu huser revisionsfirmaet Deloitte.

Arkivfoto udlånt af Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv

2008pointer
Silkeborg Byråd bestræber sig på at skabe de bedste rammer for fortsat udvikling af kommunen 
ved at vægte kvalitet, kreativitet, bæredygtighed, natur, udsyn og netværk.

I 2008 er der især arbejdet med kommuneplan, udvikling af områdets kreative potentialer, 
samling af erhvervsfremmeaktørerne og projektet ”Nye veje til vækst – oplevelsesbaseret 
forretnings udvikling”.
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Kreativ Skole i nye rammer
Den 20. september 2008 var en stor dag. Danmarks 
første egentlige kulturskolebyggeri blev indviet på 
Bindslevs Plads i Silkeborg. Skolen, Den Kreative 
Skole, fik den dag optimale rammer i kraft af 1800 
nye kvadratmeter – en satsning på 33 mio. kr.

Den Kreative Skole tilbyder optimale rammer 
til undervisning i musik, dans, sang, teater, 
billedkunst og faciliteter til workshops og kon
certer. Og underviserne har fået en ny inspirer
ende arbejdsplads.

Skolens arkitektur spiller fint ind i området. Såvel 
i det ydre som i det indre har kunstneren Carsten 
Frank været et omdrejningspunkt. Skolens børn 
har sammen med Carsten Frank malet et farve
strålende forløb på den ydre  beton og skolens 
Atrium er præget af et kæmpemaleri af Carsten 
Frank. Nordea Fonden Danmark er den glade giver. 

Museumsfusion
Silkeborg Kommunes to statsanerkendte museer: 
Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum 
smeltede i løbet af 2008 sammen til et museum 
med to afdelinger: ”Silkeborg Kulturhistoriske 
Museum”. Fusionen har givet en række driftfordele 
og sikrer, at museet har en størrelse, der styrker 
og forbedrer mulighederne for at løse fremtidige 
opgaver og sikre kvaliteten i museumsarbejdet.

Kulturaftalen Kulturregion 
”Østjysk Vækstbånd”
”Østjysk Vækstbånd” er navnet på fire kom
muners ambitioner om kulturelt vokseværk. 
Randers, Viborg, Horsens og Silkeborg indgik i 
2008 et formaliseret samarbejde med Kultur
ministeriet. Målet er at gøre kommunerne 
endnu mere attraktive for såvel nuværende 
som kommende borgere og virksomheder. Og 
midlet er en særlig indsats på kulturområdet.

De fire kommuner har i samarbejde med Kul
turministeriet formuleret en udviklingsaftale, 
som bl.a. betyder, at en række nye projekter 
bliver sat i værk. 

Kulturministeriet har et generelt ønske om at 
styrke kvaliteten af de kulturelle tilbud over hele 
landet og understøtte kommunernes engage

ment på kulturområdet. Udviklingsaftalen blev 
underskrevet af kulturminister Brian Mikkelsen 
og de fire kommuners borgmestre 22. april 2008.

Silkeborg, Viborg, Randers og Horsens kommun
er har valgt at samarbejde i Kulturregion Østjysk 
Vækstbånd, da de i forvejen har meget til fælles. 
De er cirka lige store, de har alle et bredt kulturliv 
med både formidlende og producerende kultur
institutioner og de har et spirende vækstlag.

”Østjysk Vækstbånd” ønsker at udnytte hinan dens 
erfaringer på tværs af regionen med fokus på kul
turens betydning i såvel erhvervs udviklingen og 
byudviklingen som i sundhedsfremmearbejdet.

Aftalen har især fokus på:    
•	 Kompetenceudvikling på kulturområdet i et 

europæisk perspektiv 

•	 Erhvervsudvikling gennem kreative alliancer 

•	 Udvikling af kreative miljøer med professio-
nelle kunstnere 

•	 Kobling af bevægelsesaktiviteter og kultur.

Biblioteker med selvbetjening
Det selvbetjente bibliotek er efter en forsøgs
periode blevet fuldt implementeret i Gjern i 
2008. Nu er borgernes mulighed for at benytte 
biblioteket øget fra 23 ugentlige åbningstimer 
til en samlet åbningstid på 76 timer. Altså er bib
lioteket åbningstid øget med 53 timer om ugen.

Selvbetjening gør det muligt for de borgere, 
som førhen kunne have svært ved at nå på 
biblioteket i den ordinære åbningstid, at gøre 
brug af de mange tilbud. Mange borgere har 
rost selvbetjeningen og de nye åbningstider.

15. december 2008 blev der også indført selv
betjent adgang til Them Bibliotek – foreløbig 
som forsøgsprojekt frem til 1. april 2009.

Silkeborg Bibliotek ser selvbetjening som en 
nødvendig del af et moderne servicekoncept, hvor 
almindelig åbningstid og ”bookenbibliotekar” 
bliver suppleret med andre måder at bruge bib
lioteket på. Det giver både øget tilgængelighed og 
imødekommer det moderne menneskes behov 
for fleksibel adgang til kommunale servicetilbud.

3. Kultur og Fritid

2008pointer
Silkeborg Kommunes vægter kultur meget højt gennem en detaljeret handleplan med konkrete 
forslag til fremtidens vigtigste kultursatsninger.

I 2008 er der især blevet spillet på fx den nyskabende kulturskole: ”Den Kreative Skole”, mu
seumsfusionen: ”Silkeborg Kulturhistoriske Museum”, kulturaftalen ”Østjysk Vækstbånd” og 
etablering af selvbetjente biblioteker i Gjern og Them.



3. Kultur og Fritid

Fra 1880-1920 havde afholdsbevægelsen for alvor 
vind i sejlene i Silkeborg. Good Templar-logen, der 
var en del af en verdensomspændende afholds-
bevægelse, drev restaurant på Markedspladsen 
20. Huset skiftede senere adresse til Bindslevs 
Plads 6, og er i dag hjemsted for Foreningen 
Kulturhuset Rampelys. Silkeborg Kommune har 
ejet bygningen siden 1994, men der har været 
kulturhus – og måske knapt så meget afholdsres-
taurant - i bygningen siden 1982. 

Arkivfoto udlånt af Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv
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Den sammenhængende 
Børne og Ungepolitik
Silkeborg Kommunes Sammenhængende 
Børne og Ungepolitik blev vedtaget i 2006 og 
beskriver værdier og retninger for arbejdet med 
alle børn og unge i hele Silkeborg Kommune.

I 2008 har implementeringen af politikken haft 
fokus på etablering af lokale netværk og ud
bredelse af metoder til tværfagligt samarbejde 
om det enkelte barn. Endvidere er der sat en 
omfattende uddannelse af ledere og medarbej
dere på dagtilbudsområdet i gang.

Der er etableret et tværfagligt samarbejde i 
form af koordineringsmøder på skoledistrikts
niveau. Ambitionen er at give lederne mulighed 
for at fastholde og koordinere indsatserne i 
forhold til børn med særlige behov.

Der er også blevet aftalt retningslinjer og proce
durer for medarbejdernes handlemuligheder i 
forhold til børn med særlige behov. De er samlet 
i en guide til alle medarbejdere, som er tilgænge
lig på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Et omfattende uddannelsesprogram i ”Ledelse 
af anerkendende relationer og praksis for ledere 
og medarbejdere” på dagtilbudsområdet er 
ligeledes sat i gang i 2008. Alle deltagere får 
i kraft af uddannelsesprogrammet et fælles 
fagligt afsæt med fokus på teori og metoder 
til at fremme inklusion og anerkendelse i egen 
praksis – og det tager afsæt i den enkeltes og 
børnenes hverdag.

I alt 100 ledere af daginstitutioner og dagpleje 
gennemfører et diplommodul i ledelse og ca. 
300 medarbejdere deltager hver i fem uddan
nelsesdage med fokus på inklusion.

Projekt ”Kernesund”
Sundhedsplejen i Silkeborg Kommune indledte 
i starten af 2008 en særlig indsats for at hjælpe 
familier med overvægtige børn, nemlig projekt 
”Kernesund  livsstilsændringer i familier med 
overvægtige 3 til 5årige”.

Målet med projektet er at skabe sunde og 
varige livsstilsændringer hos overvægtige 

børn og deres familier. Der er 20 børn i projek
tet, der løber frem til efteråret 2009.

Ideen med projekt ”Kernesund” er ikke kun at 
inspirere til en slankekur – men ligeså meget 
at hjælpe med at etablere sunde og varige 
ændringer i hele familiens livsstil. Forældrene 
skal derfor være indstillet på og motiveret til, 
i tæt samarbejde med sundhedsplejersken, at 
arbejde aktivt med at ændre familiens vaner i 
forhold til både mad og motion. Derfor er de 
enkelte indsatser nøje tilrettelagt, så de passer 
til det enkelte barn og familiens behov.

Der er udarbejdet forskelligt informationsma
teriale om projektet, som bl.a. vil blive delt ud 
via kommunens praktiserende læger. Projektet 
bliver løbende evalueret, bl.a. for at finde ud 
af, hvad der virker – og om den særlige indsats 
for overvægtige 35 årige skal være en del af 
det kommunale sundhedsplejetilbud i Silkeborg 
Kommune.

227 nye dagpasningspladser
Der er i 2008 i alt etableret 227 nye dagin
stitutionspladser i Silkeborg Kommune. Det 
har været nødvendigt for at kunne overholde 
pasningsgarantien. Pladserne er hovedsagligt 
etableret i de landområder, hvor der netop nu 
bliver bygget mange nye énfamiliehuse, fx 
Them, Sorring, Grauballe og Bryrup.

Det har stort set været muligt at overholde pas
ningsgarantien indenfor eget skoledistrikt, som 
er målet, med de eksisterende pladser i udbyg
ningsområderne tættere på Silkeborg by.  
En mindre del af børnene er blevet tilbudt en 
plads i et tilstødende skoledistrikt. Der er dog 
etableret ekstra pladser i Hvinningdal.

Størstedelen af de nye pladser er blevet etableret 
i pavilloner i tilknytning til eksisterende institu
tioner. Silkeborg kommune forventer, at be
hovet for pladser ikke bliver mindre i fremtiden 
og arbejder derfor på at erstatte pavillonerne 
med permanente byggerier.

Samlet set er antallet af børn i dagtilbud i 
Silkeborg Kommune i 2008 øget med 150 børn 
i 35 års alderen og 70 børn i 02 års alderen i 
forhold til 2007.

4. Børn og Unge

2008pointer
Silkeborg Kommune arbejder fortsat videre med at implementere Den sammenhængende 
Børne og Ungepolitik, som blev vedtaget i 2006.

I 2008 har det bl.a. medført etablering af lokale netværk, særlige koordineringsmøder med 
fokus på børn med særlige behov, en guide i tværfagligt samarbejde, projekt ”Kernesund” for 
overvægtige 3 til 5årige børn og etablering af 227 nye daginstitutionspladser.
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Gjern har en lang historie. Kirken midt i 
byen omtales første gang i 1428, og Øster-
gade har også en lang historie som hoved-
færdselsåre i byen. Det historiske billede er 
fra omkring 1915 – da hverken brosten eller 
asfalt var kommet til byen. 

Det var til gengæld både elektriciteten og i 
1908 kom jernbanen, som fik stor betyd-
ning for byen, indtil den blev nedlagt i 1971.

Arkivfoto udlånt af Lokalhistorisk Arkiv i Gjern.
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Kvalitetsrapport og kvalitativ 
selvevaluering
Målet med kommunens kvalitetsrapport på 
skoleområdet har været at skabe et over
skueligt billede af kvaliteten af skolevæsenet 
og i de enkelte skoler. Kvalitetsrapporten og 
dens ”spindmodel”, som hedder sådan, fordi 
den ligner et edderkoppespind, bygger på 
en kvalitativ selvevaluering på skolerne. Den 
enkelte skole har vurderet egen kvalitet på fem 
udvalgte fokusområder med afsæt i skolepoli
tikken. Det er Børne og Ungeudvalget i dialog 
med Skoleafdelingen, skolernes ledelser og 
tillidsrepræsentanter, der i løbet af 2008 har 
lavet ”spindmodellen”.

Kvalitetsrapporten og ”spindmodellen” er et 
væsentligt redskab i dialogen mellem skoler, 
skolebestyrelser, skoleafdeling og politikere. 
Hensigten med kvalitetsrapporten og ”spind
modellen” er at skabe sammenhæng mellem 
mål for og evaluering af skolevæsenet og den 
enkelte skoles kvalitet.

”Spindmodellen” i kvalitetsrapporten har vakt 
interesse i en række af landets kommuner. 
Den 2. december 2008 blev modellen således 
præsenteret for 18 kommuner, da Silkeborg 
Kommune deltog i KL´s partnerskab om 
udvikling af folkeskolen. Efterfølgende er der 
indledt konkret samarbejde med flere kommu
ner om at forbedre modellen.

Harmonisering af 
 specialklassetilbud 
I 2008 blev der foretaget en samlet analyse af 
det specialpædagogiske område. Analysen bliv
er brugt til at lave nye principper for en ensartet 
normering af specialklassetilbuddene. Arbejdet 
fortsætter med tre udvalgte målgrupper:

1. elever med behov for tilknytning til almen
skolen i det meste af undervisningstiden

2. elever med behov for tilknytning til almen
skolen i en vis del af skoletiden

3. elever med behov for specialklasse i hele 
undervisningstiden.

Skolepolitikken i praksis
Silkeborg Byråd vedtog i 2007 en skolepolitik 
med virkning frem til 2012. Skolepolitikken 
bygger på Den sammenhængende Børne og 
Ungepolitik, som beskriver de grundlæggende 
værdier for arbejdet med børn og unge. Den 
beskriver 10 fokusområder til at skabe Den 
Gode Skole. I 2008 er der arbejdet med fokus
områderne: Skolehjemsamarbejde, Læsning 
og Forpligtende fællesskaber. 

Samarbejde om naturfaglig 
læring
De naturfaglige uddannelser er gjort til et 
nationalt indsatsområde, fordi der mangler per
soner med naturfaglige kompetencer, og der er 
en faldende interesse for faget. Et antal skoler i 
Silkeborg har deltaget i en række projekter med 
eksterne partnere for at gøre undervisningen i 
naturfag bedre og styrke tilgangen til de natur
videnskabelige fag i ungdomsuddannelserne.

De væsentligste projekter er:
•	 ”Udvikling af skolens naturvidenskabelige 

kultur”: Fem skoler arbejder sammen med 
Naturvidenskabernes hus i Bjerringbro om 
et projekt med støtte fra Undervisningsmini
steriet.

•	 ”Klima på tværs”: Seks skoler arbejder 
sammen med Silkeborg Gymnasium om et 
projekt med støtte fra Region Midtjylland.

•	 ”En Naturfaglig dag på gymnasiet”: 750 
elever fra 6. klasse har deltaget i en Natur
faglig dag på gymnasiet. Et projekt støttet af 
Region Midtjylland.

•	 ”Naturfagsdag på seminariet”: Inspirations
dag for naturfagslærere arrangeret i samar
bejde med Silkeborg Seminarium, gymnasier 
og HF. 

Projekterne fortsætter i 
2009.
Mange unge gør brug af ungdomsuddan
nelserne

UNI C, Danmarks ITcenter for uddannelse 
og forskning, som er en virksomhed under 
Undervisningsministeriet, har undersøgt, hvor 
mange unge, der gør brug af ungdomsuddan
nelser i Silkeborg Kommune.

UNI C konstaterer, at andelen af unge, der 
opnår mindst en ungdomsuddannelse i 
Silkeborg Kommune, er på 89,9 %. Andelen 
af unge, der opnår en videregående uddan
nelse er på 51,2 %. Silkeborg Kommune ligger 
således som hhv. nummer 6 og 18 ud af lan
dets 98 kommuner, hvad angår de unges andel 
af ungdomsuddannelserne.

5. Skole og undervisning
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2008pointer
Silkeborg Kommune arbejder fortsat målrettet med at forbedre kvaliteten af skolevæsenet og 
de faglige tilbud på de enkelte skoler.

I 2008 har der især været fokus på skolernes kvalitetsrapport og ”spindmodellen”, ny struktur 
for den socialpædagogiske bistand, fortsat udmøntning af skolepolitikken, samarbejdet med 
ungdomsuddannelser om naturfaglig læring og de unges andel af ungdomsuddannelserne.

I årene omkring 1950 opførte Arbejdernes Andelsboligforening flere hundrede lejligheder 
i området ved Nylandsvej i Alderslyst. Det førte til, at Nordre Skole blev bygget i 1950. De 
synlige ændringer på selve skolebygningen er små, når man ser fotoet fra 1956 sammenlig-
net med 2009 – men fodbold og skateboards har dog fortrængt bilerne fra skolegården. Til 
gengæld sker der stadig mange ændringer inde i bygningerne, blandt andet 1. august 2009, 
når Nordre Skole ophører som selvstændig skole og lægges sammen med Nørrevangskolen 
til én skole med undervisning på begge matrikler.

Arkivfoto udlånt af Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv
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Handicappolitik
Silkeborg Byråd vedtog i januar 2008 en handi
cappolitik for Silkeborg Kommune. Den tager 
bl.a. udgangspunkt i, at Silkeborg Kommune 
i forbindelse med sammenlægningen i 2007 
overtog en række opgaver fra amterne.

Handicappolitikken sigter overordnet mod at 
synliggøre værdier, holdninger og handlinger, 
der skal præge Silkeborg Kommune som 
lokalsamfund. Den skal bidrage til, at borgere 
med handicap eller sindslidelser kan deltage  i 
samfundslivet på lige fod med andre. Handi
cappolitikken omfatter principielt alle dele af 
samfundet og ikke kun den offentlige virksom
hed.

Politikken tager udgangs
punkt i fire særlige handicap
politiske principper:
•	 Ligebehandlingsprincippet: Handicappede 

skal ligestilles med andre borgere i alle for
hold og i nødvendigt omfang skal der tages 
hensyn til særlige behov.

•	 Sektoransvarlighedsprincippet: Enhver myn
dighed, organisation eller virksomhed skal 
tage sin del af ansvaret for, at også deres 
område i bred forstand er tilgængeligt for 
mennesker med funktionsnedsættelser – og 
de skal selv finansiere nødvendige tiltag.

•	 Kompensationsprincippet: Mennesker med 
funktionsnedsættelser skal om nødvendigt 
tilbydes ydelser m.v., der kan afhjælpe eller 
begrænse konsekvenserne af funktionsned
sættelsen.

•	 Solidaritetsprincippet: Vores velfærdspoli
tiske princip i Danmark betyder, at eventuelle 
kompenserende ydelser til handicappede 
bør gives som generelle foranstaltninger, 
finansieret af samfundet.

Psykiatriens Hus
Silkeborg Kommune og Region Midtjylland har 
indledt et tæt samarbejde om den fremtidige 
indsats på psykiatriområdet i Silkeborg Kom
mune. Samarbejdet tager afsæt i regionens 
psykiatriplan.

I efteråret 2008 er der bl.a. truffet politisk 
beslutning om at etablere et fælles Psykiatriens 
Hus, hvor store dele af Silkeborg Kommunes 
socialpsykiatri og en række eksisterende og 
nye regionale behandlingstilbud skal placeres.

Psykiatriens Hus vil betyde, at tilbudsviften til 
kommunens sindslidende borgere bliver udvi
det. Det vil også betyde, at der organisatorisk 
bliver indledt et tæt og gensidigt forpligtende 
kommunalt og regionalt samarbejde. Formålet 
er at sikre smidighed, sammenhæng, helhed 
og øget kvalitet i behandlingen og arbejdet 
med sindslidende.

6. Handicap og Psykiatri

2008pointer
Silkeborg Kommune arbejder på at forbedre forholdene for handicappede og sindslidende, så 
de kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

I 2008 har der især været fokus på at vedtage en helt ny handicappolitik baseret på fire særlige 
handicappolitiske principper og på i samarbejde med Region Midtjylland at få etableret Psykia
triens Hus.



I 1977 blev der plantet egetræer på det nye Søndertorv 
i Silkeborg. Torvet opstod, da en række gamle huse i 
starten af 1970’erne blev revet ned – blandt andet for 
at give plads til busterminalen. Egetræerne er vokset 
betragteligt i årenes løb på torvet, hvor man stadig kan 
finde en af byens efterhånden få telefonbokse.

Arkivfoto udlånt af Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 
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Nye omgivelser til Jobcenter 
Silkeborg
Den 7. oktober 2008 åbnede Jobcenter Silkeborg 
for borgerne i nye omgivelser på Drew sensvej 
60 i Silkeborg. Det nye jobcenter råder over 
3.100 m² og 128 medarbejdere.

Jobcentret er indrettet med flermandskontorer 
og samtalerum til samtaler med borger/virk
somheder. Jobcentret tilbyder også en række 
muligheder for selvbetjening, som gør det let 
og effektivt at søge efter nyt arbejde.

Lav ledighed
2008 har været præget af lav ledighed. Den 
nåede helt ned på 0,9 procent i Silkeborg 
Kommune. Den lave ledighed gav udfordringer 
med at finde den nødvendige arbejdskraft til 
kommunens virksomheder.

I løbet af efteråret 2008 ændrede tendenserne sig 
på beskæftigelsesområdet. Den globale finans
krise bredte sig til Danmark – og Silkeborg. 
Flere virksomheder var nødt til at fyre med
arbejde eller benytte sig af muligheden for at 
sende medarbejdere på fordeling. Dette gav en 
lille stigning i ledigheden (se diagram).    

Misbrugspolitik
Silkeborg Byråd vedtog en ny misbrugspoli
tik i juni 2008. Misbrugspolitikken afspejler 
vigtigheden af at arbejde målrettet på flere 
niveauer. Der skal arbejdes med forebyggelse 
rettet mod dem, der er i risiko for at få et mis
brug. Der skal arbejdes med behandling af dem, 

der har et misbrug. Og der skal arbejdes med 
skadesreducerende tiltag for de borgere, hvis 
misbrug ikke umiddelbart lader sig standse

Misbrugsnetværk
Silkeborg Kommune er tovholder i det nye 
netværk ”Misbrugsnetværket”. Det er et netværk 
for alle de aktører, som arbejder med misbrugs
området. Det er både de relevante afdelinger, 
Silkeborg Kommune bruger mange kræfter på, 
at alle kan være en aktiv del af arbejdsmarke
det, og det almindelige samfundsliv.

Sundhedsplatform
”En sundhedsplatform i det sociale arbejde” 
er et nyt projekt, som er startet i august 2008 
med midler fra Sundhedsstyrelsen. Alle med
arbejdere i projektet er sygeplejersker. Målet 
er at sætte fokus på sundhed for de allermest 
udsatte grupper af borgere. Det er borgere, 
der udover misbrug og sociale problemer 
også ofte har massive somatiske og psykiske 
problemer. 

Alkoholmisbrug
Der er 2.500 - 3.000 alkoholafhængige borgere 
i Silkeborg Kommune.

I 2008 har 18 borgere været i døgnbehandling 
for alkoholmisbrug.

Der er hvert år ca. 140 borgere i ambulant 
alkoholbehandling.

Stofmisbrug
Der er ca. 450 stofmisbrugere i Silkeborg Kom-
mune.

I 2008 har 25 personer været i døgnbehandling 
for stofmisbrug.

Der er hvert år ca. 160 borgere i stofmisbrugs-
behandling.

100 af dem er i medicinsk behandling med 
metadon eller anden substitution.

7. Social og arbejdsmarked

2008pointer
Silkeborg Kommune bruger mange kræfter på, at alle kan være en aktiv del af arbejdsmarkedet 
og det almindelige samfundsliv.

I 2008 er det bl.a. sket ved at etablere et nyt jobcenter, vedtage en ny misbrugspolitik, danne et 
særligt misbrugsnetværk for alle relevante aktører og starte projektet “En sundhedsplatform i 
det sociale arbejde”.
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Silkeborg fik en helt ny plads i den centrale del af byen i 
2008, da Norups Plads blev indviet den 24. oktober. Pladsen 
er opkaldt efter Jyske Banks første direktør Poul Norup, og 
banken har også spillet en afgørende rolle i arbejdet med 
at få etableret pladsen, der har lettet trafikken ved Vester-
gade. Etableringen af den nye plads betød blandt andet, at 
Silkeborg Avis’ gamle hovedbygning måtte flyttes tættere på 
Torvet – men bygningen er ellers bevaret uændret. 

Arkivfoto udlånt af Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 
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Ny struktur på ældreområdet
Ældreafdelingen fik en ny struktur. 1. april 
2008. Otte ældreområder blev organiseret 
om til kun tre ældreområder, der hver har et 
grundlag på ca. 30.000 borgere.

Den nye struktur tager et naturligt afsæt 
i  ældrepolitikken, som giver en række svar 
på, hvordan Silkeborg Kommune vil møde 
fremtidens udfordringer på ældreområdet, og 
hvilken retning vores kommende initiativer og 
indsatser vil tage.

De fremtidige udfordringer og nye opgaver er 
fx stigningen i antallet af ældre, genoptræn
ing for alle aldersgrupper, sagsbehandling af 
komplekse hjælpemidler, sundhedsfremmende 
og forebyggende tilbud og sammenhængende 
patientforløb. Vi har ændret strukturen på 
ældreområdet, så den bedre understøtter frem
tidens behov og vores ældrepolitik.

Ældrestrukturens indhold og organisation

Den nye ældrestruktur skal derfor sikre:

•	 en effektiv løsning af opgaverne

•	 en stærk og bæredygtig faglighed

•	 fokus på udvikling, sammenhænge i or
ganisationen, evaluering, kvalitetsudvikling, 
vidensdeling og koordinering. 

•	 udfordrende og udviklende arbejdspladser

•	 helhedsorienterede løsninger.

Ældreafdelingen er groft sagt inddelt i fire 
funktioner. Der er oprettet en særlig rehabi
literingssektion, som tager sig af træning og 
hjælpemidler. Dernæst er der centralt i organi
sationen etableret en myndighedssektion, som 
tager sig af visitation, tilsyn og opfølgning. 
Så er der etableret en udviklings og forebyg
gelsessektion, som arbejder med områderne: 
Uddannelse af elever og studerende, Demens
området, Forebyggelsestiltag, Kompetenceud
vikling, Sundhedsfaglig udvikling og Doku
mentation. Og endelig er der en sektion, der 
tager sig af økonomi, IT og administration.

Den nye struktur på ældreområdet var ved 
udgangen af 2008 i fuld drift.

Sandhedens øjeblik
Kernen i den nye organisation i ældreafdelin-
gen er at udvikle kvaliteten af det såkaldte 
”Sandhedens øjeblik”.

Det er det øjeblik, hvor medarbejderen møder 
borgeren og det øjeblik, hvor Silkeborg Kom-
munes fire værdier – dialog, dynamik, kvalitet 
og sammenhæng – folder sig ud. 

Byggeri
Første etape af ombygningen af Karolinelund
centret i Gjern er gennemført i 2008. I første 
etape er en del af det gamle plejehjem solgt til 
Silkeborg Boligselskab. Det er blevet ombyg
get til 10 almene ældreboliger (plejeboliger) 
og to fælles køkkener/stuer, der indgår i to 
bolevemiljøer sammen med 14 af Silkeborg 
Boligselskabs eksisterende ældreboliger. 
Der er desuden sket en delvis ombygning og 
renovering af centerdelen og de tilknyttede 
servicearealer, som kommunen fortsat ejer.  

2. etape af ombygningen sker medio januar 
2009. Her er planen at opføre 18 kommunalt 
ejede plejeboliger fordelt på to bolevemiljøer 
– samt at afslutte ombygningen og renover
ingen af centerdelen og servicearealerne. 
 Arbejdet forventes at være færdigt ved 
 udgangen af 2009.

8. Ældre

2008pointer
Silkeborg Kommune gør sig hver dag store anstrengelser for, at kommunens ældre kan få den 
bedst mulige omsorg, pasning og pleje.

I 2008 er det bl.a. sket ved at gennemføre en omfattende organisatorisk ændring af ældreplejen 
med en ny struktur baseret på tre mod tidligere otte ældreområder og en stor ombygning af 
Karolinelundcentret i Gjern.



8. Ældre
Skoletorvet i Silkeborg var oprindeligt slet ikke et 
torv – mere et fembenet gadekryds, der forbandt 
Vestergade med stationen. Men da Th. Langs 
Skoler blev bygget i 1886, kom pladsen til at 
hedde Skoletorvet i folkemunde – og det blev 
 officielt i 1902.

Ørnespringvandet midt på torvet blev opstillet i 
1931. Motivet er inspireret af H.C. Andersen, som 
i 1850 skrev om en stor gedde, der blev fanget i 
en sø ved Silkeborg. På geddens ryg sad skelettet 
af en ørn, der havde forregnet sig, da den angreb 
gedden.

Arkivfoto udlånt af Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv
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Borgerservice gør som 
FAKTA
Det tager under fem minutter at blive eks
pederet i Borgerservice. Men så hører sam
menligningen med en dagligvarebutik også op.

65.000 gange om året vælger en borger at 
komme ind i Borgerservice. 80 procent af de 
borgere bliver hjulpet på under fem minutter. 
25 procent af dem bliver ekspederet på under 
to minutter.

”Tid” er selvfølgelig ikke den eneste faktor, når 
talen falder på kvalitet i borgerbetjeningen. Al
ligevel er der god grund til at være stolt af det 
resultat. Målet er netop, at det skal være nemt 
og enkelt for borgeren at benytte Borgerser
vice.

Borgerservice og biblioteket 
danner ”par”
Borgerservice og biblioteket valgte i 2008 at 
samarbejde om informationsopgaver. Fx kan 
borgerne i Gjernområdet nu mellem biblioteks
bøger og malerier med Gjernmotiver også finde 
Borgerservice og få nyt pas, hjælp med pension 
eller en anden borgerserviceydelse.

Biblioteket og Borgerservice blev enige om at 
rykke tættere sammen for at hjælpe borgerne i 
gang med at benytte de digitale selvbetjenings
løsninger. 

Målet med det nye samarbejde er bl.a. at skabe 
nogle endnu bedre rammer for de borgere, som 
har lyst til at kaste sig ud i at betjene sig selv 
på nettet.

Gjern er det første sted i Silkeborg Kommune , 
hvor Borgerservice og biblioteket nu bor under  
 samme tag. Med tiden betyder det, at 
borgerne kan få råd og vejledning i at bruge 
computeren  til blandt andet at skrive børn op 
til institutions plads, søge om barselsdagpenge, 
bestille sundhedskort, det blå EUbevis osv.  
 i hele bibliotekets åbningstid.

Medarbejdere som ”digitale 
ambassadører”
Ansatte i Silkeborg Kommune har ikke længere 
mulighed for at kigge efter lønsedlen i postkas
sen. Silkeborg Kommune har besluttet at sige 
farvel til lønsedler på papir. Det er både for 
dyrt og utidssvarende. 

Silkeborg Kommune har i stedet indført elektro
niske lønsedler for de ansatte.  Alle med
arbejdere har derfor fået tilbud om en digital 
signatur og en introduktion i, hvordan de bru
ger den, så de fremover kan hente lønsedlen 
elektronisk via eboks.

9. Borgerservice

2008pointer
Silkeborg Kommune er meget optaget af at tilbyde borgerne god service i kraft af én nem og 
funktionel indgang for alle: nemlig Borgerservice.

I 2008 er arbejdet med at tilbyde borgerne den bedst mulige service bl.a. sket ved hurtigere 
betjening, samarbejde med biblioteket om informationsopgaver og tilbud til medarbejdere som 
”digitale ambassadører”.

Tinghuset i Kjellerup blev taget i brug juleaftens-
dag i 1909 og kan i år fejre sin 100 års fødselsdag. 
Det historiske billede er taget kort efter – før der 
blev anlagt en park foran Tinghuset, og før busten 
af herredsfoged og forsvarsminister Christopher 
Krabbe blev sat op foran huset. Busten er i dag 
flyttet til en plads i kanten af torvet. Bygningen er 
nu købt af et lokalt revisionsfirma, som påtænker 
at drive deres virksomhed der. 

Foto udlånt af Blicheregnens lokalhistoriske Arkiv 
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Den østjyske millionby
De østjyske kommuner fra Randers i nord til 
Haderslev i syd har sammen med Miljømini
steren besluttet, at der inden udgangen af 2009 
skal foreligge en overordnet strategi for Den 
Østjyske Storbyregion. Strategien skal tage 
udgangspunkt i kommunernes strategi og 
kommuneplaner og ”Vision Østjylland”, som 
projektet hedder.

Tanken er at få den fremtidige byudvikling, 
byomdannelse, erhvervslokalisering mv. 
og infrastruktur til at spille sammen indbyr
des under hensyntagen til landskaber og 
naturområder. Formålet er at fremme en 
bæredygtig udvikling og styrke Østjyllands 
konkurrencedygtighed. 

Norups Plads i Silkeborg
Norups Plads i Silkeborg er etableret af Silke
borg Kommune i tæt fagligt og økonomisk 
samarbejde med Jyske Bank, som ejer ¼ af 
pladsen. Den er opkaldt efter bankens tidlig
ere direktør Poul Norup, som var den første 
direktør i den dengang nyfusionerede bank. 
Silkeborg Kommune står for drift af pladsen.

Pladsen er udformet under hensyn til de 
trafikale krav, de tekniske muligheder, de 
æstetiske ønsker for det nye byrum, den 
fremtidige vedligeholdelse og de tilstødende 
grundejeres interesser.

Pladsen blev officielt indviet i oktober 2008.

Ny sluseport ved stryget i 
Silkeborg
Silkeborg Kommune har etableret en sluseport 
i kammerslusen ved stryget i Silkeborg. Det er 
et projekt, som har omfattet følgende: Kam
merslusens gamle træporte ind mod havnen 
er erstattet af én hæve og sænkeport af stål. 
Porten ligner både i opbygning og datastyring 
de tre porte, der allerede sidder under Lange
bro og i dag regulerer vandføringen igennem 
stryget.

Der er også lavet elektronisk overvågning af 
vandet i Gudenåen og søerne for at kunne 
følge vandstanden og udviklingen igennem 
hele det store vandsystem.

Om sommeren vil porten have sammen funk
tion som i dag, nemlig at få bådene igennem 
kammerslusen. Om vinteren vil den virke som 
et ekstra overløb, der kan sikre den nødven
dige vandføring i Gudenåen. 

Byggesagsarkivet er blevet 
digitalt
Silkeborg Kommune besluttede i forbindelse 
med kommunalreformen, at kommunens 
samlede byggesagsarkiv skulle digitaliseres. 
Formålet er at gøre arkivet lettere tilgængeligt 
for borgere og rådgivere, bl.a. via kommunens 
hjemmeside. Det er både tidsbesparende, og 
flere brugere kan få adgang til en given sag 
samtidig.

Indscanningen er blevet gennemført i løbet af 
2007 og 2008. Samlet er der scannet mange 
hundrede tusinder af dokumenter. Hvis hele 
arkivet blev placeret på én lang reol ville det 
fylde ca. 550 meter.

Der er også blevet tilknyttet nogle hoved
oplysninger, så det er blevet meget lettere for 
borgeren at søge i sagerne i det digitale arkiv – 
bl.a. via adresser eller matrikelnumre. Scan
ningsopgaven er færdig i 2009.

10. Planer og miljøer

2008pointer
Silkeborg Kommune prioriterer højt at værne om og udvikle områdets byer, landsbyer, 
 land  s kaber, søer og åer gennem dialogbaseret planlægning og fremsynede miljøtiltag.

I 2008 er det bl.a. sket ved at indgå i et kommunalt samarbejde om den østjyske millionby, 
etablering af Norups Plads i Silkeborg, etablering af ny sluseport i kammerslusen ved stryget i 
Silkeborg og digitalisering af byggesagsarkivet.



Regnvand
Håndtering af regnvand har også haft høj 
prioritet i 2008. Her har indsatsen især været 
koncentreret om:

•	 fortsat at udbygge hovedregnvandssystemet 
i Silkeborg i forbindelse med Søholt Bæk, 
der fungerer som afvandingsvandløb, så det 
bedre kan klare fx ekstrem regn.

•	 at sætte det nye EUstøttede og rekreativt 
anlagte LIFEregnvandsbassin i drift ved 
Højmarkstoften i Silkeborg. Silkeborg 
Forsyning blev i den forbindelse sat på 
verdenskortet ved præsentation af forsk
nings og udviklingsprojektet LIFETreasure 
(www.lifetreasure.dk) på den internationale 
afløbskonference i Edinburgh, Skotland.

•	 at deltage i innovationsprojektet ”Regnvands
håndtering  Projekt 19k”. Her deltager 19 
kommuner, uddannelsesinstitutioner, private 
branchevirksomheder, brancheorganisationer 
m.fl. (www.19k.dk).

Forsyning er blevet til 
 Silkeborg Forsyning A/S
En stor opgave i 2008 har været arbejdet med, 
at forsyningsområdet skulle overgå fra at være 
en kommunal forsyningsafdeling til at blive til 
et selvstændigt aktieselskab.

Selskabsgørelsen blev en kendsgerning den 
1. december 2008. Den dag blev Silkeborg 
Forsyning A/S stiftet. Silkeborg Forsyning 
består af de fem datterselskaber: Vand, Spilde
vand, Fjernvarme, Genbrug og Affald samt 
Forsyning Erhverv.

Læs mere om Silkeborg Forsyning A/S på 
www.silkeborgforsyning.dk.

11.  Forsyningsområdet

2008pointer
Silkeborg Kommune bestræber sig på at levere den bedst mulige service til borgerne i forbin
delse med vand, spildevand, fjernvarme, genbrug og affald.

I 2008 er der bl.a. blevet lagt kræfter i håndtering af regnvand og deltagelse 
i forskellige nationale regnvandsprojekter og i at lægge kommunens forsyn
ingsområde om til et selvstændigt aktieselskab med fem datterselskaber.

Søgade i Silkeborg har altid spillet en vigtig rolle 
for byen. Her lå sygehuset fra 1862-1902, senere 
Neptun-bryggeriet, og i starten af 1900-tallet  
fyldte Silkeborg Maskinfabrik området fra 
Vestergade til Søgade – lidt som Jyske Bank,  
der i dag har sit hovedkvarter ved Søgade.

Arkivfoto udlånt af Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv
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12. Medarbejdere

Personalepolitik
Silkeborg Kommune er en værdibaseret, lærende 
organisation. Der skal være plads til forskellighed , 
innovation, nytænkning og gensidig respekt. 
Silkeborg Kommune har i personalepolitikken 
”det hele menneske” for øje, at der skal være 
rum til både arbejde og privatliv. Og så skal det 
være sundt at gå på arbejde.

Lederuddannelser
I 2008 startede Silkeborg Kommune en leder
uddannelse, der vel nok er en af de mest 
ambitiøse kommunale lederuddannelser til 
dato. I alt skal 315 ud af 450 ledere på leder
uddannelse de kommende tre år.

Intentionen er at opgradere lederne med den 
nyeste viden inden for ledelse, så de kan tackle 
de udfordringer, som et lederjob i Silkeborg 
Kommune indebærer.

Uddannelsens fundament er et ledelsesgrund
lag, der fortæller om de krav og muligheder 
Silkeborg Kommune stiller til lederne og et 
kodeks for god ledelse. Den bliver gennemført i 
tre særligt tilrettelagte uddannelsesforløb.

Lederuddannelsen bliver gennemført i samar
bejde med Silkeborg Kommunes uddannelses
center, VIA University College og konsulentfir
maet Attractor. 

Lederuddannelsen afsluttes med eksamen og 
giver samtidig mulighed for meritoverførsel til 
de statsanerkendte lederuddannelser (Diplom
uddannelsen og Akademiuddannelsen).

Trivselsundersøgelse
En trivselsundersøgelse blandt alle kommun
ens 7.500 ansatte i slutningen af 2008 viser, at 
der generelt er tilfredshed hos medarbejderne 
med at være ansat i Silkeborg Kommune.

Trivselsundersøgelsen var 
delt op i seks temaer:
•	 Arbejdsopgaver og opgaveløsning 

•	 Mål og værdier 

•	  Samarbejde og socialt miljø 

•	  Personaleledelse 

•	  Læring, uddannelse og udvikling 

•	  Motivation og arbejdsglæde 

Undersøgelsen fortæller, at de fleste ansatte 
er meget tilfredse eller tilfredse med de fleste 
af de 6 ovenstående temaer. Men der er også 
områder, hvor der er ”plads til forbedring”, fx 
i forhold til kendskab til Silkeborg Kommunes 
mål og værdier.

Sygefravær 
Nedbringelse af sygefravær har siden kommu
nesammenlægningen i 2007 været et særligt 
indsatsområde. Sygefraværet er således fra 
2007 til 2008 i gennemsnit faldet med 0,5 dag 
pr. medarbejder.

I perioden fra 1. april 2008 til 31. marts 2009 
gennemfører Silkeborg Kommune et nærværs 
og fraværsprojekt, som er døbt ”Flyt Fokus”. 
Formålet er at flytte fokus fra sygdom – over 
til sundhed, trivsel og arbejdsglæde. Projektet 
er støttet af Forebyggelsesfonden med 4,5 
mio. kr. Det er delt op i fire delprojekter, der 
tilsammen afprøver 10 forskellige metoder til 
at nedbringe sygefraværet.

Arbejdsmiljøcertificering af 
alle arbejdspladser
Silkeborg Kommune vil være en attraktiv ar
bejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbe
jdsmiljø. Kommunens sundheds og arbejds
miljøpolitik er en delpolitik til personalepolitik 
og beskriver mål og vision for arbejdsmiljøet. 
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2008pointer
Silkeborg Kommune lægger stor vægt på at fastholde sin position som attraktiv arbejdsplads 
med rum til både arbejde og privatliv.

I 2008 har det bl.a. sat sine spor gennem personalepolitikken ”det hele menneske”, obliga
toriske lederuddannelser, en stor trivselsundersøgelse, sygefraværsprojektet ”Flyt fokus”, 
arbejdsmiljøcertificering af alle arbejdspladser og kåring af ”Zoom” – Silkeborg Kommunes 
personaleblad, som det bedste i Danmark i 2008.



Silkeborg Kommune ønsker 
et sundheds og arbejdsmiljø, 
der:
•	  fremmer sikkerheden

•	  fremmer sundheden

•	  skaber trivsel i hverdagen

•	  skaber mulighed for at den enkelte kan ud
vikle sig på jobbet

•	  giver den enkelte medansvar og indflydelse 
på arbejdsdagen

•	  tiltrækker og fastholder medarbejdere

Silkeborg Kommune har i 20082010 indledt 
arbejdet med indsatser indenfor ulykkesfore
byggelse, trivsel/stress og sygefravær.

Arbejdsmiljøcertificering af alle Silkeborg Kom
munes arbejdspladser er der også fortsat arbej
det med i 2008. Ved årets udgang er snart alle 
kommunens 350 arbejdspladser certificeret og 
har således retten til at bære den fornemme, 
grønne ”kronesmiley”. 

Der er i 2008 via HovedMEDudvalget udarbej
det strategi for det fremtidige arbejdsmiljøar
bejde. Der er desuden lavet en arbejdsmiljø
håndbog og en voldspolitik. Læs mere på 
www.silkeborgkommune.dk.

Zoom  Årets bedste 
 personaleblad  
”Vinderen i år er en kommune, der seks gange 
om året laver et blad, som indbyder til at blive 
taget i hånden og bladret i. Her er historier til 
alle: Sosu’er, p-vagter, socialrådgivere, opsyns-
mænd, lærere, ingeniører, ledere, dagplejere 
og beredskabsassistenter på nattevagt.”

Sådan lød begrundelsen, da Silkeborg Kom
munes personaleblad, Zoom, den 13. novem
ber 2008 blev kåret som Årets Personaleblad 
2008 af Foreningen for Intern Kommunikation.

Silkeborg Kommune er meget stolte af den 
fine hæder. Ikke mindst på grund af en anden 
af dommerkomitéens begrundelser for at give 
prisen til Zoom:

”Vi taler ikke om et rådhusblad, men et forum 
for alle medarbejdere i hele kommunen. På 
tværs af faggrænserne knytter personalebladet 
læserne sammen til et hold af medarbejdere, 
der arbejder sammen i samme vidtforgrenede 
virksomhed, døgnet rundt.”

Personalebladet Zoom udkommer seks gange 
om året. Det bliver sendt til alle knapt 8.000 
medarbejderes privatadresse. Det bliver også 
publiceret via kommunens intranet ZoomIN, 
hvor der desuden er tilknyttet mulighed for 
løbende dialog og debat om emnerne i bladet.

Det væsentligste formål med Zoom er at skabe 
en fælles identitet i den store og mangfoldige 
virksomhed, som Silkeborg Kommune er. 
Det er Kommunikation i Silkeborg Kommune, 
der både laver bladet og står for intranettet 
ZoomIN og kommunens hjemmeside.
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Siden 1775 har der været skole i og omkring 
Kragelund. Det store skridt væk fra de små 
landsbyskoler blev taget i 1965. da Kragelund 
Centralskole blev bygget. Nu har skolen om-
kring 130 elever fra 0. til 6. klasse.

Arkivfoto udlånt af Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv

 



Frigørelse af fastklemte ved 
fx trafikulykker
Silkeborg Kommune har pr. 1. juli 2008 fået 
an svaret for alle redningsopgaver. Det gælder 
også frigørelse af fastklemte ved fx trafikulykker, 
som tidligere var en opgave, der hørte under 
Region Midtjyllands præhospitale beredskab.

Baggrunden er, at en analyse fra 2006 anbefaler, 
at ansvaret for sværere frigørelsesopgaver ved 
såvel trafikuheld som ved togulykker, flyulykker, 
sammenstyrtningsulykker m. v. med fastklemte 
entydigt bliver placeret hos det kommunale 
redningsberedskab.

Brandstationen i Kjellerup
Driften af brandstationen i Kjellerup overgik 
1. januar 2008 fra Falck til Brand & Redning i 
Silkeborg Kommune. Beslutningen om ikke at 
forlænge kontrakten med Falck, blev truffet af 
Silkeborg Byråd.

Det kommunale brandvæsen i Silkeborg består 
således af de fire brandstationer – Silkeborg 
Brand & redning, Station Fårvang, Station 
Them og Station Kjellerup – der alle nu bliver 
drevet i kommunalt regi.

Prisme – nyt system for 
økonomi og ehandel 
Silkeborg Kommune tog i november 2008 
et nye økonomi og ehandelssystem i brug. 
Systemet har 1.100 daglige brugere til bl.a. 
at bogføre udgifter og indtægter, udtrække 
økonomirapporter og behandle fakturaer fra 
kommunens leverandører. 

Allerede i marts 2008 indgik Silkeborg Kommune 
en aftale om køb af kommunens økonomi og 
indkøbssystem, efter at opgaven havde været i 
EUudbud i 2007.

Det efterfølgende halvår blev brugt på implemen
tering af systemet, herunder ikke mindst under
visning af de mange brugere. Kommunens 
Økonomi og ITstab stod for undervisningen i 
samarbejde med Silkeborg Handelsskole.

Budgetopfølgning under 
hensyntagen til sanktions
lovgivning 
I foråret 2008 vedtog Folketinget ”Lov om regu
lering af statstilskuddet til kommuner i 2009”. 
Loven gav bl.a. Velfærdsministeriet hjemmel til 
at gennemføre sanktioner i den enkelte kom
munes bloktilskud i 2009, såfremt kommunerne 
under ét overskred deres budgetter for 2008.

Lovgivningen var en af årsagerne til, at Silke
borg Kommunes Byråd allerede i juni 2008 
vedtog at gennemføre en række besparelser på 
i alt 34 mio. kr. af hensyn til overholdelsen af 
rammerne i budget 2008. Budgetopfølgningen 
pr. 31. marts 2008 viste, at forbruget var på vej 
mod en kraftig overskridelse af budgettet, og 
derfor så Byrådet sig nødsaget til at gribe ind.

Hele efteråret har Økonomiudvalget med hjælp 
fra driftsafdelinger og stabe haft ekstraordinært 
stort fokus på udviklingen i økonomien. Som 
regnskabet viser, lykkedes missionen. 

13. Andre aktiviteter

2008pointer
Silkeborg Kommune gør alt for at leve op til det overordnede ansvar for såvel forebyggende 
som afhjælpende beredskab i Silkeborg kommune.

I 2008 er det bl.a. blevet styrket ved, at kommunen har fået ansvaret for indsatser ved sværere 
frigørelsesopgaver, fx trafikulykker – og ved at have overtaget driften af brandstationen i Kjellerup.

2008pointer
Silkeborg Kommune lægger stor vægt på at forvalte og omsætte kommunens penge på den 
bedst mulige og mest forsvarlige måde.

I 2008 har det bl.a. betydet indkøb og implementering af ”Prisme”, et system til styring af øko
nomi og ehandel. Endvidere en ekstraordinær budgetopfølgning i byrådet for at gennemføre 
nødvendige besparelser på 34 mio. kr.

26



Birketræerne er væk. Og bilerne er væk fra Torvet i Silkeborg 
– i hvert fald den gennemgående trafik, som forsvandt, da 
Vestergade blev gågade i 1973. Men Hotel Dania med rødder 
tilbage til 1848, Det gamle Rådhus fra 1857 og Drewsen-statuen 
fra 1892 er stadig blandt de mest markante pejlemærker på 
Torvet, der har været en plads i konstant forandring, siden det 
blev etableret som handelsplads i 1846. Det historiske foto er 
fra omkring 1950.

Arkivfoto udlånt af Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv

 

27



28

GENERELT
Silkeborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til 
gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er 
fastlagt af Velfærdsministeriet i Budget og Regnskabs
system for Kommuner.

Regnskabspraksis for fysiske aktiver er fastsat i bilag til 
Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprin
cipper.

Regnskabet er udarbejdet som et totalregnskab, der om
fatter samtlige indtægter, omkostninger og kapitalposter.

INDREGNING AF INDTÆGTER, 
UDGIFTER OG OMKOSTNINGER
Indtægter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelse 
og resultatopgørelse i det regnskabsår, de vedrører, jf. 
transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger 
i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår de 
vedrører, forudsat de er kendte for kommunen inden 
udløbet af supplementsperioden.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/
de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resul
tatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det 
regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet/endeligt færdigop
ført og klar til anvendelse, dvs. senest når anlægsregn
skabet er godkendt af Byrådet.

ÆNDRING AF 
 EGNSKABS PRAKSIS
Fra regnskabsår 2008 er det obligatorisk at:

•	 Indregne skyldige feriepengeforpligtelser i balancen. 
Tidligere var forpligtelsen kun indregnet for ansatte, 
der var fratrådt, jf. note 16.

•	 Indregne hensatte forpligtelser i balancen, der enkeltvis 
overstiger 100.000 kr., jf. note 15.

MOMS
Som hovedregel indregnes indtægter og udgifter/omkost
ninger eksklusiv moms.

Der sondres mellem to former for moms:

•	 Registreret moms, dvs. moms, der afregnes med SKAT 
i forbindelse med momsregistreret virksomhed.

•	 Købsmoms, dvs. kommunens øvrige momsudgifter, 
som refunderes via momsrefusionsordningen.

Anvendt regnskabspraksis

MATERIELLE OG IMMATERIELLE 
ANLÆGSAKTIVER
I balancen er indregnet alle materielle og immaterielle 
anlægsaktiver, hvor kostprisen svarer til eller overstiger 
100.000 kr. og levetiden er over 1 år. Ikke operative og 
infrastrukturelle aktiver er ikke indregnet.

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor 
Silkeborg Kommune har alle væsentlige risici og fordele 
forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), er 
optaget i balancen indregnet til kostpris.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER/
GÆLDSFORPLIGTELSER
Langfristede tilgodehavender er optaget i balancen til 
nominel værdi under de respektive regnskabsposter 
hertil. Ud fra et væsentlighedsprincip er tilgodehaven
derne nedskrevet til imødegåelse af forventet tab.

Langfristet gæld til realkreditinstitutioner m.v. er optaget 
med restgælden pr. 31. december i regnskabsåret. Gæld 
i udenlandsk valuta er reguleret til kursen ultimo regn
skabsåret.

Finansielt leasede anlægsaktiver er indregnet under lang
fristet gæld med den kapitaliserede værdi af de fremti
dige ydelser.

Andre gældsforpligtelser er opgjort til nominel værdi.

OMSÆTNINGSAKTIVER
Grunde og bygninger til videresalg optages til kostprisen.

Varebeholdninger er indregnet, såfremt værdien over
stiger 1 mio.kr., eller der er væsentlige forskydninger på 
beholdningerne mellem årene. Silkeborg Kommune har 
ingen varebeholdninger omfattet heraf.

Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og 
værdipapirer indregnes til kursværdien pr. 31. december i 
regnskabsåret. For ikkenoterede værdipapirer er indreg
ningen foretaget efter den indre værdis metode.

Andre kortfristede tilgodehavender er opgjort til nominel 
værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Økonomisk beretningØkonomisk beretning
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AFSKRIVNINGER – 
AFSKRIVNINGS PERIODER
Aktiver, som forventes anvendt i mere end ét år, og 
hvor kostprisen er lig med eller større end 100.000 kr., 
indregnes i balancen og afskrives lineært over aktivets 
levetid.

Afskrivningerne er baseret på følgende autoriserede 
levetidsintervaller

Bygninger ........................................................... 1550 år.

Tekniske anlæg og driftsmateriel ..................... 830 år.

Inventar, ITudstyr m.v. ...................................... 310 år.

Immaterielle anlægsaktiver ..............................  max. 10 år.

HENSATTE FORPLIGTELSER
I balancen er indregnet hensættelse til forpligtelser, hvor:

•	 Det er sandsynliggjort, at afviklingen heraf vil medføre 
et træk på kommunens økonomiske ressourcer.

•	 Der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af 
forpligtelsen.

•	 Den enkelte forpligtelse overstiger 100.000 kr.

Anvendt regnskabspraksis

Økonomisk beretningØkonomisk beretning
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Oversigter

Regnskabsopgørelse
Regnskabsopgørelsen viser kommunens udgifter og indtægter opgjort efter udgiftsbaserede principper. 
Formålet med opgørelsen er at give en overordnet præsentation af det faktiske regnskabsårs resultat 
sammenholdt med det budgetterede og forrige års resultat.

Noter Regnskab
2007
mio. kr.

Budget
2008
mio. kr.

Regnskab
2008
mio.kr.

A. Det skattefinansierede område
Indtægter

1 Skatter 3.023,4 3.279,9 3.277,8

2 Tilskud og udligning 566,1 602,5 639,3

Indtægter i alt 3.589,5 3.882,4 3.917,1

3 Driftsudgifter 

Økonomiudvalget 308,8 341,7 318,3

Teknik og Forsyningsudvalget 101,7 109,8 93,4

Kultur og Fritidsudvalget 136,7 142,8 145,9

Børne og Ungeudvalget 1.361,2 1.418,7 1.455,2

Socialudvalget 741,2 788,7 805,0

Arbejdsmarkedsudvalget 92,7 107,8 116,1

Ældre og Sundhedsudvalget 732,6 786,9 792,6

Plan og Miljøudvalget 9,1 10,0 12,4

Driftsudgifter i alt -3.484,0 -3.706,5 -3.738,9

4 Renter 7,6 25,3 5,8

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 97,9 150,6 172,4

5 Anlægsudgifter 

Økonomiudvalget 44,0 31,1 46,1

Teknik og Forsyningsudvalget 8,5 10,3 40,1

Kultur og Fritidsudvalget 28,7 35,6 28,2

Børne og Ungeudvalget 93,4 77,0 59,3

Socialudvalget 6,3 6,7 1,7

Ældre og Sundhedsudvalget 32,1 23,5 32,7

Plan og Miljøudvalget 1,8 2,2 2,9

Anlægsudgifter i alt -214,8 -186,4 -211,0

6 Jordforsyning

Salg af jord 66,2 50,0 10,5

Køb af jord 19,7 25,0 41,4

Byggemodning 29,4 23,3 15,7

Jordforsyning i alt 17,1 1,7 -46,6

Resultat af det skattefinansierede område -99,8 -34,1 -85,2

7 B. Det takstfinansierede område

Drift 99,4 67,1 49,3

Anlæg 74,1 78,4 72,5

Resultat af det takstfinansierede område 25,3 -11,3 -23,2

C. Resultat i alt (A+B) -74,5 -45,3 -108,4



31

Oversigter

Finansieringsoversigt
Formålet med finansieringsoversigten er at vise, hvilken betydning årets regnskabsresultat, opgjort efter 
udgiftsbaserede principper, sammen med de finansielle dispositioner (bl.a. låneoptagelse) har for de likvide 
aktiver, samt om de likvide aktiver udvikler sig som budgetteret.

Noter Regnskab
2007
mio. kr.

Budget
2008
mio. kr.

Regnskab
2008
mio.kr.

Tilgang af likvide aktiver

Resultat i alt, se regnskabsopgørelsen 74,5 45,3 108,4

8 Optagne lån (langfristet gæld) 172,9 39,0 85,0

Tilgang af likvide aktiver i alt 98,4 -6,3 -23,4

Anvendelse af likvide aktiver

8 Afdrag på lån (langfristet gæld) 200,7 76,7 120,1

Ændring af kortfristede tilgodehavender og  

gæld samt langfristede tilgodehavender 167,9 2,1 93,0

Anvendelse af likvide aktiver i alt -32,8 -78,8 -213,1

Kursreguleringer på værdipapirbeholdninger 2,8 0,2

13 Ændring af likvider, jf. balancen 62,8 -85,1 -236,3
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Oversigter

Resultatopgørelse

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

Noter Regnskab
2007
mio. kr.

Regnskab
2008
mio. kr.

A. Det skattefinansierede område

Indtægter

1 Skatter 3.023,4 3.277,8

2 Tilskud og udligning 566,1 639,3

Indtægter i alt 3.589,5 3.917,1

Driftsomkostninger

Økonomiudvalget 288,1 269,0

Teknik og Forsyningsudvalget 103,5 93,0

Kultur og Fritidsudvalget 145,3 155,3

Børne og Ungeudvalget 1.391,4 1.494,0

Socialudvalget 744,9 817,8

Arbejdsmarkedsudvalget 94,5 118,0

Ældre og Sundhedsudvalget 746,7 811,9

Plan og Miljøudvalget 9,1 12,4

Driftsomkostninger i alt -3.523,5 -3.771,4

4 Renter -7,6 -5,8

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 58,4 139,9

Anlægsomkostninger

Økonomiudvalget 18,2 10,2

Teknik og Forsyningsudvalget 8,5 40,1

Kultur og Fritidsudvalget 7,7 6,0

Børne og Ungeudvalget 2,9 13,9

Socialudvalget 1,7 0,7

Ældre og Sundhedsudvalget 1,7 0,6

Plan og Miljøudvalget 1,8 2,9

Anlægsomkostninger i alt -42,5 -73,2

6 Jordforsyning

Salg af jord 15,7 7,8

Køb af jord 7,6 6,7

Byggemodning 29,4 12,9

Jordforsyning i alt -21,3 1,6

Resultat af det skattefinansierede område -5,4 68,3

B. Det takstfinansierede område

Driftsomkostninger 164,4 8,6

Anlægsomkostninger 78,4 13,4

Resultat af det takstfinansierede område 86,0 22,0

C. Resultat i alt (A+B) 80,6 90,3
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Oversigter

Omregningstabel
Omregningstabellen har til formål at forklare forskellen mellem det 
omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede resultat.

Regnskabs-
opgørelse
(udgifts-
regnskab)

Aktivering
art 0.0

Afskrivning
art 0.1

Andre reg.
art 0.3, 0.6
og 0.7
Pension/
Feriepenge

Resultat-
opgørelse
(omkostn.-
regnskab)

A. Det skattefinansierede område

Indtægter 3.277,8 3.277,8

Tilskud og udligning 639,3 639,3

Indtægter i alt 3.917,1 3.917,1

Driftsudgifter/omkostninger

Økonomiudvalget 318,3 26,3 15,4 38,4 269,0

Teknik og Forsyningsudvalget 93,4 3,5 2,5 0,6 93,0

Kultur og Fritidsudvalget 145,9 7,5 1,9 155,3

Børne og Ungeudvalget 1.455,2 3,4 33,9 8,3 1.494,0

Socialudvalget 805,0 2,1 2,2 12,7 817,8

Arbejdsmarkedsudvalget 116,1 0,4 1,5 118,0

Ældre og Sundhedsudvalget 792,6 1,8 16,9 4,2 811,9

Plan og Miljøudvalget 12,4 12,4

Driftsudgifter/-omkostninger i alt -3.738,9 37,1 -78,8 9,2 -3.771,4

Renter -5,8 -5,8

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 172,4 37,1 -78,8 9,2 139,9

Anlægsudgifter/-omkostninger

Økonomiudvalget 46,1 35,9 10,2

Teknik og Forsyningsudvalget 40,1 40,1

Kultur og Fritidsudvalget 28,2 22,2 6,0

Børne og Ungeudvalget 59,3 45,4 13,9

Socialudvalget 1,7 1,0 0,7

Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0

Ældre og Sundhedsudvalget 32,7 33,3 0,6

Plan og Miljøudvalget 2,9 2,9

Anlægsudgifter/-omkostninger i alt -211,0 137,8 -73,2

Jordforsyning

Salg af jord 10,5 2,7 7,8

Køb af jord 41,4 48,1 6,7

Byggemodning 15,7 2,8 12,9

Jordforsyning i alt -46,6 48,2 1,6

Resultat af det skattefinansierede område -85,2 223,1 -78,8 9,2 68,3

B. Det takstfinansierede område

Drift/omkostninger 49,3 0,2 40,5 0,4 8,6

Anlæg/omkostninger 72,5 85,9 13,4

Resultat af det takstfinansierede område -23,2 86,1 -40,5 -0,4 22,0

C. Resultat i alt (A+B) -108,4 309,2 -119,3 8,8 90,3
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Oversigter

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

Regnskab
2008

mio.kr.

Likvid beholdning primo 2008

(jf. balancen note 13) 204,5

Drift

Årets nettoresultat, jf. resultatopgørelsen        148,5

Neutralisering af:

Aktiveringer (0.0) 37,3

Afskrivninger (0.1) 119,3

Hensættelser m.v. (0.2  0.8) 8,8 221,7

Investeringer

Nettoinvesteringer, jf. resultatopgørelsen 58,2

Neutralisering af:

Aktiveringer (0.0) 271,9

Hensættelser m.v. (0.2  0.8) 0,0 330,1

Finansiering

Låneoptagelse                                                     85,0

Afdrag på lån                                                       135,5

Ændring af kortfristede tilgodehavender

og gæld samt langfristede tilgodehavender            77,6 128,1

Kursregulering af værdipapirbeholdninger 0,2

Likvid beholdning ultimo 2008 31,8
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Oversigter

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.

Noter Primo
2008
mio. kr.

Ultimo
2008
mio.kr.

Aktiver

Anlægsaktiver

9 Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 2.664,2 2.743,5

Tekniske anlæg 1.452,5 45,0

Inventar 14,5 12,2

Anlæg under udførelse 234,1 82,6

I alt 4.365,3 2.883,3

9 Immaterielle anlægsaktiver 6,3 0,4

Finansielle anlægsaktiver

10 Langfristede tilgodehavender 402,2 139,2

7 Udlæg vedrørende det takstfinansierede område 109,6 0,0

I alt 292,6 139,2

Anlægsaktiver i alt 4.664,2 3.022,9

Omsætningsaktiver

6 Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) 72,0 70,5

11 Kortfristede tilgodehavender 192,1 62,9

12 Værdipapirer 76,5 3.833,8

13 Likvide beholdninger 204,5 31,8

I alt 160,9 3.809,6

Aktiver i alt 4.825,1 6.832,5

Passiver

14 Egenkapital

Modpost for takstfinansierede aktiver 1.633,6 0,0

Modpost for selvejende institutioners aktiver 29,7 30,0

Modpost for skattefinansierede aktiver 2.780,3 2.924,2

Balancekonto 1.618,3 1.797,4

I alt -2.825,3 -4.751,6

15 Hensatte forpligtelser 952,5 962,0

8 Langfristede gældsforpligtelser 624,2 588,3

Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. 5,8 7,2

16 Kortfristede gældsforpligtelser 417,3 523,4

Passiver i alt -4.825,1 -6.832,5
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Oversigter

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.

Noter Resultatopgørelse Grunde 
og byg-
ninger
mio. kr.

Tekniske
anlæg 
m.v.
mio.kr

Inventar
m.v.
mio.kr.

Aktiver
under
udførelse
mio.kr.

Immate-
rielle 
aktiver
mio.kr.

I alt
mio.kr.

9 Det skattefinansierede område

Kostpris pr. 1. januar 2008 2.817,0 71,5 27,7 131,5 0,5 3.048,2

Tilgang   121,0 13,5 4,7 110,8 0,0 250,0

Afgang 16,7 16,7

Overført 155,8 3,1 0,8 159,7 0,0

Kostpris pr. 31. december 2008 3.077,1 88,1 33,2 82,6 0,5 3.281,5

Ned og afskrivninger 1. januar 2008 255,7 36,1 18,4 310,2

Årets afskrivninger 69,8 6,4 2,6 0,1 78,9

Årets nedskrivninger 8,1 0,6 8,7

Ned- og afskrivninger 31. december 2008 -333,6 -43,1 -21,0 -0,1 -397,8

Regnskabsmæssig værdi 31. december 
2008

2.743,5 45,0 12,2 82,6 0,4 2.883,7

Afskrives over 1550 år 830 år 310 år max. 10 år

9 Det takstfinansierede område

Kostpris pr. 1. januar 2008 146,7 2.037,3 8,1 105,0 5,8 2.302,9

Tilgang  2,4 34,2 47,4 2,4 86,4

Afgang 0,3 0,3

Overført 66,1 1,5 67,6 0,0

Kostpris pr. 30. november 2008 149,1 2.137,3 9,6 84,8 8,2 2.389,0

Ned og afskrivninger 1. januar 2008 43,7 620,3 2,8 2,4 669,2

Årets afskrivninger 2,2 37,4 0,7 0,2 40,5

Ned- og afskrivninger 30. november 2008 -45,9 -657,7 -3,5 -2,4 -0,2 -709,7

Regnskabsmæssig værdi 30. november 
2008

103,2 1.479,6 6,1 82,4 8,0 1.679,3

Afskrives over 50 år 5100 år 310 år max. 10 år
  

Da forsyningsområdet pr. 1. december 2008 er udskilt fra Silkeborg Kommune, er anlægsaktivernes regnskabsmæssige 
værdi pr. 30. november 2008, i alt kr. 1.679,3 mio. kr. afgangsført via balancen.

Samlet ejendomsværdi for Kommunes ejendomme (inklusiv forsyningsområdet) pr. 31.12.2008  ...................... 4.660,2
(Ejendomsværdien er udtrukket fra ejendomsstamregistret pr. 1. oktober 2008 og er dermed ikke  
tilrettet for udskilningen af forsyningsområdet, hvorfor grunde og bygninger tilhørende  
Silkeborg Forsyning A/S er indeholdt i beløbet). 
Udmatrikuleringen af disse ejendomme forventes tilendebragt i første halvår 2009. 

Finansielt leasede aktiver udgør: 
Kostpris pr. 31. december 2008 ............................................................................................................................................ 7,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2008 ............................................................................................................... 2,5
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Noter Noter

1. Skatter
Personskatterne for 2008 er forskudsvis indbetalt på baggrund af et forventet  
selvbudgetteret udskrivningsgrundlag på 11.599 mio. kr. og en udskrivningsprocent på 25,5.

En skattestigning fra 2007 til 2008 på 0,8 % har betydet, at Silkeborg Kommune  
har medfinansieret 13,2 mio. kr. vedrørende det skrå skatteloft.

Grundskylden for 2008 er beregnet med en grundskyldspromille på 25,56.

Provenuet fra produktionsjord er beregnet med den maksimalt tilladelige promille på 12,3.

Mio.kr Regnskab
2007

Budget
2008

Regnskab
2008

Indkomstskatter 2.726,2 2.945,6 2.944,6

Selskabsskatter 64,0 85,7 85,7

Ejendomsskatter 232,8 248,6 246,7

Andre Skatter 0,4 0 0,8

I alt 3.023,4 3.279,9 3.277,8

2. Tilskud og udligning
Hensigten med det kommunale tilskuds og udligningssystem er, at forskelle i beskatningsgrundlag  
og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens  
størrelse i modsætning til forskelle i kommunernes serviceniveau.

Mio. kr. Regnskab
2007

Budget
2008

Regnskab
2008

Kommunal udligning 409,1 441,2 441,1

Statstilskud til kommuner 280,0 277,4 296,6

Regulering af statstilskud, reviderede lønforudsætninger 0 0 15,0

Midtvejsregulering 13,9 0 0

Udligning af selskabsskat 6,0 3,6 3,6

Udligning, udlændinge 24,1 24,2 24,2

Bidrag til regionen:

 Grundbidrag, sundhedsvæsenet 95,0 99,0 99,0

 Udviklingsbidrag 9,5 9,9 9,9

Det særlige ældretilskud 14,8 15,4 15,4

Tilbagebetaling af købsmomsrefusion  29,1 2,0 0,7

I alt 566,1 602,5 639,3
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Noter

3. Driftsudgifter 
Omfatter den del af kommunens driftsvirksomhed, som finansieres ved udskrivning af skatter, ved tilskud og  
refusioner fra staten samt ved diverse driftsindtægter – eksempelvis forældrebetaling på daginstitutionsområdet.

Udgiften er anført netto – dvs. efter fradrag af såvel driftsindtægter som refusioner.

I forhold til oprindeligt budget, udviser regnskabet et nettomerforbrug på totalt 32,4 mio. kr.  
svarende til ca. 0,9 pct. Heraf udgør serviceudgifter ca. 36 mio. kr.

Velfærdsministeriet vil vurdere kommunernes forbrug med henblik på eventuel sanktion. 

Silkeborg Kommunes servicedriftsudgifter holder sig inden for den aftalte ramme, hvorfor Kommunen  
ikke vil blive sanktionsramt, selv i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider deres rammer i 2008.

Merforbruget kan hovedsagelig henføres til følgende udvalg og bevillinger:

Økonomiudvalget, mindreudgift 23 mio. kr. 
 Bevilling 14 Centralfunktioner, 11 mio. kr.

 Bevilling 15 Fælles Formål, 3 mio. kr.

 Bevilling 16 Tværgående aktiviteter, 9 mio. kr.

Teknik og Forsyningsudvalget, mindreudgift 16 mio. kr.
  Bevilling 24 Kollektiv trafik, 2 mio. kr.

  Bevilling 25 Veje, 19 mio. kr.

  Bevilling 28 Entreprenøropgaver, 1 mio. kr.

Kultur og Fritidsudvalget, merudgift 3 mio. kr.
  Bevilling 34 Kultur og fritid, 3 mio. kr.

Børne og Ungeudvalget, merudgift 37 mio. kr.
 Bevilling 41 Skoler, 14 mio. kr.

 Bevilling 43 Børn og Familie, 12 mio. kr.

 Bevilling 45 Handicapbørn, 11 mio. kr.

Socialudvalget, merudgift 16 mio. kr.
 Bevilling 51 Social Service, 16 mio. kr.

 Bevilling 55 Handicap, 17 mio. kr.

 Bevilling 56 Sociale overførsler, 13 mio. kr.

 Bevilling 58 Handicapvokseninstitutioner, 4 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget, merudgift 8 mio. kr.
  Bevilling 61 Arbejdsmarkedservice, 2 mio. kr.

  Bevilling 66 Arbejdsmarkedoverførsler, 10 mio. kr.

Ældre og Sundhedsudvalget, merudgift 6 mio. kr.
 Bevilling 71 Sundhedsområdet, 7 mio. kr.

 Bevilling 73 Ældreområdet, 3 mio. kr.

 Bevilling 78 Fritvalgsområdet, 10 mio. kr.

Plan og Miljøudvalget merudgift 2 mio. kr.
 Bevilling 81 Natur og Miljø, 2 mio. kr.

Der henvises til bemærkninger i regnskabssagen 2008 for yderligere  
regnskabsforklaringer til de enkelte bevillingsområder.
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Noter

4. Renter
Kommunen har i 2008 haft en nettorenteudgift på 5,8 mio. kr. Der var budgetteret med  
en nettorenteudgift på 25,3 mio. kr. 

Renter af likvide aktiver udviser en merindtægt i forhold til budgettet på ca. 15 mio. kr.

Dette skyldes dels en større gennemsnitlig likvid beholdning, dels en højere  
forrentning end budgetteret.

Den øgede likvide beholdning skyldes primært overtagelse af likvider (og passiver)  
ved delingsaftalerne med de tidligere amter ultimo 2007, sekundært indtægter ved  
salg af Kommuneforsikring.

Renter af langfristet gæld udviser en mindreudgift i forhold til budgettet på ca. 6 mio. kr.,  
hvilket primært skyldes at låneoptag var mindre end budgetteret, idet låneoptag vedrørende  
ældreboliger blev udskudt til 2009.  

5. Anlægsudgifter 
Omfatter den almindelige kommunale anlægsvirksomhed, såsom investeringer i nye vejanlæg,  
større vedligeholdelsesarbejder på kommunale institutioner, opførelse/ombygning af skoler,  
daginstitutioner, ældreinstitutioner, m.m.

Anlægsudgifterne (eksklusiv jordforsyningen og det takstfinansierede område) beløber sig i 2008  
til 211,0 mio.kr. mod budgetteret 186,4 mio.kr..

Af større anlægsarbejder i regnskabsåret kan nævnes: Mio. kr.

Økonomiudvalget 
 Ejendomskøb ................................................................................................................28,8

 Bygningsvedligeholdelse/forbedring .........................................................................10,2

 Scanning af byggesagsarkiv ........................................................................................3,2

 Etablering af Jobcentret på Drewsensvej ...................................................................3,0

 Diverse ITprojekter .......................................................................................................2,0

 Ejendomssalg ................................................................................................................4,9

Teknik og Forsyningsudvalget
 Vejanlæg ........................................................................................................................39,3

Kultur og Fritidsudvalget
 Den Kreative Skole, Bindslevs Plads ...........................................................................15,9

 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller ..................................................................6,0

 Medborgerhus, Bindslevs Plads ..................................................................................4,6

Børne og Ungeudvalget
 Nybygning, udbygning, ombygning og renovering på:

 Dagpasning til børn og unge .......................................................................................31,1

 Folkeskoleområdet .......................................................................................................28,2

Ældre og Sundhedsudvalget
 Kragelund Plejecenter ..................................................................................................25,2

 Servicearealer Karolinelundcentret .............................................................................2,7

 Fuglemosen, daghjem for demente ............................................................................1,9

Plan og Miljøudvalget
 Vandløbsvæsen .............................................................................................................2,9
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6. Jordforsyning
Omfatter bl.a. grunde som kommunen besidder med videresalg for øje.

Udgifter og indtægter registreres i forbindelse med tilvejebringelse og salg af grunde og 
 påvirker balancens omsætningsaktiver (grunde og bygninger bestemt for videresalg), når 
 grundene sættes til salg

Balancens saldo er således udtryk for kostprisen på beholdningen af grunde og bygninger, 
kommunen har til salg.

Køb og salg af jord og bygninger, som ikke er/var bestemt for videresalg er medtaget under 
anlægsudgifter (note 5).

Ultimo regnskabsåret er der ca. 60 ha erhvervsareal til salg samt 61 grunde og  
5 storparceller til boligformål til salg.

Noter

7. Det takstfinansierede område
Det takstfinansierede område omfatter spildevand, renovation samt varme og vandforsyning.

Området er udskilt fra Silkeborg Kommune pr 1. december 2008 (Silkeborg Forsyning A/S),  
hvorfor årets resultat omfatter 11 måneders udgifter/indtægter.

Årets resultat fordeler sig således:

Mio. kr. Drift Anlæg I alt

Spildevand 47,7 59,6 11,9

Affaldshåndtering 1,8 2,3 0,5

Varmeforsyning 4,1 6,3 10,4

Vandforsyning 3,9 4,3 0,4

I alt (netto)resultat 49,3 -72,5 -23,2

Kommunens mellemregning med det takstfinansierede område  
(udgiftsregnskab):

Mio. kr. Primo 2008 Ultimo nov. 
2008

Ultimo 
2008

Spildevand 3,7 8,2 0,0

Affaldshåndtering  26,6 26.1 0,0

Varmeforsyning 47,5 37,1 0,0

Vandforsyning 31,8 31,4 0,0

I alt (netto) -109,6 -86,4 0,0

Anmærkning:
Positive tal angiver gæld til kommunen 
Negative tal angiver tilgodehavende hos kommunen

Kommunens nettogæld til de 4 forsyningsområder er således i regnskabsårets  
første 11 måneder blevet formindsket med 23,2 mio. kr.

I forbindelse med udskilningen fra Silkeborg Kommune er Kommunens gæld på 86,4 mio. kr.,  
fratrukket 12,3 mio. kr., som vedrører selskabets køb af ejendomme tilhørende Silkeborg Kommune,  
i alt kr. 74,1 mio. kr. blevet afregnet til Silkeborg Forsyning A/S.

Ultimo oktober 2008 blev afregnet 163,3 mio. kr. til Silkeborg Forsyning A/S, svarende til mellemregningssaldoen på 
daværende tidspunkt, tillagt 40,0 mio. kr. i kasseforskud for afholdelse af nettoudgifter frem til 1. december 2008. Den 
endelige afregning til Silkeborg Forsyning, korrigeret for periodiseringsposter blev på 74,1 mio. kr. jf. ovenstående.

Der er stadig et mindre mellemværende mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning A/S, bl.a. restancer 
 omkring forsyningsområdet på ca. 1 mio. kr., som er optaget i Silkeborg Kommunes balance ultimo 2008.  
Disse mellemværender vil løbende blive afregnet med Silkeborg Forsyning A/S. 
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8. Langfristet gæld
Den langfristede gæld har udviklet sig således:

               Mio. kr.
Langfristet gæld primo 2008 ........................................................................................................ -624,2

Låneoptagelse:
   Ældreboliger – Klosterhaven ..................................................................................................... 14,1

   Andre lån ..................................................................................................................................... 70,9
Afdrag på lån:

   Ældreboliglån ................................................................................................................................. 5,3

   Andre lån ..................................................................................................................................... 114,8
Leasingforpligtelser:

   4 nye leasingkontrakter ................................................................................................................ 1,2

   Afdrag ............................................................................................................................................. 1,7
Kursreguleringer, indeksering m.v.:

   Selvejende institutioner ................................................................................................................ 2,6

   Ældreboliger .................................................................................................................................. 1,3

   Andre lån ....................................................................................................................................... 1,1

Langfristet gæld ultimo 2008 ....................................................................................................... -588,3

Af låneoptagelsen på 70,9 mio. kr. kan 16,0 mio. kr. henføres til budgetteret låneoptagelse, 43,2 mio. kr. er  
optaget til delvis konvertering af eksisterende lån, 8,5 mio. kr. er optaget til konvertering af 6 obligationslån,  
mens 3,1 mio. kr. er lån overtaget i forbindelse med delingsaftalen (tidligere Viborg Amt).

9.   Materielle og immaterielle 
 anlægsaktiver
Anlægsaktivernes regnskabsmæssige værdi primo 2008 ....................................................... 4.371,6

Årets tilgange ................................................................................................................................. 336,5

Årets afgange ................................................................................................................................... 17,0

Årets afskrivninger/nedskrivninger ............................................................................................. 128,1

Afgangsførsel af forsyningsområdets aktiver ..........................................................................1.679,3

Anlægsaktivernes regnskabsmæssige værdi ultimo 2008 ...................................................... 2.883,7



42

Noter

10. Langfristede tilgodehavender
De langfristede tilgodehavender har udviklet sig således (mio. kr.):

Primo 2008 Ultimo 2008 Forskel

Tilgodehavender hos grundejere 1,0 1,2 0,2

Udlån til beboerindskud 18,2 17,7 0,5

Indskud i Landsbyggefonden 235,8 0 235,8

Andre udlån og tilgodehavender 93,5 99,3 5,8

Deponerede beløb for lån m.v. 53,7 21,0 32,7

I alt 402,2 139,2 -263,0
 
Hensættelse til tab på tilgodehavender:

Der er i regnskabsåret hensat 1,8 mio. kr. vedrørende udlån til beboerindskud,  
hvoraf statens andel udgør 1,1 mio. kr. og 8,6 mio. kr. vedrørende andre udlån og tilgodehavender.

Indskud i Landsbyggefonden:

Jf. gældende regnskabsprincipper er indskud i Landsbyggefonden indregnet med 0 i værdi ultimo regnskabsåret. I 
balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen tilbageføres, så kontoen igen viser det nominelle 
tilgodehavende. Den nominelle værdi ultimo regnskabsår 2008 er 219,6 mio. kr.

Deponerede beløb for lån m.v.:

Beløbet vedrører en garanti for lån stillet for Ferskvandscentret.

11. Kortfristede tilgodehavender
De kortfristede tilgodehavender har udviklet sig således (mio. kr.):

Primo 2008 Ultimo 2008 Forskel

Tilgodehavender hos staten 17,1 6,3 23,4

Tilgodehavender hos borgere 208,7 170,3 38,4

Periodeforskydninger mellem årene 384,5 239,9 144,6

Selvejende institutioner med overenskomst 0,8 0,4 0,4

I alt -192,1 -62,9 129,2

Periodeforskydninger mellem årene skal ses i sammenhæng med forskydninger i  
kortfristet gæld, hvor der er periodeforskydninger på 137,9 mio. kr.
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12. Værdipapirer
Værdipapirbeholdningen har udviklet sig således (mio. kr.):

Primo 2008 Ultimo 2008 Forskel

Pantebreve 54,9 59,8 4,9

Aktier m.v. 21,6 3.774,0 3.752,4

I alt 76,5 3.833,8 3.757,3

Pantebreve

Tilgodehavendet ultimo regnskabsåret på 59,8 mio. kr. svarer til den nominelle værdi.

Aktier m.v.

Noterede aktier opgøres efter kursværdien ultimo regnskabsåret. Silkeborg Kommune har ingen noterede aktier.

For ikkenoterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser o.l.) er indregningen  
foretaget efter den indre værdis metode opgjort i henhold til senest aflagte årsregnskab. 

Ultimo regnskabsåret er den nominelle værdi 14,3 mio.kr. og den regulerede værdi 3.774,0 mio. kr.

Den store tilgang kan henføres til udskilningen af forsyningsområdet fra Silkeborg Kommune den  
1. december 2008. Silkeborg Kommune er eneejer af Silkeborg Forsyning A/S med en nominel  
aktiebeholdning på 5 mio. kr. I balancen er aktiebeholdningen værdifastsat til 3.754,0 mio. kr.,  
hvilket svarer til den indre værdi af aktieposten.

13. Likvide beholdninger
De likvide beholdninger har udviklet sig således (mio. kr.): 

Primo 2008 Ultimo 2008 Forskel

Kontante beholdninger 0,3 0,4 0,1

Indskud i pengeinstitutter m.v. 59,1 259,2 200,1

Obligationsbeholdning, kursværdi 263,3 227,0 36,3

I alt 204,5 -31,8 -236,3

Formindskelsen af de likvide aktiver på 236,3 mio. kr. kan henføres til (mio. kr.):

Underskud på det skattefinansierede område ............................................................................. 85,2

Underskud på det takstfinansierede område (11 mdr.) ................................................................ 23,2

Låneoptagelse (inklusiv lånekonverteringer) ................................................................................ 85,0

Afdrag på lån ................................................................................................................................. 120,1

Afvikling af Kommunens gæld til Silkeborg Forsyning A/S ........................................................ 74,1

Øvrige ændringer af tilgodehavender og gæld ............................................................................ 18,9

Kursregulering af obligationsbeholdning ........................................................................................ 0,2

I alt ................................................................................................................................................. -236,3

Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter ”kassekreditreglen” har i 2008 været på 351,6 mio. kr. 

De likvide beholdninger indgår som en del af kommunens kortfristede formue/gæld.

Den kortfristede formue/gæld udviser ultimo 2008 en nettogæld på 618,1 mio. kr.

Inkluderet i dette beløb er 329,2 mio. kr., som vedrører feriepengeforpligtelser for ansat personale, jf. note 16.
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14. Udvikling i egenkapital
 Mio. kr. 

Egenkapital ultimo 2007 ........................................................................................................... -2.910,1

Primosaldokorrektioner 2008:
 Indskud i Landsbyggefonden, jf. note 10 .................................................................................. 235,8

 Feriepengeforpligtelse vedr. ansat personale, jf. note 16 ........................................................ 320,6

Egenkapital primo 2008 ............................................................................................................. -2.825,3

Bevægelser 2008 vedrørende:
 Takstfinansierede aktiver (forsyningsområdet) .......................................................................1.633,7

 Skattefinansierede aktiver.......................................................................................................... 144,2

  Tilgodehavender/gæld ........................................................................................................... 3.415,8

Egenkapital ultimo 2008 (positiv) ............................................................................................ -4.751,6

15. Hensatte forpligtelser

Omfatter ikkeforsikringsdækkede tjenestemandspensioner samt andre forpligtelser, der enkeltvis overstiger 100.000 kr.

Forpligtelserne har udviklet sig således (mio. kr.):

Primo 2008 Ultimo 2008 Forskel

Tjenestemandspensioner 952,5 899,0 53,5

Imødegåelse af eventuelle arbejdsskader 0 63,0 63,0

I alt -952,5 -962,0 -9,5

Tjenestemandspensioner:

Årets ændringer i forpligtelsen svarer til de erhvervsaktive tjenestemænds forøgelse af pensionsoptjening fratrukket 
årets udbetalinger til pensionerede tjenestemænd.

Forpligtelsen på 899,0 mio. kr. er en nettoforpligtelse, idet Silkeborg Kommune herudover udbetaler pensioner til tjen
estemænd ansat ved Silkeborg Forsyning A/S, værdisat til 22,8 mio.kr. Disse udbetalinger opkræves efterfølgende.

Kommunen har ultimo 2008 329 pensionerede tjenestemænd eller efterladte til tjenestemænd. Hertil kommer 11 under
støttelser, 5 børnepensioner samt 44 opsatte pensioner.

Ultimo 2008 er kommunen pensionsforpligtet til 223 aktive tjenestemænd (ekskl. lærere), hvoraf 62 er over 60 år, samt 
yderligere 73 med ret til opsat pension. Der er 52 aktive tjenestemænd med genforsikring i Kommunernes Pensionsfor
sikring.

Imødegåelse af eventuelle arbejdsskader:

Det er fra regnskabsår 2008 obligatorisk at indregne hensatte forpligtelser i balancen, der enkeltvis overstiger 100.000 
kr. Silkeborg Kommune er selvforsikrende omkring arbejdsskader. Hensættelsen blev opgjort til 38,4 mio. kr. ultimo 
2007 og er steget til 63,0 mio. kr. ultimo 2008.
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16. Kortfristede gældsforpligtelser
De kortfristede gældsforpligtelser har udviklet sig således (mio. kr.):

Primo 2008 Ultimo 2008 Forskel

Indfrielse af byggelån 17,3 1,9 15,4

Gæld til staten 12,2 11,8 0,4

Anden gæld (primært borgere) 38,7 62,9 24,2

Skyldige feriepenge 345,0 353,3 8,3

Mellemregning med kirkekasserne 0,2 0 0,2

Periodeforskydninger mellem årene 81,2 219,1 137,9

Selvejende institutioner med overenskomst 0,5 0,2 0,3

I alt -417,3 -523,3 -106,1
 

Periodeforskydninger mellem årene skal ses i sammenhæng med forskydninger  
i kortfristede tilgodehavender, hvor der er periodeforskydninger på 144,6 mio. kr.

Fra regnskabsår 2008 er det blevet obligatorisk i balancen at indregne feriepengeforpligtelser  
for ansat personale, hvor det tidligere kun gjaldt for fratrådt personale.

I primosaldoen for 2008 er således indregnet 320,6 mio. kr., hvilket svarer til  
feriepengeforpligtelsen for ansat personale.
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Økonomiudvalget har udarbejdet foranstående årsberetning  
på baggrund af Silkeborg Kommunes regnskab 2008

Økonomiudvalget, den 20. april 2009

Jens Erik Jørgensen

 Hanne Bæk Olsen · Steen Vindum · Torben Hansen

Jørgen S. Rask · Lars Faarup · Erling Prang

Årsregnskabet godkendt i Byrådet og afgivet til revisionen.  
Byrådet, den 27. april 2009.

Jens Erik Jørgensen
Borgmester
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