
Silkeborg - v i  får det ti l  at ske...

Skoler
Skolereformen, som træder i kraft 
efter sommerferien 2014, betyder store 
forandringer for folkeskolen. Blandt 
andet får alle elever fl ere timer, og 
skole- og fritidsaktiviteter bliver tænkt 
sammen i en helhed. Formålet er at 
have fokus på hver enkelt elev, så både 
de fagligt stærke og fagligt svage bliver 
så dygtige, de kan. Reformen betyder 
også efteruddannelse af lærere og 
pædagoger.

Ældre og handicappede
Silkeborg Kommune får fl ere ældre. 
Vi har derfor fra 2014-17 afsat mere end 
250 mio. kr. til at bygge plejecentre. 
Første projekt er nye plejecentre på 
Stadiongrunden i Silkeborg. 
Netop nu afprøves helt nye hjælpe-
midler og teknologiske løsninger i en 
forsøgsbolig, som er opført i en hal på 
Bavnehøjvej. 

Flere borgere
I 2014 vil vi fortsat have fokus på at 
gøre det endnu mere attraktivt at bo 
i Silkeborg Kommune. Efter et 2012 
med en meget lav vækst, kom der 
væsentligt fl ere borgere til kommunen 
i 2013. Bosætter-kampagnen Silkeborg 
Kalder har vist sin effekt. Den har været 
medvirkende til, at en vis procentdel af 
de nye medborgere valgte netop vores 
kommune. 

Erhverv
Silkeborg Kommune er blandt de bedste 
i Jylland til at trække nye virksomheder 
til, og det vil vi blive ved med at være. 
Derfor er der i budgettet stor fokus på 
den gode udvikling. Siden 2009 er der 
fl yttet ikke mindre end 932 virksomhe-
der hertil. Vores centrale beliggenhed er 
en af årsagerne til, at vi er en attraktiv 
kommune. Den nye motorvej giver 
adgang til 1,4 mio. indbyggere, 50.000 
højtuddannede samt tre lufthavne inden 
for en times kørsel. 

Sundhed
Silkeborg Kommune vil give gode 
rammer for, at borgerne kan vælge 
det sunde liv. Gennem forebyggende 
indsatser for udsatte børn og unge og 
ved at lære ældre at mestre eget liv, 
får begge grupper større livskvalitet, 
funktionsevne og sundhed. Vi skal 
inddrage alle de frivillige kræfter, 
der fi ndes overalt i kommunen. Og 
vi skal skabe gode uddannelses- og 
arbejdsmarkedsforhold, så alle uanset, 
hvor de er i livet, kan føre en god og 
værdig tilværelse.

Klima. 
Også i 2014 bliver solceller på de 
kommunale bygninger en markant 
investering.  Dertil kommer udskiftning 
af vejbelysningen, hvor der installeres 
besparende LED-pærer. Begge tiltag 
er en del af Silkeborg Kommunes 
langsigtede plan om at blive en CO2-
neutral kommune. Samtidig medvirker 
investeringer til at skabe vækst og 
arbejdspladser i kommunen.

Sårbare borgere
De mest udsatte børn og voksne 
skal sikres en bedre livskvalitet. 
Silkeborg Kommune har fået ansvaret 
for at godkende og føre tilsyn med 
plejefamilier og sociale døgntilbud i 
Region Midtjylland. SocialtilsynMidt 
skal sikre et generelt kvalitetsløft af 
disse steder og kontrollere, at borgerne 
behandles godt, og at der ikke foregår 
snyd eller misbrug. Indsatsen er et 
resultat af regeringens reform af det 
sociale område.

Veje
I 2014 fortsættes arbejdet med de 
store vejprojekter, der skal sikre, 
at SilkeborgMotorvejen bliver en 
naturlig del af vejnettet i kommunen. 
Langt størstedelen af de kommunale 
investeringer går i disse år til formålet, 
men også løsning af trafi kproblemerne 
i Silkeborg Midtby vejer tungt. Fra 2014-
17 er der sat mere end 360 mio. kroner 
af til investeringer i veje.

I 2014 vil Silkeborg Kommune fortsat arbejde målrettet på at skabe vækst. Efter et stille år i 2012 fi k kommunen en 
del fl ere borgere i 2013. Samtidig var det året, hvor vi placerede os blandt de bedste i Jylland til at tiltrække nye 
virksomheder. Trods effektiviseringer og et økonomisk stramt budget har Silkeborg Byråd sikret, at der også i 2014 
er plads til innovation og udvikling, der kan skabe vækst og arbejdspladser i kommunen. For tredje år i træk står 
et enigt byråd bag budgettet.  Her kan du læse om nogle af de store områder, som påvirker vores hverdag, og som 
indgår i kommunens udgiftsbudget på ca. 5 mia. netto-kr. i 2014.

Vækst på vej
Økonomi
De mål, byrådet satte sig i 2010, er nu 
indenfor rækkevidde. Der afdrages 50 mio. 
kr. på ordinær gæld, kassebeholdningen 
opbygges med 50 mio. kr., og skattefi nan-
sieret anlægsniveau nærmer sig 250 mio. 
kr. i løbet af budgetperioden 2014-17. I 
lighed med mange andre steder i Danmark 
stiger antallet af ældre, og børnetallet 
falder. Disse forventede ændringer er 
indarbejdet i budgettet for 2014.
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