
  

Indledning 
 
Hermed foreligger Budget 2007 og budgetoverslag 2008-2010 for Silkeborg Kommune.  
 
Budgettet består af to dele: En lang udgave “Budget 2007 i detaljen”, der retter sig mod dem, der 
ønsker at gå i detaljen på enkeltområder samt en kort udgave med titlen, “Budget 2007 i overblik” 
(denne), som primært retter sig mod dem, som ønsker et overblik over kommunens økonomi og 
politiske målsætninger. 
 
Budget 2007 i overblik indeholder: 
 

• Kommentarer til oversigten “Budgetopgørelse 2007-2010”.  
 

• Bevillings- og anlægsoversigter  
 

• Beskrivelse af de enkelte bevillinger. Bevillingerne er afskildret dels med bevillingens økonomi 
og dels de mål, der er opstillet for området. 

 

• Bevillingsregler 
 
God læselyst. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMENTARER TIL  
BUDGETOPGØRELSE  

2007-2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Forudsætninger og økonomiske mål  
 

Herunder beskrives kort de centrale overordnede forudsætninger, der har været gældende for udar-

bejdelsen af Budget 2007. Endvidere er de økonomiske mål beskrevet. 

 

Forudsætninger for budgettet 
 

Aftalen mellem KL og Regeringen 
Den 12. juni 2006 indgik KL og Regeringen aftalen om kommunernes økonomi i 2007.  

 

Der er i aftalen fastlagt, hvilken maksimal skatteprocent og grundskyldspromille den enkelte kom-

mune kan anvende i 2007. Den midlertidige begrænsning i den kommunale skatteudskrivning er et 

led i finansierings- og udligningsreformen og er gældende i 2007. Kommunerne kan vælge mellem 

at selvbudgettere eller at anvende statsgaranti.  

 

Der er fastsat en realvækst i det offentlige forbrug på 0,5 % årligt.  Det er i aftalen fastlagt, at kom-

munernes serviceudgifter under ét udgør 193.598 mio.kr. inklusive nye opgaver som følge af kom-

munalreformen, men eksklusive reguleringer, der følger af DUT-princippet (DUT er Det Udvidede 

Totalbalanceprincip og sikrer at opgaveflytninger sker med finansiering).  

 

Puljer 

Regeringen har afsat en pulje på 441mio.kr. til ældreområdet og en pulje til børneområdet på 200 

mio.kr. Puljerne fordeles efter objektive kriterier. 

 

Bidrag til regionerne 

Kommunernes grundbidrag på sundheds- og udviklingsområderne er for 2007 fastsat til henholdsvis 

1.102 og 110 kr. pr. indbygger.   

 

Der er ved fastlæggelse af den kommunale balance taget udgangspunkt i, at den forventede medfi-

nansiering på sundhedsområdet svarer til det aftalte udgiftsniveau for regionerne. En eventuel stig-

ning i kommunernes udgifter til medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter ud over det forud-

satte, vil således generelt ikke skulle indgå ved opgørelse af, hvorvidt de aftalte serviceudgiftsram-

mer for kommunerne er overholdt. 

 

Overførsler 

Der er i aftalen forudsat et udgiftsniveau på 40,1 mia.kr. på overførselsområdet (pension, kontant-

hjælp, sygedagpenge mv.) i kommunerne. Der er enighed om, at der i tilfælde af væsentlige æn-

dringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførslerne vil være behov for at revurdere den ind-

gående aftale. 

 

Låneadgang 

Der blev i økonomiaftalen for 2006 afsat en ramme til lånedispensationer på 1 mia.kr. til visse en-

gangsomkostninger i forbindelse med kommunalreformen i 2006-2007. Denne ramme er nu forhø-

jet med 0,5 mia.kr. Lånene skal tilbagebetales over maksimalt 5 år. 

 



 

  

Herudover er der i 2007 afsat en ramme til lånedispensationer på maks. 800 mio.kr. på skoleområ-

det (op til 50% af anlægsudgifterne), samt en særlig låneramme på 100 mio.kr. til fremme af offent-

lig-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. 

 

Ligeledes indgår det i aftalen, at der maksimalt kan lånes til kommunernes udlæg ultimo regnskabs-

året 2007 på forsyningsområdet. 

 

Likviditet 

Den likviditetsbindingsordning, der blev indført i 2005, er videreført, således at de deponerede mid-

ler først frigives 1. januar 2008.  I særlige tilfælde kan der efter ansøgning gives dispensation. 

 

Pris- og lønfremskrivning 

Skøn for pris- og lønudvikling er fra 2006-2007 på 2,9 % inklusive overførsler og 2,8 % eksklusive 

overførsler.  Kommunerne bidrag til regionerne reguleres med 2,3 % inklusive medicinudgifter fra 

2006-2007. 

 

Øvrige tiltag 

Der er fra 1.7.2006 genindført mulighed for momsafløftning på ældreområdet, og der er som følge 

heraf sket en regulering af kommunernes bidrag til momsudligningsordningen. De 200 mio. kr. der 

er afsat til kommunernes forebyggende sundhedsindsats vil, sammen med de ressourcer kommuner-

ne allerede anvender, udgøre det økonomiske grundlag for indsatsen i 2007. 

 

Der vil i løbet af 2007 og 2008 ske en obligatorisk udvidelse af omfanget af omkostningsregistre-

ring, og der vil snarest blive udsendt ensartede retningslinier til brug for etablering af åbningsbalan-

cen, der skal være etableret inden udgangen af september 2007.  

 

 

Udviklingen i befolknings- og elevtal for Silkeborg Kommune 
Oplysninger om det fremtidige befolkningstal er en væsentlig forudsætning for budgetlægningen på 

flere af Silkeborg Kommunes områder. Der udarbejdes derfor årligt en ny befolkningsprognose for 

kommunen. Prognosen beskriver den forventede befolkningsudvikling, dels på de enkelte alders-

grupper, dels på de enkelte områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner desuden grundla-

get for elev- og klassetalsprognosen, som i lighed med befolkningsprognosen er udarbejdet i foråret 

2006.  

 

I nedenstående skema er vist befolkningsprognosens forventninger til den fremtidige befolknings-

udvikling på de enkelte aldersgrupper. Befolkningstallene for år 2006 er faktiske tal opgjort pr. 1. 

januar. 

 
Hele kommunen

2006 2007 2013 2018 2006 - 2007 2006 - 2013 2006 - 2018

0 årige 1.087 1.033 967 972 -5,0 -11,0 -10,6

0 - 2 årige 3.366 3.323 3.041 3.001 -1,3 -9,7 -10,8

3 - 5 årige 3.429 3.541 3.408 3.238 3,3 -0,6 -5,6

6 - 16 årige 13.042 13.219 13.818 13.663 1,4 6,0 4,8

17 - 66 årige 54.993 55.870 59.250 60.273 1,6 7,7 9,6

67 - 79 årige 7.281 7.414 9.358 11.333 1,8 28,5 55,7

80+ årige 3.265 3.328 3.785 4.280 1,9 15,9 31,1

I alt 85.376 86.705 92.660 95.788 1,6 8,5 12,2

Udvikling i procent

 

 



 

  

 

 

 

Økonomiske mål 
I forbindelse med budgetproceduren for 2007, blev der opstillet en række finansielle mål: 

 

Balance 

Overskuddet på den ordinære drift skal være så stort, at det kan finansiere de skattefinansierede 

anlægsudgifter, afdrag på lån samt finansforskydninger (indskud i Landsbyggefonden). 

 

Kortfristet formue/gæld 

Den kortfristede formue skal være større end gælden, således at der er en stødpude til pludselige 

ændringer i løbet af budgetåret samt sikkerhed for kommunens handlefrihed på lang sigt. 

 

Langfristet gæld 

Lånoptagelse er ikke et led i den almindelige finansiering af aktiviteter. Det bør være et finansielt 

mål at nedbringe kommunens gæld i årene 2007-2010.  Idet både indtægts- og udgiftsgrundlag pt. er 

meget usikkert, fastlægges beløbet, hvormed gælden nedbringes, i forbindelse med vedtagelsen af 

budgettet. 

 

 

Budgetopgørelse  
 

Budgetforslag 2007 viser følgende: 

 

• Det økonomiske resultat af budgetforslag 2007, som fremgår af budgetopgørelse 2007-2010 

punkt C, viser et resultat på -42,4 mio. kr. Resultatet er summen af en lang række indtægter og 

udgifter, der gennemgås nærmere nedenfor.  

 

I det følgende vil økonomien i Silkeborg Kommunes budgetforslag blive beskrevet nærmere. Be-

skrivelsen følger og uddyber ”Budgetopgørelse 2007-2010”. 

 



 

  

 

A. Skattefinansieret område 
 

1. Indtægter 
 
Silkeborg Kommunes indtægter på det skattefinansierede område består af: 1) skatter og 2) tilskud 

fra staten, det såkaldte bloktilskud. Af skatterne, som i 2007 budgetteres til at give i alt 3.026,0 mio. 

kr., udgør indkomstskatterne, som det fremgår af nedenstående tabel, den største del.  

 

Skatter  

 
Mio. kr. – netto 

Løbende priser 

 

 

 

--Budgetoverslag-- 

 

 Budget    

 2007 2008 2009 2010 

Indkomstskat 2.726,2 2.813,4 2.937,2 3.066,5 

Grundskyld 230,2 243,0 259,8 277,2 

Dækningsafgift af off. ejendomme 5,7 5,7 5,7 5,7 

Selskabsskat  64,0 68,8 65,5 66,5 

Skatter i alt 3.026,0 3.130,9 3.268,2 3.415,9 

 
Skatteprocent 

Forudsat stigningsprocent 

24,7 24,7 

3,2 

 

24,7 

4,4 

24,7 

4,4 

Afgiftspligtige grundværdier: 

Grundskyldspromille 

9.742,4 

25,56 

10.288,0 

25,56 

10.998,9 

25,56 

11.734,7 

25,56 

 

Den kommunale indkomstskat beregnes som udskrivningsgrundlaget * skatteprocent. Udskriv-

ningsgrundlaget for 2007 er fastsat ud fra det seneste skøn for 2005, hvor 98 % af selvangivelserne 

er indberettet. Udskrivningsgrundlaget forventes at blive10.146 mio. kr. For udviklingen fra 2005-

2010 er anvendt KL’s procentstigninger pr. skatteyder tillagt ekstra 1,0 %. Dette sker med henvis-

ning til positiv udvikling i såvel indkomster som antal skatteydere i Silkeborg Kommune som er 

over gennemsnittet for KL-kommunerne.  

 

Der er foretaget selvbudgettering af de dele af udligning og tilskud, som vedrører skattegrundlag, 

eller hvor skattegrundlaget indgår i beregningen. Det skyldes, at der forventes et samlet merprovenu 

på i alt 55,2 mio. kr. ved selvbudgettering, jf. nedenstående opstilling 

 

 
 Statsgaranti Selvbudgettering 

Indkomstskat 2.626.998 2.726.197 

Tilskud/udligning 729.841 685.799 

I alt 3.356.839 3.411.995 

 
Det skal bemærkes, at et valg af statsgaranti er enten eller. Der kan således ikke vælges statsgaranti 

på enkelte dele. 

 

 
Grundskylden forventes at medføre skatteindtægter på ca. 230,2 mio. kr. Grundskyldspromillen er 

sat til 25,56 i årene 2007-2010.  

 



 

  

 

Dækningsafgiften af offentlige ejendomme er i 2007 budgetteret til en indtægt på 5,7 mio. kr. 

 

Afregningen vedrørende selskabsskatter er endelig opgjort til 64 mio. kr. Dette ligger under lands-

gennemsnittet, og Silkeborg Kommune modtager således 6,0 mio. kr. i udligning. 

 

 



 

  

 

 

Tilskud og udligning 
Tilskud og udligning består af følgende hovedposter: 
Mio. kr. – netto 

Løbende priser 

  

--Budgetoverslag-- 

 

 Budget     

 2007 2008 2009 2010 

Landsudligning 409,1 458,1 477,6 495,7 

Statstilskud 280,0 268,0 283,1 261,1 

Efterregulering af tidligere tilskudsår    28,6 

Udligning og tilskud vedrørende ud-

lændinge 

 

-24,1 

 

-24,4 

 

-24,8 

 

-25,7 

Udligning vedrørende selskabsskat 6,0 7,5 7,5 8,0 

Særlige tilskud  17,5 15,2 15,7 16,3 

Grundbidrag -104,4 -110,1 -115,0 -119,8 

Udligning af købsmoms -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Tilskud og udligning i alt 582,1 612,3 642,1 662,2 

 

Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finans-

udvalg. Statstilskuddet udgør i 2007 49.382,3 mio. kr.  

 

Da såvel statstilskud som udligning bygger på foreløbige opgørelser af blandt andet udskrivnings-

grundlag, indbyggertal m.m., vil der ske en efterregulering på grundlag af de faktiske tal.  

 

Der er budgetteret med udgifter til udligning for udlændinge på 24,1 mio. kr. 

 

Under særlige tilskud er der budgetteret med det særlige tilskud til ældreområdet på 8,3 mio. kr. 

Den nye pulje vedrørende ældreområdet skønnes til 441 mio. kr. på landsplan, og Silkeborg Kom-

munes andel er i budgetforslaget skønnet til at udgøre 6,5 mio. kr.  

 

Den særlige pulje på børnepasningsområdet på 200 mio. kr., der vil blive fordelt efter objektive 

kriterier, er indregnet med en forventet andel til Silkeborg Kommune på 2,7 mio. kr.   

 

Der er budgetteret med et udviklingsbidrag til Region Midtjylland på 110 kr. pr. indbygger, i alt 9,5 

mio. kr. og et grundbidrag på sundhedsområdet på 1.102 kr. pr. indbygger, i alt 95,0 mio. kr. 

 



 

  

 

2. Driftsudgifter 
I følgende tabel fremgår driftsudgifterne i 2007 på bevillingsniveau. 

 

Driftsudgifter  
I følgende tabel fremgår driftsudgifterne i 2007-2010 på bevillingsniveau. 

 
            

Hele 1.000 kr. - løbende priser     Overslagsår 

    2007 2008 2009 2010 

            

Skattefinansieret drift:           

Økonomiudvalget:           

11. Arealer:   -700  -700  -700  -700  

12. Kommunale ejendomme:   15.500  15.236  15.070  14.866  

13. Brand og Redning:   12.570  12.570  12.570  12.570  

14. Centralfunktioner:   282.395  282.395  280.885  280.885  

15. Fælles formål:   26.495  24.480  26.880 24.480  

16. Tværgående aktiviteter   1.835  1.835  1.835  1.835  

18. Rengøring:   0  0  0  0  

Økonomiudvalget i alt:   338.085  335.806  336.540  333.936  

            

Teknik- og Forsyningsudvalget            

24. Kollektiv trafik:   33.000  33.000  33.000  33.000  

25. Veje:   74.500  74.800  74.500  74.500  

28. Entreprenøropgaver:   0  0  0  0  

Teknik- og Forsyningsudvalget i 
alt:   107.500  107.800  107.500  107.500  

            

Fritids- og Kulturudvalget:           

34. Kultur og fritid   134.545  136.350  138.595  138.710  

Fritids- og Kulturudvalget i alt:   134.545  136.350  138.595  138.710  

            

Børne- og ungeudvalget:           

41. Skoler:   783.791  794.181  803.701  810.918  

43. Børn og familie:    500.682  500.682  500.682  500.682  

45. Handicap - børn   41.388  43.289  44.223  45.511  

Børne- og ungeudvalget i alt:   1.325.861  1.338.152  1.348.606  1.357.111  

            

Socialudvalget:           

51. Social service:   27.527  27.527  27.527  27.527  

55. Handicap   211.401  218.389  223.469  229.158  

56. Sociale overførsler:   492.980  492.980  492.980  492.980  

Socialudvalget i alt:   731.908  738.896  743.976  749.665  

Arbejdsmarkedsudvalget:           

61. Arbejdsmarked – serviceudgifter:   27.849  27.849  27.849  27.849  

66. Arbejdsmarked - overførselsud-

gifter:   67.476  67.476  67.476  67.476  

Arbejdsmarkedsudvalget i alt:   95.325  95.325  95.325  95.325  

Ældre- og Sundhedsudvalget:          

71. Sundhedsområdet:  147.383  147.383  147.383  147.383  

73. Ældreområdet:  557.049  557.049  557.049  557.049  

78. Fritvalgsområdet:  0  0  0  0  

Ældre- og Sundhedsudvalget i alt:   704.432  704.432  704.432  704.432  



 

  

 

            

Hele 1.000 kr. - løbende priser     Overslagsår   

    2007 2008 2009 2010 

Plan- og Miljøudvalget:           

81. Natur og miljø   9.900  9.900  9.900  9.900  

Plan- og Miljøudvalget i alt:   9.900  9.900  9.900  9.900  

Skattefinansieret drift i alt:   3.447.556  3.466.661  3.484.874  3.496.579  

 
 

For en specifikation af driftsudgifterne henvises til budgetforudsætningerne for de enkelte bevillin-

ger. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

3. Renter 
 

Nedenfor er vist Silkeborg Kommunes renteindtægter og -udgifter: 

 
  Budget- Budget- Budget- Budget- 

Mio. kr. – løbende priser  forslag overslag overslag Overslag 

  2007 2008 2009 2010 

Renteindtægter -7,9 -7,9 -7,8 -7,6 

Renteudgifter 26,1 24,3 22,9 21,4 

I alt 18,2 16,4 15,1 13,8 

 

Det fremgår af tabellen, at nettorenteudgiften i 2007 er budgetteret til 18,2 mio. kr.  



 

  

 

 

4. Anlægsudgifter  
Nedenstående fremgår de budgetterede udgifter til skattefinansieret anlæg: 

 
 Mio. kr. - løbende priser Budget Budgetoverslag  

   2007 2008 2009 2010 

       

11. Arealer (køb/salg af arealer) -14,0  5,0  5,0  0  

12. Kommunale veje 2,0    

14. Centralfunktioner 0,5     

15. Fælles formål 9,6 5,5 1,0  

ØKONOMIUDVALGET -1,9 10,5 6,0 0 

       

25. Kommunale veje m.v. 10,0    

TEKNIK- OG FORSYNINGSUDVALGET 10,0 0 0 0 

       

34. Kultur og fritid 32,4 33,0 12,0 0,0 

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 32,4 33,0 12,0 0,0 

       

41. Skoler 23,2 12,1 0 0 

43. Børn og familie 29,5 0 0 0 

BØRN- OG UNGEUDVALGET 52,6 12,1 0 0 

       

73. Ældreområdet 76,6    

ÆLDRE-OG SUNDHEDSUDVALGET 76,6 0 0 0 

       

81. Natur og miljø 11,3 3,0 3,0 3,0 

PLAN- OG MILJØUDVALGET 11,3 3,0 3,0 3,0 

Anslået pris - og lønregulering  1,9 1,9 0,3 

Skattefinansieret anlæg i alt 181,0 60,5 30,4 3,3 

 

For en specifikation af anlægsudgifterne henvises til anlægsoversigten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

B. Forsyningsvirksomheder 
 

Forsyningsvirksomhederne omfatter spildevand, renovation, vand og varme. Områderne finansieres 

ved brugerbetaling og skal økonomisk hvile i sig selv over en årrække. Hovedtallene er: 

 

Nettodrift og –anlæg 
 

Netto  

1.000 kr. i 2007 prisniveau 

Budget         

2007 

Overslag    

2008 

Overslag   

2009 

Overslag    

2010 

Drift:         

Varmeforsyning -8.315 -9.916 -11.013 -10.453 

Vandforsyning -5.468 -5.438 -5.403 -5.323 

Spildevand -42.145 -47.637 -48.133 -47.615 

Renovation 41 -1.840 -1.917 -1.919 

I alt -55.887 -64.831 -66.466 -65.310 

Anlæg:         

Varmeforsyning 11.000 10.000 17.000 10.000 

Vandforsyning 5.800 5.900 7.300 8.500 

Spildevand 39.650 45.850 42.250 41.200 

Renovation 3.200 3.950 1.700 1.000 

I alt 59.650 65.700 68.250 60.700 

 
Det enkelte års nettoresultat reguleres på mellemregningskonti på den finansielle status. Med det 

foreliggende budget forventes forsyningsvirksomhedernes mellemregningskonti at udvikle sig som 

det fremgår af følgende oversigt. 

 

Forsyningsvirksomhedernes mellemregning ultimo året 
( - = tilgodehavende i kommunekassen) 

 2007 2008 2009 2010 
Varmeforsyningen -6.330 -6.246 -259 -712 

     

Vandforsyningen -21.389 -19.927 -17.030 -12.853 

     

Spildevand 16.029 14.195 8.360 1.899 

Tømningsordning 43 89 40 85 

     

Renovation -19.909 -17.800 -18.017 -18.936 

I alt -31.556 -29.689 -26.906 -30.517 
 

 

 

 



 

  

 

C. Resultat 
 

Det fremgår af punkt C, at der forventes et samlet resultat af det skattefinansierede område og forsynings-

virksomhederne på -42,4 mio. kr. 

 

D. Likviditet 
 

Det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, at kommunerne på vand-, varme-, spildevands- 

og renovationsområdet maksimalt kan låne til kommunens udlæg ultimo regnskabsåret 2007.  

 

Der er indregnet et afdrag på gælden på 82,1 mio.kr samt et låneoptag på 30 mio.kr.  

 

Til ældreboliger er indregnet låneoptag på 56,1 mio. kr.    

 

 



Budgetopgørelse 2007-2010 - oversigt
A. Skattefinansieret område
Mio. kr. - netto

Løbende priser Budgetforslag Overslagsår

2007 2008 2009 2010

1. Indtægter

Skatter 3.026,0 3.130,9 3.268,2 3.415,9

Tilskud og udligning 582,1 612,3 642,1 662,2

Indtægter ialt 3.608,1 3.743,2 3.910,3 4.078,1

2. Driftsudgifter (excl. forsyning)

Økonomiudvalget -338,1 -335,8 -336,5 -333,9

Teknik- og Forsyningsudvalget -107,5 -107,8 -107,5 -107,5

Kultur og Fritidsudvalget -134,5 -136,4 -138,6 -138,7

Børne- og ungeudvalget -1.325,9 -1.338,2 -1.348,6 -1.357,1

Socialudvalget (incl. hele handicap bev. 45+55) -731,9 -738,9 -744,0 -749,7

Arbejdsmarkedsudvalget -95,3 -95,3 -95,3 -95,3

Ældre- og Sundhedsudvalget -704,4 -704,4 -704,4 -704,4

Plan- og Miljøudvalget -9,9 -9,9 -9,9 -9,9

Anslået pris- og lønregulering -110,9 -226,6 -346,5

Driftsudgifter  ialt -3.447,6 -3.577,6 -3.711,5 -3.843,1

3. Renter m.v. -18,2 -16,4 -15,1 -13,8

Resultat af ordinær drift 142,4 149,3 183,7 221,2

4. Anlægsudgifter (excl. forsyning)

Økonomiudvalget 1,9 -10,5 -6,0

Teknik- og Forsyningsudvalget -10,0

Kultur- og Fridtidsudvalget -32,4 -33,0 -12,0

Børne- og Ungeudvalget -52,6 -12,1 -7,5

Socialudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget -76,6

Plan- og Miljøudvalget -11,3 -3,0 -3,0 -3,0

Anslået pris- og lønregulering -1,9 -1,9 -0,3

Anlægsudgifter ialt -181,0 -60,5 -30,4 -3,3

Resultat af skattefin. område -38,6 88,8 153,3 217,9

B. Forsyningsvirksomheder

Nettodrift 55,9 64,8 66,5 65,3

Nettoanlæg -59,7 -65,7 -68,3 -60,7

Anslået pris- og lønregulering 0,0 -0,1 0,5

Resultat af forsyningsvirks. -3,8 -0,9 -1,9 5,1

C. Resultat 
I alt (A + B) -42,4 87,9 151,4 223,0

D. Likviditet 

Resultat i alt (pkt. C) -42,4 87,9 151,4 223,0

Låneoptag 30,0

lån til ældreboliger 56,1

Afdrag på lån -85,8 -75,6 -75,5 -78,8

Finansforskydninger (inkl. kursreg.) -1,1 -4,7 -4,2 -4,2

I alt - ændring af likvide aktiver -43,3 7,6 71,8 140,0



Bevillingsoversigt 2007-2010

Hele 1.000 kr. - løbende priser

2007 2008 2009 2010

Skattefinansieret drift:

Økonomiudvalget:

11. Arealer: -700 -700 -700 -700

12. Kommunale ejendomme: 15.500 15.236 15.070 14.866

13. Brand og Redning: 12.570 12.570 12.570 12.570

14. Centralfunktioner: 282.385 282.385 280.885 280.885

15. Fælles formål: 26.495 24.480 26.880 24.480

16. Tværgående aktiviteter 1.835 1.835 1.835 1.835

18. Rengøring: 0 0 0 0

Økonomiudvalget i alt: 338.085 335.806 336.540 333.936

Teknik- og Forsyningsudvalget 
24. Kollektiv trafik: 33.000 33.000 33.000 33.000
25. Veje: 74.500 74.800 74.500 74.500
28. Entreprenøropgaver: 0 0 0 0

Teknik- og Forsyningsudvalget i alt: 107.500 107.800 107.500 107.500

Fritids- og Kulturudvalget:

34. Kultur og fritid 134.545 136.350 138.595 138.710

Fritids- og Kulturudvalget i alt: 134.545 136.350 138.595 138.710

Børne- og ungeudvalget:

41. Skoler: 783.791 794.181 803.701 810.918

43. Børn og familie: 500.682 500.682 500.682 500.682

45. Handicap - børn 41.388 43.289 44.223 45.511

Børne- og ungeudvalget i alt: 1.325.861 1.338.152 1.348.606 1.357.111

Socialudvalget:

51. Social service: 27.527 27.527 27.527 27.527

55. Handicap 211.401 218.389 223.469 229.158

56. Sociale overførsler: 492.980 492.980 492.980 492.980

Socialudvalget i alt: 731.908 738.896 743.976 749.665

Arbejdsmarkedsudvalget:

61. Arbejdsmarked - serviceudgifter 27.849 27.849 27.849 27.849

66. Arbejdsmarked - overførselsudgifter 67.476 67.476 67.476 67.476

Arbejdsmarkedsudvalget i alt: 95.325 95.325 95.325 95.325

Ældre- og Sundhedsudvalget:

71. Sundhedsområdet: 147.383 147.383 147.383 147.383

73. Ældreområdet 557.049 557.049 557.049 557.049

78. fritvalgsområdet: 0 0 0 0

Ældre- og Sundhedsudvalget i alt: 704.432 704.432 704.432 704.432

Plan- og Miljøudvalget:

81. Natur og miljø 9.900 9.900 9.900 9.900

Plan- og Miljøudvalget i alt: 9.900 9.900 9.900 9.900

Skattefinansieret drift i alt: 3.447.556 3.466.661 3.484.874 3.496.579

Skattefinansieret anlæg:

Økonomiudvalget -1.850 10.500 6.000 0

Teknik- og Forsyningsudvalget 10.000 0 0 0

Kultur- og Fritidsudvalget 32.400 33.000 12.000 0

Børne- og ungeudvalget 52.604 12.105 7.500 0

Socialudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget 76.550 0 0

Plan- og Miljøudvalget 11.270 3.000 3.000 3.000

Skattefinansieret anlæg i alt: 180.974 58.605 28.500 3.000

Pris- og lønstigninger vedr. hoved-

konto 0-6 (budgetoverslagsårene) 112.809 228.454 346.825

Skattefinansieret område i alt: 3.628.530 3.638.075 3.741.828 3.846.404

Overslagsår



Bevillingsoversigt 2007-2010

Hele 1.000 kr. - løbende priser

2007 2008 2009 2010

Overslagsår

21. Forsyningsvirksomheder

Nettodrift -55.887 -64.831 -66.466 -65.310

Nettoanlæg 59.650 65.700 68.250 60.700

Pris- og lønstigninger vedr. hoved-
konto 0-6 (budgetoverslagsårene) 28 116 -457

21. Forsyningsvirksomhed i alt: 3.763 897 1.900 -5.067

Finansiering

2. Renter U 26.052 24.251 22.884 21.438

I -7.901 -7.889 -7.796 -7.661

3. Finansforskydninger U 1.136 4.686 4.200 4.200

4. Lån U 85.810 75.580 75.466 78.750
I -86.050

5. Tilskud og udligning U 156.686 162.684 168.515 174.829

I -738.748 -774.995 -810.582 -837.043

6. Skatter U

I -3.026.004 -3.130.931 -3.268.190 -3.415.884

Finansiering i alt: -3.589.019 -3.646.614 -3.815.503 -3.981.371



Skattefinansieret anlæg

ANLÆGSARBEJDER Budget

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010

Bevilling 11 Arealer

Køb/salg af arealer

Boligformål  

Salg -31.000

Køb 15.000

Køb Borgergade 2.000 5.000 5.000 0

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 2.000

Bevilling 14 Centrale funktioner

Varmeanlæg rådhuset 550

Bevilling 15 Fælles formål

Planstrategi 300

IT-konverteringer og infrastruktur 3.000 4.000 1.000

IT overtagelse af amtsinstitutioner 1.500 1.500

Jobcenter (etableringsudgifter inventar/ IT mv.) 3.000

Etableringstilskud Performers house 1.800

ØKONOMIUDVALGET -1.850 10.500 6.000 0

Bevilling 25 Veje 

Norups Plads / omlægning af Vestergade 3.500

Hvinningdalvej, cykelstier og fortove 3.900

Vejanlæg Gjessø 2.600

TEKNIK- OG FORSYNINGSUDVALGET 10.000 0 0 0

Bevilling 34 Kultur og fritid

Ny musikskole (kreativ skole) 1800 m2 20.000 5.000

Nyt medborgerhus 1.000 12.000 12.000

Parkeringskælder (musikskole/medborgerhus) 4.000 8.000

Parkeringskælder (yderligere på Bindslevs plads) 8.000

Hal 2 på Bjerget 4.000

Nordvestbadet, tagrenovering 2.800

Virklundhallen, projektering 600

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 32.400 33.000 12.000 0

Bevilling 41 Skoler

Naturvidenskabelige faglokaler 2.105 2.105

Buskelundskolen, 3. etape incl. etableringsudgifter 1.000

Sjørslev Skole, udbygning og modernisering 1.032

Kjellerup Skole, udbygning og modernisering 4.407

Hvinningdalskolen, modernisering 8.910

Gjessø Skole 1.500

Ekstra spor Balle/Hvinningdal 3.000 10.000 7.500

Nordre Skole, projektering 600

Flytning GFU 600

Bevilling 43 Børn og Familie

Dagpleje

Udskiftning af gyngestativer i Kjellerup 100

Børnehaver

Daginstitution, Århusbakken 6.000

Budgetoverslag



Skattefinansieret anlæg

ANLÆGSARBEJDER Budget

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010

Budgetoverslag

Udbygning Sejs 6.500



Skattefinansieret anlæg

ANLÆGSARBEJDER Budget

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010

Budgetoverslag

Udvidelse af Klokkeblomst, Funder 3.300

6.000

2.550

Ny børnehave Gjern 5.000

BØRN- OG UNGEUDVALGET 52.604 12.105 7.500 0

Bevilling 73 Ældreområdet

Kragelund Plejehjem 5.500

Plejecenter i Gødvad - servicearealer 9.000

Ældreboliger, Gødvad 16.000

Ældreboliger, Resdal 6.000

Ældreboliger, Karolinelundcentret 24.000

Ældreboliger, Kragelund 16.050

ÆLDRE-OG SUNDHEDSUDVALGET 76.550 0 0 0

Bevilling 82 Planlægning og byggemodning

Boligformål  

Boligformål  

Stockholmsvej etape 3 (boligveje) 3.670

Ø. Højmarksv. (Kongsbergvej, Savonlinnavej) 1.800

Byggemodning, færdiggørelse og ad hoc pujle 3.000 3.000 3.000 3.000

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag (ekstra til kloak) 1.300

 Kommunale veje

Ø. Højmarksvej fra Oslovej til Resendalvej 1.500

PLAN- OG MILJØUDVALGET 11.270 3.000 3.000 3.000

ANLÆG I ALT 180.974 58.605 28.500 3.000

Institution Buskelundhøjen

Institution i Gødvad



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Renter af likvide aktiver -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Renter af kortfristede tilgode-

havender i øvrigt -870 -870 -870 -870

Renter af langfristede tilgode-

havender i øvrigt -600 -600 -600 -600

Renter af udlæg vedørende 

forsyningsvirksomheder 1.349 803 978 1.217

Renter af langfristet gæld 24.272 23.029 21.580 20.030

I alt 18.151 16.362 15.088 13.777

Anlæg

Bevillingen omfatter:

Forrentning i forbindelse med forsyningsvirksomhedernes mellemregning med kommune-

kassen, kortfristet gæld til offentlige myndigheder og private samt lån (stat, forsikringssel-

skaber og kreditforeninger).

Renteindtægter i forbindelse med inskud i pengeinstitutter, obligationsbeholdning, tilgode-

havender hos borgere m.v. (kort- som langfristede) og kurstab/-gevinster af værdipapirer 

(køb, salg og udtrækning)

Bevilling 2 Renter

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010





Netto Budget Overslag Overslag Overslag

1000 kr. i 2007 prisniveau 2007 2008 2009 2010

Forskydninger i likvide aktiver -43.274 7.643 71.775 140.034

Forskydninger i langfristede 

tilgodehavender 1.518 4.686 4.200 4.200

Forskydninger i passiver tilhørende 

fonde, legater m.v. -1.241

Kirkelige skatter og afgifter 859

I alt -42.138 12.329 75.975 144.234

Anlæg

Bevillingen omfatter:

Registrering af de løbende forskydninger på den finansielle status, der finder sted i 

regnskabsåret. Kun få mellemregningsforhold budgetteres, nemlig dem, der er kendte/

konkrete ved budgetlægningen. Eksempelvis "Indskud i Landsbyggefonden".

Bevilling 3 Finansforskydninger



Netto Budget Overslag Overslag Overslag

1000 kr. i 2007 prisniveau 2007 2008 2009 2010

Afdrag på lån 85.810 75.580 75.466 78.750

Optagne lån -86.050

I alt -240 75.580 75.466 78.750

Anlæg

Bevillingen omfatter:

Silkeborg Kommunes låneoptagelse og afdrag på lån.

Bevilling 4 Lån



Netto Budget Overslag Overslag Overslag

1000 kr. i 2007 prisniveau 2007 2008 2009 2010

Udligning og generelle tilskud -695.116 -733.536 -768.180 -793.413

Udligning og tilskud vedrørende 

udlændinge 24.115 24.375 24.848 25.672

Kommunale bidrag til regionerne 104.436 110.079 115.021 119.827

Særlige tilskud -17.497 -15.230 -15.755 -16.300

Udligning af købsmoms 2.000 2.000 2.000 2.000

I alt -582.062 -612.312 -642.066 -662.214

Anlæg

Bevillingen omfatter:

Registrering af det generelle statstilskud, mellemkommunal udligning af forskelle i 

beskatningsbehov, mellemkommunal udligning af forskelle i udgiftsbehov, udligningsordnin-

ger vedrørende udlændinge, udligningsordning vedrørende købsmoms samt kommunale bi-

drag til regionerne i form af grundbidrag vedrørende sundhedsområdet og udviklingsbidraget.

Bevilling 5 Tilskud og udligning



Netto Budget Overslag Overslag Overslag

1000 kr. i 2007 prisniveau 2007 2008 2009 2010

Kommunal indkomstskat -2.726.197 -2.813.435 -2.937.226 -3.066.464

Selskabsskat -64.000 -68.800 -65.498 -66.546

Grundskyld -230.154 -243.043 -259.813 -277.221

Anden skat på fast ejendom -5.653 -5.653 -5.653 -5.653

I alt -3.026.004 -3.130.931 -3.268.190 -3.415.884

Anlæg

Bevillingen omfatter:

Registrering af kommunal indkomstskat, selskabsskat, grundskyld og anden skat på fast 

ejendom.

Bevilling 6 Skatter



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Ubestemte formål -700 -700 -700 -700

I alt -700 -700 -700 -700

Anlæg -14.000           5.000           5.000 

Indsatsområde                                                                                                                                                                              
Tage stilling til plejeniveauet på de forskellige arealer under hensyn til de givne rammer, 
geografisk beliggenhed og synlighed.

Succeskriterie
Registrering af ønsket plejeniveau.

Resultatkrav
Konstatering.

Bevilling 11 Arealer

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Beboelse              1.314              142              142               142 

Andre faste ejendomme -3.476 -3.126 -3.126 -3.126

Byfornyelse 1.096 1.096 1.096 1.096

Driftssikring af boligbyggeri 3.410 3.324 3.243 3.129

Varmeforsyning

Private ældreboliger 2.801 2.721 2.636 2.546

Administrationsbygninger 10.355 11.079 11.079 11.079

I alt 15.500 15.236 15.070 14.866

Anlæg              2.000 

Indsatsområde

Få et samlet overblik over og kendskab til den nye kommunes ejendomme, samt tage 
stilling til vedligeholdelsestilstanden, og om der er rentabilitet i driften.

Succeskriterie
At der sker elektronisk huslejeopkrævning af ejendommene.

At vedligeholdelsestilstanden er registreret.

Resultatkrav
Konstatering af den elektroniske huslejeopkrævning.
Registrering af ejendomme.

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Redningsberedskab 12.570 12.570 12.570 12.570

I alt 12.570 12.570 12.570 12.570

Anlæg

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Brand og Redning vil i 2007 i fortsættelse af den igangværende implementering af 

risikobaseret dimensionering søge fastlagt et serviceniveau der yder kommunens borgere, 

virksomheder og institutioner en hurtig og effektivt assistance afpasset efter samfundets 

behov. Det indgår heri, at der skal ske en løbende ajourføring af mandskabets uddannelse og 

det til rådighed værende materiel. Det indgår ligeledes at der sker en fortsat opprioritering af 

den forebyggende indsats, som dels omfatter diverse rådgivningsopgaver til virksomheder og 

institutioner, dels undervisning og kursusaktivitet omkring førstehjælp og elementær 

brandbekæmpelse.  

Det vil for Brand og Redning være afgørende, at man - efter indførelse af risikobaseret 

dimensionering, som tidsmæssigt falder sammen med kommunesammenlægningen - i løbet af 

2007 får sammensat slukningsområder og udrykningssammensætninger.

For Brand og Redning vil det være et ønske, at der ikke opstår situationer hvor udrykningens 

sammensætning og størrelse hverken skyder over eller under målet. Ledergruppen vil derfor 

løbende vurdere de udarbejdede udrykningsrapporter.  

Bevilling 13 Brand og Redning

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Sekretariat og forvaltninger 280.612 280.612 279.112 279.112

Lønpuljer 1.773 1.773 1.773 1.773

I alt 282.385 282.385 280.885 280.885

Anlæg 550

Indsatsområde

At Silkeborg Kommunes administraition har fokus på den mest effeciente udnyttelse af 

de personalemæssige og økonomiske ressourcer gennem tilrettelæggelse af 

opgavevaretagelsen, således at såvel myndigheds- og serviceopgaver løses økonomisk 

effektivt på et kvalitativt og servicemæssigt højt niveau. 

Etablering af strukturer, politikker og systemunderstøtning, der sikrer at opgave- og 

strukturreformen implenenteres i Silkeborg Kommune. 

Forberedelse og gennemførelse af en løbende implementering af omkostningsreformen i 

2007 og 2008 i takt med at ministeriet udmelder krav herom.

Succeskriterie

At de pålagte effektiviseringer gennemføres hurtigt, uden at det påvirker kvaliteten i 

opgaveløsningen og samtidig med, at der er fokus på medarbejdertrivsel og 

kompetenceudvikling.  

At grundlaget og rammerne for det administrative virke er beskrevet og besluttet politisk 

senest i løbet af første halvår 2007. 

At der er udarbejdet en proces- og handleplan for implementering af 

omkostningsreformen og at denne er tænkt med ind ved udarbejdelse af politikker og 

grundlaget for det administrative virke.

Resultatkrav

Pålagte effektiviseringer skal være gennemført fuldt ud forud for budget 2009, og det 

forventes at minimum 50% er realiseret i løbet af 2007, dvs. forud for budget 2008. 

At der er etableret et godt arbejdsmiljø med fokus på samarbejde og læring samtidig med 

at rammerne for det administrative område er fastlagt 

At der er etableret åbningsbalance for Silkeborg senest 1.7.2007 og at arbejdet med 

implementeringen af omkostningsreformen følger de udmeldte krav.

Bevilling 14 Centralfunktioner

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010



Netto Budget Overslag Overslag Overslag

1000 kr. i 2007 prisniveau 2007 2008 2009 2010

Diverse tilskud 1.020 1.020 1.020 1.020

Fælles formål 288 288 288 288

Byrådsmedlemmer 10.204 8.189 8.189 8.189

Kommissioner, råd og nævn 1.167 1.167 1.167 1.167

Valg 1.200 1.200 3.600 1.200

Diverse udgifter og indtægter 2.489 2.489 2.489 2.489

Turisme 4.159 4.159 4.159 4.159

Erhvervsservice og iværksætteri 5.968 5.968 5.968 5.968

I alt 26.495 24.480 26.880 24.480

Anlæg 9.600 5.500 1.000 0

Bevillingen omfatter:

Tilskud til sociale formål og tinglysningsafgift, støtte til politiske partier, 

vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, diverse udgifter til kommissioner,

råd og nævn, udgifter til afholdelse af valg, tilskud til KL, samt tilskud til 

turisme- og erhvervsaktiviteter.

Bevilling 15 Fælles formål



Netto Budget Overslag Overslag Overslag

1000 kr. i 2007 prisniveau 2007 2008 2009 2010

Sekratariat og forvaltninger 1.835 1.835 1.835 1.835

I alt 1.835 1.835 1.835 1.835

Anlæg

Bevillingen omfatter

Indtægter fra takstfinansierede institutioner, takstfinansierede centrale udgifter, 

centralt afsatte puljer samt barsels- og lønpulje.

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Sekretariat og forvaltninger - 

Rengøringssektionen

0 0 0 0

I alt 0 0 0 0

Anlæg

Indsatsområde

Overtagelse af rengøringsopgaven for så vidt angår andre kommunale bygninger.

Succeskriterie

At den godkendte tidsplan for overtagelse holdes.

Resultatkrav

Konstatering.

Bevilling 18 Rengøring

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Drift:

Varmeforsyning -8.315 -9.916 -11.013 -10.453

Vandforsyning -5.468 -5.438 -5.403 -5.323

Spildevand -42.145 -47.637 -48.133 -47.615

Renovation 41 -1.840 -1.917 -1.919

Administrativ organisation

I alt -55.887 -64.831 -66.466 -65.310

Anlæg:

Varmeforsyning 11.000 10.000 17.000 10.000

Vandforsyning 5.800 5.900 7.300 8.500

Spildevand 39.650 45.850 42.250 41.200

Renovation 3.200 3.950 1.700 1.000

I alt 59.650 65.700 68.250 60.700

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Konstatering.

Bevilling 21 Forsyningsvirksomheder

At fortsætte arbejdet med konkretisering af arbejdsopgaver og ressourcer.

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010

Tilpasse organisationen til Ny Silkeborg Kommune i forhold til de opgaver, der skal løses

Implementering af nye kontoplaner i alle driftsområder.

Konstatering.

Miljøcertificering af Forsyningsafdelingen.

At spildevand, administrationen og servicegruppe certificeres i 2007.

Konstatering.

Indføre ressourcestyring i Forsyningsafdelingen.



Vedrørende beskrivelse af øvrige indsatsområder henvises til de enkelte fagområder.



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Varmeforsyning -8.315 -9.916 -11.013 -10.453

I alt -8.315 -9.916 -11.013 -10.453

Anlæg 11.000 10.000 17.000 10.000

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Konstatering.

Bevilling 21 Varmeforsyning 

Samarbejde med Teknisk Afdeling om byggesagsbehandling - således at alle varmeplaner 

vedrørende dimensionering af varmeanlæg til fjernvarme behandles af Varmeforsyningen.

Alle nytilsluttede huse / ejendomme skal kunne afkøle fjernvarmevandet mindst 30
o
C.

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010

I samspil med producenter at deltage i en proces der fremmer udviklingen af energi – og 

miljøbesparende produkter og arbejdsgange i ønsket om at opnå mindre varmetab på 

ledningsnettet og dermed en mindre belastning af miljøet.

Varmetabet, som i 2005 var 18,9%, søges fastholdt og eventuelt reduceret. 

Beregning af ledningstabet ud fra differencen mellem udsendt og solgt varme.

Undersøge om der kan sendes transmissionsvand direkte fra Kejlstrupvej til sydbyen, 

således at de 3 vekslere kan udfases. Det vil resultere i en lavere returtemperatur.    

Mindre ledningstab og en højere el-virkningsgrad på kraftvarmeværket.

Konstatering.

Undersøge muligheden for at etablere et flisfyr. Flisfyret vil med de nuværende energipriser 

på naturgas og olie være meget konkurrencedygtigt og CO2 neutralt.



Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

på naturgas og olie være meget konkurrencedygtigt og CO2 neutralt.

Anlægget vil bevirke, at der eventuelt kan sælges CO2 kvoter fra de tildelte puljer, og 

varmeprisen kan nedsættes.

For yderligere at reducere varmetabet i ledningsnettet – ønsker Varmeforsyningen at 

afprøve et automatisk temperaturreguleringsmodul med baggrund i forbrugsdata og 

vejrprognoser. 

Reduktion af ledningstabet som er en væsentlig faktor i effektiv fjernvarmedrift.

Beregning af ledningstabet ud fra differencen mellem udensdt og solgt varme.

Registrering af brugte kvoter og MWh-prisen.

Eventuel ansættelse af en ekstra person til energirådgivning hos forbrugerne. I den 

kommende lovgivning lægges der op til, at der i Silkeborg Varmeforsynings område årligt 

skal spares ca. 3.200 MWh. Langt hovedparten af besparelserne bliver hos forbrugerne.   

At der findes en samarbejdsformel i relation til forbrugerne, da alle forbedringer af boligen / 

virksomheden skal ske ved frivillighed. Der vil være konkurrence med andre selskaber om 

energibesparelserne.

Registrering af de opnåede besparelser, som skal anmeldes til Energistyrelsen.



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Vandforsyning -5.468 -5.438 -5.403 -5.323

I alt -5.468 -5.438 -5.403 -5.323

Anlæg 5.800 5.900 7.300 8.500

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Konstatering.

At udskifte Ø 400mm transportledning fra Hvinningdal Vandværk til trykzone II ved 

relining.

Ledningsarbejdet afsluttes inden udgangen af 2007.

At etablere højdebeholder for trykzone 3 i Resdal/Tandskov området.

Hvis det, efter en revurdering af behovet i 2006, besluttes at etablere en højdebeholder, skal 

anlægsarbejdet påbegyndes i 2007.

Konstatering.

Konstatering.

Bevilling 21 Vandforsyning

At etablere en ny kildeplads i Hvinningdal Vandværks indvindingsområde.

Borearbejdet er påbegyndt med  prøveboringer i 2003 og 2005. Yderligere en boring 

etableres i  2006, hvorefter kildepladsen udbygges med råvandsstationer og  råvandsledning 

til Hvinningdal Vandværk så ibrugtagning vil være mulig i 2007.

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Spildevand -42.134 -47.683 -48.084 -47.661

Tømningsordning -11 46 -49 46

I alt -42.145 -47.637 -48.133 -47.615

Anlæg 39.650 45.850 42.250 41.200

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

I 2007 at etablere supplerende fosforrensning som efterpolering i en lagune eller i et bio-P-

filter.

Konstatering.

At reducere recipientpåvirkningen fra kloaksystemet.

I 2007 at gennemføre en udbygning af regnvandssystemerne i Thorning, Ans, Hvam og 

At reducere lugtpåvirkningen fra Søholt Renseanlæg på omgivelserne.

I 2006-2007 

• at overdække Bio-P- og koncentreringstanken

• at udskifte bio-filtrene med kul-filtre

Konstatering.

At reducere recipientpåvirkningen fra Sorring Renseanlæg.

Konstatering.

Bevilling 21 Spildevand 

At reducere slammængderne fra Søholt Renseanlæg med 50 %

I 2007-08 at etablere en rådnetank med disintegration på Søholt Renseanlæg.

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010



Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Konstatering.

At opbygge et nyt fælles plan- og udbygningsgrundlag for spildevandsaktiviteterne i 

Silkeborg Kommune.

I 2007-08 at udarbejde en ny fælles spildevandsplan for Silkeborg Kommune.

At koordinere og samle driftsopgaver til en ”sikker” drift i Silkeborg Kommune.

I 2006-2007

• at samkøre renseanlæggenes SRO-anlæg

• at tilpasse og koordinere arbejdsopgaverne indenfor drift af renseanlæg og kloaksystem til 

den nye organisation

Konstatering.

Konstatering.

Med systematisk vedligeholdelse at opretholde en ”sikker” drift og forebygge utilsigtet 

forurening.  

I 2007 at udskifte rotorafskærmning og snegle i sandfang på Søholt Renseanlæg.

Konstatering.

I 2007 at gennemføre en udbygning af regnvandssystemerne i Thorning, Ans, Hvam og 

Sjørslev med regnvandsbassiner.

I 2007-08 at gennemføre en udbygning af fællesystemerne i Thorning, Ans, Hvam og 

Sjørslev med sparebassiner.



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Fælles formål 4.213 4.200 4.123 4.121

Ordninger for dagrenovation- -27.656 -27.656 -27.656 -27.656
Ordninger for glas, papir og pap 2.221 2.231 2.231 2.231

Ordninger for farligt affald 1.879 1.881 1.881 1.881

Genbrugsstationer 17.903 17.903 17.903 17.903

Øvrige ordninger og anlæg 1.481 -399 -399 -399

I alt renovation 41 -1.840 -1.917 -1.919

Anlæg 3.200 3.950 1.700 1.000

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Konstarering.

Bevilling 21 Renovation 

Der afsættes 25 tons plast frasorteret via containerpladserne på ACTandskov og 

ACTietgens-vej i 2007.

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010

Frasortering af plastemballage på containerpladserne.

Oplysningskampagne om genbrug af glasemballage. Pjecen – ”Klar besked om glas” – 

hvordan og hvorfor glas skal frasorteres, husstandsomdeles i de tidligere Kjellerup og 

Silkeborg Kommuner.

Den samlede mængde af glasemballage i de tidligere Kjellerup og Silkeborg Kommuner 

øges med 5% fra 2004 til 2007. I 2004 blev der indsamlet 625 tons. 

Konstatering.

Konstatering.

Der udarbejdes en EMAS-redegørelse for ACTandskov i lighed med den for ACTietgensvej 

for året 2006 til udgivelse i 2007.

EMAS-registrering af ACTandskov og udarbejdelse af en miljøredegørelse.



Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Konstatering.

Konstatering.

Udarbejde affaldsregulativer inden for rammerne af Affaldsplan 2007.

Regulativerne vedtages i Byrådet inden 1. juli 2007.



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Kollektiv Trafik 33.000 33.000 33.000 33.000

I alt 33.000 33.000 33.000 33.000

Resultatkrav

Konstatering.

Succeskriterium

Der træffes beslutning om eventuelt nyt rutenet.

Indsatsområde

Køreplanen tilpasses - inden for de givne ressourcer - til de ændrede transportbehov i den 

nye Silkeborg Kommune.

Bevilling 24 Kollektiv Trafik

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Fast ejendom 220 220 220 220

Fælles formål -4.800 -4.800 -4.800 -4.800

Kommunale veje 79.345 79.645 79.345 79.345

Havne -265 -265 -265 -265

I alt 74.500 74.800 74.500 74.500

Anlæg        10.000 

Bevilling 25 Veje

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010

Resultatkrav

Antallet og alvorligheden af uløste problemer holdes lavt.

Indsatsområde

Administration og drift af vejområdet fungerer effektivt efter strukturreformen.

Succeskriterium

Borgere og virksomheder oplever en forvaltning, der har overblik og løser 

eventuelle problemer.



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Fælles Funktioner 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0

Anlæg

Indsatsområder 

Succeskriterie

Resultatkrav

Materiel: at reparationsomkostningerne minimres og maskinkapitalen bevares. 

Pladser og personale: at de faste omkostninger minimeres.

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

Central registrering af materiel og efterfølgende udarbejdelse af udskiftningsplan 

for maskiner.  Centralisering af pladser til én plads på Tietgensvej 5. 

Harmonisering af personaleomkostninger , herunder til f.eks. vagtordninger hvor 

tryghedsaftalen (løngarantien) indebærer betydelige merudgifter.                 

Materiel: At udskiftningsbehovet for materiel svarer til den kapital der er til 

rådighed. Pladser: at de fire nuværende pladser er samlet til én plads på Tietgensvej 

5 i løbet af en kort årrække. Personale: at lønomkostningerne svarer til de opgaver 

der skal udføres.

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010



Netto Budget Overslag Overslag Overslag

1000 kr. i 2007 prisniveau 2007 2008 2009 2010

Grønne områder og naturpladser 4.833 4.833 4.833 4.833

Stadions, idrætsanlæg og 

svømmehaller 29.217 30.896 32.329 32.367

Andre fritidsfciliteter 426 426 426 426

Lystbådehavne -659 -659 -659 -659

Folkebiblioteker 40.121 39.971 39.971 39.971

Museer 13.197 13.197 13.197 13.197

Biografer 0 0 0 0

Teatre 513 513 513 513

Musikarrangementer 8.102 7.945 7.945 7.945

Andre kulturelle opgaver 10.919 10.919 10.919 10.919

Fælles formål 6.531 6.531 6.531 6.531

Folkeoplysende 

voksenundervisning 3.902 3.902 3.902 3.902

Frivilligt folkeoplysende 

foreningsarbejde 2.760 2.760 2.760 2.760

Lokaletilskud 12.668 13.101 13.913 13.990

Fritidsaktiviteter uden for 

folkeoplysningsloven 1.402 1.402 1.402 1.402

Sekretariat og forvaltninger 613 613 613 613

I alt 134.545 136.350 138.595 138.710

Anlæg 32.400 33.000 12.000

Indsatsområde Musik og Kreativ Skole:

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde Musik og Kreativ Skole:

Musik og Kreativ Skole: På baggrund af, at Søndergadeskolen er solgt og at den 

nuværende lejeaftale udløber 1. august 2008 skal der påbegyndes opførelse af ny Musik 

og Kreativ Skole. Skolen skal stå klar den 1. august 2008.

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Sammenlægning af de kommunale musikskoler i Gjern, Kjellerup og Them, 

Billedskolen i Them samt Den Kreative Skole i Silkeborg (selvejende institution) til én 

kommunal Musik og Kreativ Skole fra 1. januar 2007

At der indenfor den udmeldte økonomiske ramme sker en harmonisering af musik og 

kreativskole-virksomheden, herunder sæsonlængde, lektionslængde, elevbetaling m.v.

Harmoniseringen er fuldført således at den samlede virksomhed sker på ens vilkår, og at 

der er etableret ny ledelse og administration.



Succeskriterie

Projektering er færdiggjort 1. februar 2007.                                               
Licitation er afholdt 1. marts 2007.

Byggeriet er påbegyndt 1. april 2007.

Resultatkrav

Indsatsområde Biblioteket

Succeskriterie

Tilvejebringelse af ensartet serviceniveau i den nye kommune.

Resultatkrav

Indsatsområde Biblioteket

Succeskriterie

Mindre personaleforbrug ved udvælgelse, indkøb og klargøring af nye materialer.

Resultatkrav

Indsatsområde Biblioteket

Succeskriterie

Mindre personaleforbrug ved administrative processer.

Resultatkrav

Indsatsområde Biblioteket

Succeskriterie

Eksperimentere med selvbetjente filialer og integreret folke- og skolebibliotek.

Resultatkrav

Indsatsområde Biblioteket

Materialeindkøb.

Opgørelse.

Administration.

Opgørelse.

Biblioteksstruktur.

Tilvejebringelse af langsigtet beslutningsgrundlag.

Nye formidlingsformer.

Tidsplanen overholdes.

Gennemførelse af strukturreformen.

Statusopgørelse



Succeskriterie

Eksperimentere med edb-vægavis og brugerstyrede storskærme.

Resultatkrav

Udarbejdelse af forsøgsrapport.



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

3.22.01 Folkeskoler 504.949 512.481 522.001 529.218

3.22.02 Fællesudgifter for 

kommunens samlede skolevæsen

2.200 2.200 2.200 2.200

3.22.03 Syge og 

hjemmeundervisning

112 112 112 112

3.22.04 Pædagogisk psykologisk 

rådgivning m.m.

13.641 14.642 14.642 14.642

3.22.05 Skolefritidsordninger 93.362 93.884 93.884 93.884

3.22.06 Befordring af elever i 

grundskolen

4.053 4.053 4.053 4.053

3.22.08 Kommunale specialskoler 51.550 51.550 51.550 51.550

3.22.10 Bidrag til statslige og 

private skoler

41.892 41.892 41.892 41.892

3.22.12 Efterskoler og 

ungdomskostskoler

12.821 12.821 12.821 12.821

3.35.62 Teatre 96 96 96 96

3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 23.100 24.435 24.435 24.435

3.38.78 Elevtilskud 966 966 966 966

4.62.85 Kommunal tandpleje 35.049 35.049 35.049 35.049

6.42.42 Kommunale råd og nævn 0 0 0 0

I alt 783.791 794.181 803.701 810.918

Anlæg 23.154 12.105 7.500

Indsatsområde

Udvikling af evalueringskultur

Succeskriterie

at kvaliteten af lærerens undervisning og elevernes læring forøges og synliggøres ved anvendelse

af systematisk evaluering, herunder løbende evaluering og udvikling af elevplaner.

at kvaliteten af pædagogens samvær med børnene forøges og synliggøres ved anvendelse af 

systematisk evaluering, herunder løbende evaluering og udvikling af læreplaner.

at en nedsat følgegruppe arbejder med at koordinere og indsamle den viden, som indsatsområdet

skaber.

at der i det samlede skolevæsen udvikles rammer for en hensigtsmæssig ledelses-og 

kommunikationsstruktur for den nye Silkeborg Kommunes skolevæsen.

at der er udviklet rammer for udarbejdelse af en kommunal kvalitetsrapport.

Bevilling 41 Skoler

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010





Resultatkrav

med børn og unge.

skolerne.

- at der foregår en systematisk vidensdeling omkring undervisningen og arbejdet med børn 

- at følgegruppen koordinerer og indsamler og formidler den viden som indsatsområdet har 

skabt. 

- at der er etableret en hensigtsmæssig og effektiv ledelses- og kommunikationsstruktur for 

den nye Kommunes skolevæsen.

At der fremstilles en kommunal kvalitetsrapport som giver et solidt grundlag for politisk 

- at systematisk evaluering, herunder løbende evaluering, er integreret som del af arbejdet 

med børn. 

- at der foretages en systematisk indsamling af ny viden omkring undervisning og arbejdet 



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Teatre 95 95 95 95

Kommunal sundhedstjeneste 11.882 11.882 11.882 11.882

Fælles formål 52.367 52.367 52.367 52.367

Dagplejen 105.232 105.232 105.232 105.232

Vuggestuer 5.012 5.012 5.012 5.012

Børnehaver 98.573 98.573 98.573 98.573

Integrerede institutioner 97.241 97.241 97.241 97.241

Klubber og andre social-
pædagogiske fritidstilbud 27.300 27.300 27.300 27.300

Særlig dagtilbud og særlige klubber 0 0 0 0

Åbne pædagogiske tilbud, 
legesteder mv. 856 856 856 856

Tilbud til puljeordninger og private 
klubber 1.329 1.329 1.329 1.329

Plejefamilier og opholdsste-der m.v. 
for børn og unge 41.741 41.741 41.741 41.741

Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge 28.049 28.049 28.049 28.049

Døgninstitutioner for børn og unge 29.179 29.179 29.179 29.179

Sikrede døgninstitutioner for børn 
og unge 865 865 865 865

Botilbud for personer med særlige 
sociale problemer 961 961 961 961

I alt 500.682 500.682 500.682 500.682

Anlæg          29.450 

Indsatsområde

Succeskriterier

Dagtilbudssektionen:
Hvert dagtilbud har igangsat proces omkring dagtilbudets arbejde med fælles 
overordnede mål for hvilke kompetencer den pædagogiske læreproces skal lede frem 
imod, og med hvilke relevante mulige aktiviteter og metoder børns læring kan 
understøttes. 

Bevilling 43 Børn og Familie

Børne- og familieafdelingen har i lighed med skoleafdelingen evalueringskultur som 
indsatsområde. Genstandsfeltet for evalueringen vil være forskelligt i sektorerne, men 
fælles er fokus på metodeudvikling af en systematisk evaluering.

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010





Familiesektionen

Sundhedsplejesektionen

Resultatkrav                                                                                                               

Evaluering og fremlæggelse af indsats og konkrete planer.

På baggrund heraf beskrives læreplanen for temaerne ”Krop og bevægelse” og ”Natur 
og naturfænomener”. Hvert dagtilbud tager stilling til, hvordan de vil synliggøre og 
evaluere deres virksomhed i forbindelse med pædagogiske læreplaner.

I forbindelse med fortsat implementering af anbringelsesreform samt harmonisering af 
sagsbehandling er der et særligt fokus på en kontinuerlig evaluering af indsatsen i den 
enkelte sag, således at der løbende evalueres på sammenhængen imellem indsats og 
målene i handleplanen.

Ud fra overordnet mål og lovgivning igangsættes proces med fælles mål for 
skolesundhedsplejen og de arbejdsmetoder, der anvendes. Der indarbejdes og 
synliggøres metoder, der virker sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til 
skolebørn og familier. Det tværfaglige arbejde omkring skolebarnet udvikles og 
evalueres. 



Netto Budget         Overslag    Overslag   Overslag    
1.000 kr i 2007 prisniveau 2007 2008 2009 2010

Funktioner

Særlige dagtilbud og særlige 

klubber 5.726 5.902 5.902 5.902

Plejefamilier og opholdssteder 

mv. for børn og unge 4.086 4.111 4.136 4.158

Forebyggende foranstaltninger 

for børn og unge

6.460 6.500 6.500 6.500

Døgninstitutioner for børn og 

unge 25.116 26.776 27.685 28.951

I alt 41.388 43.289 44.223 45.511

Anlæg

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Bevilling 45 Handicap - børn 

1. Udarbejdelse af sammenhængende informationsmateriale om institutioner og tilbud.

2. Udvikling af en handicappolitik i Silkeborg Kommune.

3. Udarbejdelse af detaljeret ledelsesinformation om målgrupper med tilhørende                                  

respektive tilbud samt økonomi.

4. Prioriterings- og visitationsværktøjer i myndighedssagsbehandlingen.

5. Gennemførelse af anbringelsesreformen.

1. At der i første halvdel af 2007 foreligger materiale målrettet:

   * Brugere og pårørende.

   * Interne og eksterne samarbejdspartnere.

   * Materialet skal være enkelt opbygget og egnet til såvel hjemmeside som papirudgave.

2. Udarbejdelsen af forslag til en politik skal påbegyndes i efteråret 2006.

3. Månedlig opdatering af data samt fuld tilgængelighed af data via intranet.

4. Med afsæt i eksisterende værktøjer udvikles og anvendes fælles værktøjer i 

sagsbehandlingen således at, alle sager skal være vurderet/revurderet efter de fælles 

værktøjer inden udgangen af 2007.

5. Reformen, hvis første ændringer blev indført i 2006 skal fortsat følges op m.h.p. fuld 

implementering i 2007.



3. At værktøjet er udviklet ved begyndelsen af budgetarbejdet i foråret 2007.

4. Alle sager opgøres ultimo 2007

5. Alle sager kontrolleres internt inden udgangen af 2007.

1. Der foretages spørgeskemaundersøgelse hos et udsnit af de 2 nævnte målgrupper i 

efteråret 2007.

2. Handicappolitikken skal være godkendt inden juli 2007, således at den kan indgå i 

behandlingen af budget 2008.



Netto Budget Overslag Overslag Overslag

1000 kr. i 2007 prisniveau 2007 2008 2009 2010

Beboelse 119 119 119 119

Driftsikring af boligbyggeri 350 350 350 350

Andre sundhedsudgifter 3.227 3.227 3.227 3.227

Pleje og omsorg mv. af ældre og 

handicappede 0 0 0 0

Botilbud for personer med særlige 

sociale problemer 3.788 3.788 3.788 3.788

Alkoholbehandling og behandlingshjem 

for alkoholskadede 2.920 2.920 2.920 2.920

Behandling af stofmisbrugere 9.316 9.316 9.316 9.316

Botilbud til længerevarende ophold 0 0 0 0

Botilbud til midlertidigt ophold 3.490 3.490 3.490 3.490

Kontaktperson- og ledsageordninger 900 900 900 900

Beskyttet beskæftigelse 1.620 1.620 1.620 1.620

Aktivitets- og samværstilbud 2.630 2.630 2.630 2.630

Øvrige sociale formål -833 -833 -833 -833

I alt 27.527 27.527 27.527 27.527

Anlæg

Bevillingen omfatter:

Bevilling 51 Social Service

Midlertidig boligplacering af flygtninge, lejetab og garanti ved fraflytning af 

flygtninge, lejetab i almennyttige boliger, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, 

Det alternative plejehjem ”Landlyst” på Godrum, Bostøtte fra forsorgstilbuddet 

”Lysbro”, Enghusene, Forsorgshjemmet Godrum, Forsorgstilbuddet Lysbro, 

Alkoholrådgivningen i Silkeborg, behandlingshjem for alkoholskadede, behandling 

af stofmisbrugere, botilbud til længerevarende hhv. midlertidigt ophold for personer 

med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale 

problemer, kontaktperson- og ledsageordninger for personer med psykisk og fysisk 

nedsat funktionsevne, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til 

personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 

sociale problemer og øvrige sociale formål.



Netto Budget         Overslag    Overslag   Overslag    

1.000 kr i 2007 prisniveau 2007 2008 2009 2010

Specialpædagogiskbistand til 

voksne 4.268 4.268 4.268 4.268

Kommunal tandpleje 500 500 500 500

Pleje og omsorg m.v. af ældre og 

handicappede 14.122 14.901 15.518 16.375

Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede 19.702 19.833 19.958 20.034

Botilbud for længerevarende ophold

91.866 96.358 99.587 102.401

Botilbud til midlertidigt ophold 45.381 46.105 46.440 46.689

Kontaktperson- og 

ledsagerordninger 2.474 2.600 2.600 2.600

Beskyttet beskæftigelse 22.370 23.070 23.799 25.101

Aktivitets- og samværstilbud 10.659 10.695 10.740 11.131

Støtte til frivilligt socialt arbejde og 

øvrige sociale formål 59 59 59 59

I alt 211.401 218.389 223.469 229.158

Anlæg

Indsatsområde

Succeskriterie

   * Udvikling af nye tilbud.
   * Driftsudvikling af eksisterende tilbud.
   * Bygningsmæssige forhold.

   * Materialet skal være enkelt opbygget og egnet til såvel hjemmesiden som 

papirudgaver.
2. Udarbejdelsen af forslag til en politik skal påbegyndes i efteråret 2006.
3. At der inden årets udgang foreligger et udkast til langsigtet plan vedr.:

4. Månedlig opdatering af data samt fuld tilgængelighed af data via intranet.

5. Anmeldelse af fælles prioriterings- og visitationsværktøjer ved tildeling af bostøtte.

1. At der i første halvdel af 2007 foreligger materiale målrettet:
   * Brugere og pårørende.
   * Interne og eksterne samarbejdspartnere.

4. Udarbejdelse af detaljeret ledelsesinformation om målgrupper med tilhørende 

respektive tilbud samt økonomi.

Bevilling 55 Handicap

1. Udarbejdelse af sammenhængende informationsmateriale om institutioner og tilbud.

2. Udvikling af en handicappolitik i Silkeborg Kommune.

3. Etablering af grundlag for en langsigtet udviklingsplan for hele området.



Resultatkrav

4. At værktøjet er udviklet ved begyndelsen af budgetarbejdet i foråret 2007.
5. Der foretages opgørelse i alle sager ultimo 2007.

5. Med afsæt i eksisterende værktøjer til funktionsvurdering og visitation skal 

gennemføres  anvendelse heraf i alle sager.

1. Der foretages spørgeskemaundersøgelse hos et udsnit af de 2 nævnte målgrupper i 

efteråret 2007.

2. Handicappolitikken skal være godkendt inden juli 2007, således at den kan indgå i 

behandlingen af budget 2008.

3. Planudkastet drøftes i 2008 med relevante samarbejdspartnere (primært regionen samt 

kommunerne i regionen) m.h.p. at indgå i drøftelserne om rammeaftaler for 2009 med 

følgende år.



Netto Budget Overslag Overslag Overslag

1000 kr. i 2007 prisniveau 2007 2008 2009 2010

Introduktionsydelse 1.438 1.438 1.438 1.438

Repatriering 62 62 62 62

Personlige tillæg mv. 8.506 8.506 8.506 8.506

Førtidspension med 50 % refusion 38.814 38.814 38.814 38.814

Førtidspension med 35 % refusion 70.137 70.137 70.137 70.137

Førtidspension med 35 % refusion - 

tilkendt efter 1. januar 2003 61.324 61.324 61.324 61.324

Sygedagpenge 96.571 96.571 96.571 96.571

Sociale formål 18.703 18.703 18.703 18.703

Kontanthjælp 76.234 76.234 76.234 76.234

Kontanthjælp vedrørende visse 

grupper af flygtninge 0 0 0 0

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 20.094 20.094 20.094 20.094

Boligydelse til pensionister 32.047 32.047 32.047 32.047

Boligsikring 22.782 22.782 22.782 22.782

Revalidering 26.672 26.672 26.672 26.672

Løntilskud mv. til personer i fleksjob 

og personer i løntilskudsstillinger i 

målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere 

skånejob) 19.596 19.596 19.596 19.596

I alt 492.980 492.980 492.980 492.980

Anlæg

Bevillingen omfatter:

Bevilling 56 Sociale overførsler

Introduktionsydelse, repatriering, reintegrationsbistand, førtidspension, 

sygedagpenge, sociale formål, kontanthjælp, aktivering af kontakthjælpsmodtagere, 

boligydelse til pensionister, boligsikring, revalidering og løntilskud m.v. til 

personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job)



Netto Budget Overslag Overslag Overslag

1000 kr. i 2007 prisniveau 2007 2008 2009 2010

Ungdommens 

Uddannelsesvejledning 6.011 6.011 6.011 6.011

Produktionsskoler 2.944 2.944 2.944 2.944

Beskyttet beskæftigelse 0 0 0 0

Revalidering 16.057 16.057 16.057 16.057

Jobcentre 0 0 0 0

Løntilskud til ledige ansat i 

kommuner 4.647 4.647 4.647 4.647

Servicejob -1.724 -1.724 -1.724 -1.724

Øvrige sociale formål -421 -421 -421 -421

Sekretariat og forvaltninger 335 335 335 335

I alt 27.849 27.849 27.849 27.849

Anlæg

Bevillingen omfatter:

Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter

Ungdommes uddannelsesvejledning, produktionsskoler, beskyttet beskæftigelse, 

revalidering, jobcentre, løntilskud til ledige ansat i kommuner, servicejob, øvrige 

sociale formål og Det Lokale Beskæftigelsesråd



Netto Budget Overslag Overslag Overslag

1000 kr. i 2007 prisniveau 2007 2008 2009 2010

Erhvervsgrunduddannelser 2.104 2.104 2.104 2.104

Introduktionsprogram mv. -2.768 -2.768 -2.768 -2.768

Revalidering 8.165 8.165 8.165 8.165

Løntilskud mv. til personer i fleksjob 

og personer i løntilskudsstillinger i 

målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats (tidligere 

skånejob) 34.080 34.080 34.080 34.080

Beskæftigelsesordninger 25.895 25.895 25.895 25.895

I alt 67.476 67.476 67.476 67.476

Anlæg

Bevillingen omfatter:

Bevilling 66 Arbejdsmarked - Overførselsudgifter

Erhvervsgrunduddannelser, introduktionsprogram, uddannelsesaktiviteter og 

revalidering, løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i 

målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job) 

samt beskæftigelsesordninger



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Aktivitetsbestemt medfinansiering af 

sundhedsvæsenet 139.082 139.082 139.082 139.082

Kommunal genoptrænning og 

vedligeholdelsestræning 4.807 4.807 4.807 4.807

Sundhedsfremme og forebyggelse 2.676 2.676 2.676 2.676

Andre kommunale sundhedsudgifter 818 818 818 818

I alt 147.383 147.383 147.383 147.383

Anlæg

Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

for prioritering af indsatsområder og skabe grundlag for effektiv forebyggelse, 

sundhedsfremme, genoptræning og rehabilitering.

At der er udarbejdet en sundhedspolitik medio 2007.

Bevilling 71 Sundhedsområdet

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010

Udarbejdelse af sundhedspolitik for Silkeborg Kommune.

Der udarbejdes en sammenhængende sundhedspolitik for Silkeborg Kommune, der kan 



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Beboelse -1.686 -1.686 -1.686 -1.686

Kommunal genoptræning og 

vedligeholdelsestræning 2.088 2.088 2.088 2.088

Ældreboliger -9.222 -9.222 -9.222 -9.222

Pleje og omsorg m.v. af ældre og 

handicappede m.v. 514.862 514.862 514.862 514.862

Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede 3.441 3.441 3.441 3.441

Plejehjem og beskyttede boliger -458 -458 -458 -458

Hjælpemidler, forbrugsgoder, 

boligindretning og befordring 33.710 33.710 33.710 33.710

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. 

lign. ved pasning af døende i eget hjem. 1.799 1.799 1.799 1.799

Hjælpemiddeldepotet 5.479 5.479 5.479 5.479

Sekretariater og forvaltninger 7.036 7.036 7.036 7.036

I alt 557.049 557.049 557.049 557.049

Anlæg 76.550

Indsatsområde

Serviceharmonisering.

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Succeskriterie

både fysisk og psykisk. 

Resultatkrav

Nedbringelse af fravær og fastholdelse af personale i ældreplejen.

At iværksætte indsatser inden for forebyggende og arbejdsfastholdende områder på baggrund af                                                                                                                                                                          

analysen gennemført i 2006.    

At medarbejderne får ledelse tæt på, som skal medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø, 

At der med udgangspunkt i det politisk fastlagte serviceniveau visiteres den samme 

hjælp i hele Silkeborg Kommune.

At samtlige brugere bevilges hjælp efter ens serviceniveau inden 1.juli 2007.

Bevilling 73 Ældreområdet

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010



At fraværet nedbringes med gennemsnitligt 2 dage (januar 2007 - december 2007)



Indsatsområde

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Struktur.

Succeskriterie

Resultatkrav

Indsatsområde

Om-og Udbygningsplan.

Succeskriterie

Resultatkrav

Analysen skal være afsluttet inden udgangen 2007.

At strukturen i ældreområderne sikrer synlig og nærværende ledelse ved at ansætte ledere, som har 

ansvar for ca.25 medarbejdere

At planen behandles politisk medio 2007.

At strukturen analyseres med henblik på beslutning om den fremtidige struktur.

Der skal træffes en beslutning inden udgangen af 2007.

At der laves en om-og udbygningsplan på plejehjem/plejeboliger.

Madproduktionen på plejehjem /plejecentre og til udbringning.

At madproduktionen i den nye Silkeborg Kommune analyseres med henblik på beslutning om den 

fremtidige produktion.



Netto Budget Overslag Overslag Overslag

1000 kr. i 2007 prisniveau 2007 2008 2009 2010

Pleje og omsorg  m.v. af ældre og 

handicappede 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0

Anlæg

Bevillingen omfatter:

Bevilling 78 Fritvalgsområdet

Kommunens udgifter/indtægter til personlig pleje og praktisk efter Servicelovens § 

71. 



Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Naturbeskyttelse 6.368 6.368 6.368 6.368

Vandløbsvæsen 2.371 2.371 2.371 2.371

Miljøbeskyttelse m.v. 1.161 1.161 1.161 1.161

Diverse udgifter og indtægter 0 0 0 0

I alt 9.900 9.900 9.900 9.900

Anlæg              3.000 0 0 0

Indsatsområde

Succeskriterier

Resultatkrav

Der er endvidere kalkuleret med udgifter og indtægter til skadedyrsbekæmpelse af rotter og 

muldvarper.

Leve op til kvalitetsnormer fastsat ved lovgivning af Milijøministeriet.

Bevilling 81 Natur og Miljø

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010

Natur og Miljø omfatter på naturområdet vedligeholdelse af vandløb, pleje af fredede- og 

andre naturarealer samt driften af de kommunale skove. Ved skovdriften er der indtægter fra 

salg af brænde mv.

På miljøsiden dækkes udgifter til rådgivning og tilsyn vedrørende spiledevand, 

virksomheder, forurenede grunde, naturområdet inkl. Formidling, råstofindvending, VVM-

screening. Af husdyrbrug og vandforsyning

Mht. vandforsyning er der afsat beløb til udarbejdelse af ny vandforsyningsplan for 

Silkeborg Kommune. Der er indtægter på vandforsyningssiden fra grundvandsgebyret. 

Endelig er der afsat midler til indføring af et nyt lovbefalet kvalitetsstyringssystem.

Konstatering

Fastholde kvaliteten af drift og sagsbehandling fra de tidligere amter og kommuner.

Fastholde serviceniveau fra de tidligere amter og kommuner.

Fastholde sagsbehandlingstid fra de tidligere amter og kommuner.





Netto 

1.000 kr i 2007 prisniveau

Anlæg            11.270 3.000 3.000 3.000

Bevillingen omfatter:

Bevilling 82 Planlægning og byggemodning

Budget         

2007

Overslag    

2008

Overslag   

2009

Overslag    

2010

Byggemodning



BEVILLINGSREGLER  

  

Bevillingsmyndighed 
 
Som det fremgår af ”Lov om kommunernes 

styrelse” er byrådet den eneste bevillings-

myndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene 

ikke uden byrådets forudgående godkendelse 

må påbegynde foranstaltninger, der vil med-

føre indtægter og udgifter, som ikke er bevil-

get i forbindelse med vedtagelsen af årsbud-

gettet. 

 

Byrådet har dog bemyndiget økonomiudval-

get til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, 

hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling 

ønskes overført til en anden drifts- eller an-

lægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter alene 

omdisponeringer mellem meddelte drifts- og 

anlægsbevillinger, dvs. hovedkonto 0-6. 

 

Det er endvidere forudsat, at økonomiudval-

gets beslutning om omdisponering af midler-

ne træffes efter forudgående forhandling med 

de berørte udvalg. 

 

Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller 

lignende, kan dog iværksættes uden byrådets 

forudgående bevilling, men bevilling må da 

indhentes snarest muligt. 

 

Efter byrådets godkendelse af budgettet har de 

stående udvalg og økonomiudvalget inden for 

de respektive områder ansvaret for de bevil-

gede beløb og de materielle og mængdemæs-

sige forudsætninger, der ligger til grund her-

for. Udvalgene og driftsafdelingerne må her-

efter administrere i overensstemmelse med 

budgettets forudsætninger og inden for dets 

rammer. 

 

Ved lov blev der med virkning fra 1. august 

1994 foretaget ændring i ”Lov om kommu-

nernes styrelse”. 

 

Ved ændringen af § 41a skete der en be-

grænsning i rækkevidden af delegationsfor-

budet på takstfastsættelsesområdet. 

 

De takster, der herefter skal vedtages af byrå-

det på et møde, vedrører betalinger for benyt-

telse af sociale institutioner og forskellige 

serviceordninger, f.eks. madudbringning og 

skolefritidsordning samt alle betalinger for 

ydelser vedrørende forsyningsvirksomhed.  

 

Takster på øvrige områder vil således frem-

over kunne vedtages af respektive udvalg. 

 

 

Bevillingsbinding 
Ifølge ”Lov om kommunernes styrelse” fast-

sætter Indenrigs- og sundhedsministeren de 

nærmere regler om specifikation af de poster 

på årsbudgettet, hvortil byrådet ved dets ved-

tagelse skal tage bevillingsmæssig stilling. 

 

For driftsbevillingers vedkommende har In-

denrigsministeren fastsat følgende mindste-

krav til bevillingsniveauer: 

 

”Byrådet skal ved årsbudgettets endelige ved-

tagelse som mindstekrav tage bevillingsmæs-

sig stilling til budgettets driftsposter specifi-

ceret på udvalgsniveau.” 

 

For anlægsbevillinger gælder følgende: 

 

”Som udgangspunkt skal der gives særskilt 

anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbej-

de” 

 
For 2007 vil der samtidig med budgettets ved-

tagelse være givet godkendelse af følgende 

driftsbevillinger: 

 

Økonomiudvalget: 

  2 Renter  

  3 Finansforskydninger  

  4 Lån 

  5 Tilskud og udligning 

  6 Skatter 

11 Arealer (køb/salg) 

12 Kommunale ejendomme 

13 Brand og Redning 

14 Central administration 

15 Fælles formål 



BEVILLINGSREGLER  

  

16 Tværgående aktiviteter 

18 Rengøring 

 

Teknik- og Forsyningsudvalget: 

21 Forsyning 

24 Kollektiv trafik 

25 Veje  

28 Entreprenøropgaver 

 

Kultur- og Fritidsudvalget: 

34 Kultur og fritid 

 

Børne- og Ungeudvalget: 

41 Skoler 

43 Børn og Familie 

45 Handicap - Børn 

 

Socialudvalget: 

51 Social Service 

55 Handicap 

56 Sociale overførsler 

 

Arbejdsmarkedsudvalget: 
61 Arbejdsmarked – serviceudgifter 

66 Arbejdsmarked – overførselsudgifter  

 

Ældre- og Sundhedsudvalget: 
71 Sundhedsområdet 

73 Ældreområdet  

78 Fritvalgsområdet 

 

Plan- og Miljøudvalget: 
81 Natur- og Miljø 

82 Planlægning og byggemodning 

 

Alle bevillinger gives som nettobevillinger, 

bortset fra bevillingerne 1-6, som gives brut-

to. 

 

Anlægsbevillinger 
Anlægsbevillinger kan være et- eller flerårige 

og gives til anlægsudgifter og -indtægter un-

der hovedkontiene 0-6. 

 

Reglerne vedrørende afgivelse af anlægsbevil-

linger gælder endvidere for udlån og låneop-

tagelse. 

 

I forbindelse med årsbudgettets vedtagelse 

meddeles der ingen anlægsbevillinger. 

 

Til de rådighedsbeløb, der står opført i bevil-

lingsoversigten vedrørende anlægsarbejder, er 

der således ikke knyttet en bevillingsmæssig, 

men alene en finansiel funktion. 

 

Rådighedsbeløbene kan alene frigives af by-

rådet ved særlig anlægsbevilling for hvert 

enkelt arbejde efter anmodning fra vedkom-

mende udvalg. De rådighedsbeløb vedrørende 

anlægsarbejder, der står opført i budgettet, 

angiver den øvre grænse for størrelsen af de 

udgifter, der i budgetåret må afholdes inden 

for de pågældende anlægsbevillinger. 

 

Forhøjelse af et rådighedsbeløb kræver såle-

des en tillægsbevilling i form af tillæg til rå-

dighedsbeløbet. Tillægsbevillingen skal inde-

holde en angivelse af, hvorledes denne finan-

sieres. 

 

Kapitalbevillinger: 
 

Budgettet omfatter en række poster, hvortil 

der ikke er knyttet en bevillingsmæssig funk-

tion, og hvor der altså ikke skal ske en bevil-

lingsmæssig stillingtagen fra byrådets side. 

 

Disse poster indgår i budgettet med henblik 

på opfyldelsen af den finansielle funktion, 

dvs. for at budgettet kan danne grundlag for 

byrådets vurdering og stillingtagen til, hvor-

ledes den samlede kommunale aktivitet skal 

finansieres. 

 

Der er tale om følgende kapitalposter: 

 

• Kurstab og kursgevinster 

• Forskydninger i likvide aktiver og kortfri-

stede tilgodehavender 

• Forskydninger i aktiver og passiver vedrø-

rende andre, herunder legater. deposita og 

beløb til opkrævning/udbetaling for andre 

• Forskydninger i kortfristet gæld 



BEVILLINGSREGLER  

  

Tillægsbevillinger 
 

Behandles i byråd: 

Tillægsbevillinger til bevillingerne 11-82, 

finansieret helt eller delvist af bevillingerne  

1-6. 

 

Behandles i økonomiudvalg: 

Tillægsbevillinger mellem bevillingerne 11-

82, jf. bemærkninger tidligere vedrørende 

”Bevillingsmyndighed”. 

 

Budgetomplaceringer 
 

Behandles i fagudvalg: 

Budgetomplaceringer inden for den enkelte 

bevilling. 

 

Behandles administrativt: 

Teknisk-administrative budgetomplaceringer 

inden for den enkelte bevilling, eksempelvis 

omplaceringer grundet kontoplanændringer, 

omplaceringer på institutioner omfattet af 

økonomisk decentralisering og budgetompla-

ceringer vedrørende centrale lønpuljer på de 

respektive bevillinger.  Omplacering i forbin-

delse med ændret opgaveplacering som føl-

gende af kommunesammenlægning og struk-

turreform kan i 2007 ligeledes gennemføres 

administrativt. 

 

Herudover kan der administrativt foretages 

budgetomplaceringer efter særlig bemyndi-

gelse fra det respektive fagudvalg.  

Overførselsadgang 
 

Drift: 

Byrådet er indstillet på ved tillægsbevillinger 

det følgende år at genbevilge ikke forbrugte 

driftsbevillinger (økonomisk decentralise-

ring).). På tilsvarende måde er der adgang til 

at ”låne” af næste års budget. Ikke ansøgte 

merforbrug vil blive behandlet som ”lån” af 

næste års budget. 

 

Anlæg: 

Byrådet er indstillet på ved tillægsbevillinger 

det følgende år at genbevilge ikke forbrugte 

rådighedsbeløb til bevilgede anlæg, når der er 

tale om tidsmæssige forskydninger i anlægs-

projektet. På samme baggrund kan der søges 

adgang til at ”låne” af kommende års rådig-

hedsbeløb. 

 

Efter regnskabsårets udløb udarbejdes opgø-

relser over mer-/mindreforbrug på bevillin-

gerne til forelæggelse for fagudvalg, økono-

miudvalg og byråd. 

 

Der er dog ikke hermed indført en ”automa-

tisk” adgang til at overføre opsparede budget-

beløb fra et budgetår til et andet – eller til at 

låne af næste års budget. 

 

Finansielle konti: 

For de finansielle konti 7 og 8 er der generelt 

ikke mulighed for at overføre opsparede bud-

getbeløb fra et budgetår til et andet eller ad-

gang til at ”låne” af næste års budget. 
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Økonomisk decentralisering 
 

”Generelle retningslinier for økonomisk de-

centralisering i Silkeborg Kommune”, forven-

tes i løbet af foråret 2007 udarbejdet som en 

del af kommunens økonomiske politik. Poli-

tikken skal vedtages af Byrådet.  Nedenfor er 

de hovedprincipper hvorefter decentralise-

ringsreglerne fastlægges beskrevet.  

 

 

Principper for økonomisk decentralisering i Silkeborg kommune.
 

MÅLSÆTNING 
 

Målet med økonomisk decentralisering er at  

sikre grundlaget for, at der i Silkeborg  

Kommune kan træffes gode og hurtige be-

slutninger tæt på den enkelte borger. 

 

Med gode beslutninger menes beslutninger, 

der er i overensstemmelse med både de gene-

relle målsætninger, der fastlægges af byrådet, 

og de lokalprægede målsætninger, som fast-

lægges i et samarbejde mellem institutioner 

og brugere i lokalområderne. 

 

Med hurtige beslutninger menes beslutninger, 

der kan træffes enten umiddelbart i tilknyt-

ning til, at problemet opstår, eller som er led i 

en proces fastlagt af brugere og ansatte om-

kring aktiviteten. 

 

Tæt på den enkelte borger vil sige, at beslut-

ninger primært træffes af brugere og/eller 

ledere og ansatte, der er beskæftiget med den 

konkrete aktivitet. Beslutningerne kan dog 

også træffes af andre, hvor det så er underfor-

stået, at definitionen omkring gode beslutnin-

ger er opfyldt. 

 

Byrådets overordnede målsætninger med 

økonomisk decentralisering er herudover: 

 

• at integrere den faglige kompetence og det 

økonomiske ansvar 

• at øge motivationen hos ledere, medarbej-

dere og bestyrelse 

• at styrke den enkelte institutions selvfor-

valtning 

• at sikre en brugerorienteret drift og udvik-

ling 

• at øge den organisatoriske og økonomiske 

fleksibilitet 

• at forbedre ressourceudnyttelsen 

 

Byrådet anerkender og accepterer, at der som 

følge af decentraliseringen kan opstå forskelle 

de enkelte institutioner imellem. 

 

RETNINGSLINIER 
 

Nedenstående hovedprincipper for økonomisk 

decentralisering danner rammerne for indar-

bejdelse af regler herom i den økonomiske 

politik, der planlægges vedtaget primo 2007.  

 

Retningslinierne er formuleret som værende 

gældende for institutioner, men decentralise-

ringen er også gældende inden for afdelin-

ger/stabe og/eller områder. 

 

Der vil som et bilag til politikken blive udar-

bejdet en oversigt over hvilke institutioner, 

der er omfattet af reglerne.  Efterfølgende 

ændringer i bilaget vil blive forelagt økono-

miudvalget.   

 

1. Overordnede bestemmelser 
 

Grundlaget for den økonomiske decentralise-

ring er gældende lovgivning, Indenrigsmini-

steriets konteringsregler samt de af byrådet 

fastsatte mål og standarder og øvrige binden-

de forskrifter, herunder det til enhver tid gæl-

dende budget med dertil hørende bemærknin-

ger. 
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Institutionen må ikke gennem salg forringe 

institutionens aktiver uden forudgående god-

kendelse af fagudvalget. Her tænkes ikke på 

salg af forældede effekter af ubetydelig værdi. 

 

Der må ikke flyttes eller fjernes værdier fra 

institutionen – for eksempel skal alle økono-

miske engagementer mellem institutioner og 

andre ske til kostprisen. 

 

2. Budgetramme 
 
2.1 Generelt 
 

Institutionen tildeles årligt en budgetramme, 

indenfor hvilken institutionen selvstændigt 

kan disponere efter reglerne i nærværende 

regelsæt og øvrige bindende forskrifter. 

 

Budgetrammen indeholder som hovedprincip 

samtlige de på institutionen forekommende 

driftsudgifter og –indtægter. Afvigelserne 

herfra specificeres i bilag med særlige be-

stemmelser, som godkendes af økonomiud-

valget. Dog henledes opmærksomheden på, at 

speciel vedligeholdelse som hovedregel ikke 

indgår i institutionens budgetramme – jf. af-

snit 2.3. nedenfor. 

 

Udenfor budgetrammen er endvidere udgifter 

og indtægter, hvorom det gælder, at de ikke 

objektivt eller hensigtsmæssigt kan budgette-

res på det enkelte omkostningssted. Denne 

type udgifter og indtægter, der begrænses 

mest muligt, benævnes centrale puljer. Udgif-

ter og indtægter, som placeres i sådanne cen-

trale puljer, skal specificeres i de nævnte bilag 

med særlige bestemmelser. 

 

Ekstraordinære indtægter skal være i overens-

stemmelse med institutionens ordinære formål 

og drift. Iværksættelse af væsentlige nye akti-

viteter skal godkendes i de respektive fagud-

valg. Modtages tilskud eller sponsorater skal 

fagudvalget orienteres. 

 

Budgetrammens beregning bygger i størst 

mulig omfang på lønsum med henblik på at 

sikre de størst mulige decentrale frihedsgra-

der, under hensyntagen til en hensigtsmæssig 

fordeling mellem løn- og driftsudgifter.  

 

2.2 Personale 
 

Kommunens gældende personalepolitik skal 

til enhver tid respekteres. Herunder f.eks. cen-

trale retningslinier vedrørende ansættelser, 

uansøgt afsked, placering af personale uden 

stillingsopslag, omflytninger m.v. 

 

2.3 Bygningsvedligeholdelse 
 

Der afholdes et årligt bygningssyn, hvor ejen-

domsadministrationen vurderer bygningens 

tilstand og i samarbejde med institutionen 

planlægger de kommende års større vedlige-

holdelsesarbejder, såvel inden- som udendørs. 

 

Ejendomsafdelingen udarbejder overslag over 

vedligeholdelsesarbejderne, og budgetbeløb 

hertil afsættes på en særskilt konto, som ad-

ministreres af Ejendomsafdelingen. Denne 

konto, som benævnes speciel vedligeholdelse, 

henhører under de respektive fagudvalg, men 

indgår ikke i institutionens budgetramme. 

 

Kontoen til såkaldt almindelig vedligeholdel-

se, indgår derimod som en del af institutio-

nens budgetramme. 

 

3. Budgetrammens regulering 
 

Alle aktivitetsområder kan være omfattet af 

op- eller nedreguleringer ved den årlige bud-

getlægning og eventuelle budgetrevisioner. 

Det gælder i den forbindelse, at samtlige en-

heder indenfor samme fagområde behandles 

ens, medmindre særlige forhold tilsiger andet. 

Forud for eventuelle justeringer informeres de 

respektive institutioner. 

 

4. Tillægsbevillinger 
 

Udgangspunktet er, at der ikke ydes tillægs-

bevillinger. Undtagelse herfra er alene tilfæl-

de, hvor budgetforudsætningerne væsentligt 



BEVILLINGSREGLER  

  

er ændret. Bestemmelsen er tosidet og kan 

således være både negativ og positiv. 

 

Byrådet kan som hovedprincip ikke gøre ind-

greb i en eventuel foretaget opsparing i for-

bindelse med finansiering af omtalte tillægs-

bevillinger. 

 

 

5. Overførsel af over- eller underskud 
 

Efter udløbet af den regnskabsmæssige sup-

plementsperiode opgøres det faktiske regn-

skab for institutionen. Det bogførte forbrug 

sammenholdes med institutionens budget-

ramme +/- eventuelle tillægsbevillinger. En 

eventuel afvigelse overføres som tillægsbevil-

ling til det efterfølgende regnskabsår, og op-

føres på en særlig overførselseskonto. 

 

Der fastsættes en bagatelgrænse på kr. 1.000. 

Det vil i den økonomiske politik blive fast 

evt. beløbsgrænse over overførsel af overskud 

eller underskud.   

 

I særlige tilfælde kan der gennem ansøgning 

til fagudvalget opnås tilladelse til at foretage 

dispositioner der går ud over en eventuel be-

løbsramme.   

 

I tilfælde hvor en institution af overskud/op-

sparing foretager dispositioner, som medfører 

fremtidige øgede driftsomkostninger, skal 

sådanne afholdes indenfor institutionens bud-

getramme. 

 

6. Langsigtede investeringer/besparelser 
 

Foretager institutionen langsigtede udskift-

ninger, renoveringer eller lignende af f.eks. de 

tekniske anlæg, og der derved opnås en frem-

tidig årlig driftsbesparelse, vil besparelsen i 

alle tilfælde ubeskåret tilfalde institutionen. 

 

I tilfælde hvor fagudvalget eller byrådet fore-

tager investeringer med sigte på fremtidige 

lavere driftsomkostninger på institutionen – 

finansieret med beløb udenfor institutionens 

budgetramme – foretages samtidigt med inve-

steringen en korrektion af budgetrammen. 

Korrektion foretages altid først efter indhentet 

udtalelse fra den pågældende institutionsleder. 

 

 

7. Administration og samarbejde 
 

Den enkelte institutionsleder er budgetansvar-

lig og tillægges samtidigt administrative for-

pligtelser i henhold til bl.a. kommunens øko-

nomistyringsprincipper.  

 

Institutionens anvendelse af budgetrammen 

og eventuelle alternative indtægter og opspa-

rede midler skal ske i overensstemmelse med 

gældende regler vedrørende formelt nedsatte 

bestyrelser, råd og samarbejdsudvalg. 

 

Ved anskaffelser og varekøb er institutionen 

forpligtet til at bruge leverandører, som kom-

munen har indgået obligatoriske indkøbsafta-

ler med. 

 

8. Konflikter 
 

Uanset hvor omhyggelige og detaljerede reg-

ler, der udarbejdes for den økonomiske decen-

tralisering, vil der kunne opstå konfliktsituati-

oner, f.eks. ved tolkning af reglerne. 

 

Eventuelt opståede konflikter eller problemer 

skal primært søges løst på institutionen. De 

formelle kanaler til løsning af konflikter bru-

ges kun sekundært. 

 

9. Årsberetning 
 

Straks efter hvert regnskabsårs afslutning ud-

arbejder institutionslederen en skriftlig årsre-

degørelse. Nærmere retningslinier for indhold 

og opbygning af denne redegørelse udarbej-

des centralt. 

 

På baggrund af de enkelte institutioners rede-

gørelser udarbejder den respektive afdeling en 

samlet redegørelse, som forelægges fagudval-

get. Redegørelserne fra de enkelte institutio-
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ner vedlægges som bilag til den samlede re-

degørelse. 

 

I en årlig redegørelse, som vedrører alle ud-

valgsområder, orienteres byrådet om forløbet 

og erfaringerne med den økonomiske decen-

tralisering. Herunder en opgørelse over det 

samlede over- eller underskud på overførsels-

kontiene inden for de enkelte fagudvalg. 

 

10. Evaluering og revision 
 

I forbindelse med vedtagelsen af den økono-

miske politik vil det blive fastlagt hvornår 

principperne for den økonomiske decentrali-

sering skal evalueres og eventuelt revideres.  

 
Bevillingskontrol – budgetop-
følgning 
 

En bevilling er en bemyndigelse og en for-

pligtelse til at afholde udgifter eller oppebære 

indtægter inden for de beløbsmæssige rammer 

og de materielle vilkår, hvorunder bevillingen 

er meddelt ifølge budget og budgetbemærk-

ninger. 

 

Budgetopfølgning for alle budgetområder skal 

jfr. regler og tidsplan som fastlægges i den 

økonomiske politik. 

 

Grundlaget for budgetopfølgningen er de 

økonomirapporter der dannes ud fra kommu-

nens økonomisystem.  

 

Det påhviler driftsafdelingerne i samarbejde 

med Økonomistaben at gennemføre budget-

opfølgningen og umiddelbart herefter at fore-

lægge budgetopfølgning og eventuelle afvi-

gelsesrapporter for det budgetansvarlige ud-

valg. 

 

Materialet indsendes efter udvalgsbehandling 

til Økonomistaben, der foranlediger en samlet 

forelæggelse for direktion, økonomiudvalg og 

byråd. 

 

 

Aflæggelse af anlægsregnskaber 
 

For alle anlægsarbejder aflægges et særskilt 

anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbin-

delse med aflæggelsen af årsregnskabet for 

det år, hvor det pågældende anlægsarbejde er 

afsluttet. 

 

 


