
 
 
Forord 
 
 
Byrådets overordnede mission der beskriver meningen med Silkeborg Kommune er grundlaget for 
det værdibaserede arbejde i kommunen. Byrådets mission er formuleret således:  
 

”Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i Byrådet og det omgivende 
lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vores område” 

 
Byrådet har ligeledes en vision om i hvilken retning kommunen skal udvikle sig i de kommende år. 
Visionen er formuleret således: 
 
 ”I Silkeborg Kommune har vi en drøm om et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for 

borgere og erhvervsliv. Med til drømmen hører trivsel, kultur, uddannelse og attraktive 
bosætningsmiljøer for alle.” 

 
I arbejdet fra missionen og frem mod visionen, er det vigtigt at den kommunale organisations 
arbejde er funderet i et fælles værdigrundlag, der præger den daglige opgaveløsning. De fælles 
værdier for Silkeborg Kommune er: Dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng. 
 
Budget 2009 og overslagsårene 2010-2012 blev vedtaget den 8. oktober 2008 og foreligger nu i 
trykt form. Budgetlægningen for 2009 har taget sit udgangspunkt i Byrådets arbejde med 
kommunens værdigrundlag, samt de rammer der er blevet sat for kommunen bl.a. gennem aftalen 
mellem KL og Regeringen. Byrådet har i budgetlægningsfasen fokuseret på at sikre at der er 
balance mellem kommunens udgifter og indtægter. Det har samtidigt været nødvendigt at sikre at 
der er ressourcer til de mange nye brugere af kommunale servicetilbud der er en naturlig følge af 
den befolkningstilvækst Silkeborg Kommune oplever i disse år. 
  
I arbejdet med kommunens anlægsbudget har Byrådet fokuseret på at sikre den nødvendige 
kapacitet til nye brugere af kommunale servicetilbud, primært på børne- og ungeområdet, samt at 
der er ressourcer til fremadrettet at samle den kommunale administration. Ud over dette vil 
kommunens anlægsarbejder være præget af en række store projekter bl.a. et nyt medborgerhus på 
Bindslevs Plads, arbejdet for at etablere et Psykiatriens Hus i samarbejde med Region Midt samt 
bygning af ældreboliger i Gødvadområdet.  
 
Missionen, visionen samt værdigrundlaget for Silkeborg Kommune giver i kombination med det 
foreliggende budget det grundlag som alle arbejder ud fra i opgaveløsningen og i mødet med 
borgere, brugere og samarbejdspartnere. Budgettet er grundlaget for både politikernes og den 
udførende organisations arbejde med at opfylde kommunens eksistensberettigelse og 
udviklingspotentiale. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jens Erik Jørgensen 
Borgmester 



 



Indledning 
 
Hermed foreligger Budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 for Silkeborg Kommune.  
 
Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen “Budget 2009 i overblik” (denne), som 
primært retter sig mod dem, som ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske 
målsætninger, samt en mere omfattende udgave “Budget 2009 i detaljen”, der retter sig mod dem, 
der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. 
 
Budgetforslag 2009 i overblik indeholder: 
 
• Forslag til målaftalen mellem Byrådet og fagudvalgene 2009-2012.  

 
• Bevillings- og anlægsoversigt.  
 
• Beskrivelse af de enkelte bevillinger. Hver enkelt bevilling indeholder: 

- en forside 
- bevillingsaftale 
- takstblad 

 
 
 
 
 
God læselyst. 
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Forudsætninger og økonomiske mål  
 
Herunder beskrives kort de centrale overordnede forudsætninger, der har været gældende for udar-
bejdelsen af Budget 2009. Endvidere er de økonomiske mål beskrevet. 
 
Forudsætninger for budgettet 
 
Aftalen mellem KL og Regeringen 
Den 16. juni 2008 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2009. 
 
Udgangspunktet for aftalen er kommunernes budgetter for 2008, hvor der tillægges et løft af kom-
munernes serviceudgifter (netto) på 350 mio. kr., som skal sikre bedre service til borgerne. Der er 
mellem regeringen og KL enighed om af løfte udgiftsniveauet i 2008 med 650 mio. kr. på det speci-
aliserede socialområde. 
 
Der er i aftalen fastlagt, at kommunernes serviceudgifter under ét udgør 219.017 mio. kr. under for-
udsætning af indtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende dyre enkeltsager på 1,3 mia. 
kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. 
 
Bidrag til regionerne 
Kommunernes grundbidrag på sundheds- og udviklingsområderne er for 2009 fastsat til henholdsvis 
1.175 kr. og 117 kr. pr. indbygger.  
 
Der er ved fastsættelse af den kommunale balance taget udgangspunkt i, at den forventede medfi-
nansiering på sundhedsområdet svarer til det aftalte udgiftsniveau for regionerne.  
 
Overførsler 
Der er i aftalen forudsat et udgiftsniveau på 43,8 mia. kr. på overførselsområdet (pension, kontant-
hjælp, sygedagpenge, mv.) i kommunerne under forudsætning af en satsreguleringsprocent på 3,1 
pct. Der er enighed om, at der i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til ind-
komstoverførslerne vil være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale. Regeringen og KL 
er ligeledes enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af indkomstoverførs-
lerne. 
 
Anlæg 
Kommunernes anlægsudgifter inkl. kvalitetsfond men eksklusiv udgifter til kommunalt ejede æl-
dreboliger må i 2009 maksimalt udgøre 15 mia. kr. Udgifter til de kommunalt ejede ældreboliger 
skønnes til 2 mia. kr. 
 
Pris- og lønfremskrivning 
Skøn for pris- og lønudviklingen er fra 2008-2009 på 4,7 pct. eksklusive overførsler og 4,5 pct. in-
klusive overførsler. Samtidigt er kommunernes bidrag til den aktivitetsbestemte medfinansiering i 
regionerne fremskrevet med 3,7 pct. inklusive medicin fra 2008-2009.  
Det forudsættes konstant realt nettobidrag til AER. Ændringer i denne forudsætning vil blive taget 
op i forbindelse med midtvejsdrøftelserne om kommunernes økonomi for 2009. 
 
 

22



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 
2008.  
 
I nedenstående skema er vist befolkningsprognosens forventninger til den fremtidige befolknings-
udvikling på de enkelte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2008 er faktiske tal opgjort pr. 1. ja-
nuar. 
 
Silkeborg Kommune

2008 2009 2015 2020 2008-2009 2008-2015 2008-2020
0 årige 1.163 1.104 1.079 1.125 -5,1% -7,2% -3,3%
0-2 årige 3.509 3.499 3.327 3.444 -0,3% -5,2% -1,9%
3-5 årige 3.524 3.575 3.555 3.601 1,4% 0,9% 2,2%
6-16 årige 13.215 13.296 13.784 14.000 0,6% 4,3% 5,9%
17-66 årige 56.236 56.660 58.198 59.334 0,8% 3,5% 5,5%
67-79 årige 7.619 7.785 10.146 11.763 2,2% 33,2% 54,4%
80+ årige 3.268 3.292 3.601 3.995 0,7% 10,2% 22,2%
I alt 87.371 88.107 92.611 96.137 0,8% 6,0% 10,0%

Udvikling i procent

 
 
Mål 
I forbindelse med Forudsætningsnotatet 2009 (Oplæg til målaftale), blev der opstillet en række mål-
sætninger samt nogle finansielle mål: 
 
 

• Uændret serviceniveau og demografisk vækst: 
Kommunens største udfordring er håndteringen af den demografiske vækst sammenholdt 
med forventningen om en meget begrænset vækst i serviceudgiftsrammen, der forventes på 
baggrund af de finanspolitiske rammer.  

o På trods af dette er det Byrådets klare hensigt, at der sigtes mod opretholdelsen af et 
uændret serviceniveau i 2009. Dette skal i praksis ske gennem tildeling af uændrede 
ressourcer i forhold til Budget 2008 fremskrevet med pris- og lønudviklingen og kor-
rigeret for demografi efter samme principper som i 2008.  

 
 

• Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen 
Det er Byrådets klare forventning, at aftalen skal overholdes af Silkeborg Kommune, idet 
det forudsættes at aftaleindgåelsen tager højde for det niveau som budget 2008 lægger i 
kommunerne. 
 
 
 

Anlægsbudget målsætninger: 
 

• 1. prioritet: Afsættelse af ressourcer til etablering af anlæg, der nødvendiggøres af kapaci-
tetshensyn inden for børne- og skoleområdet. 
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• 2. prioritet: Afsættelse af ressourcer til gennemførelse af projektet på Bindslevs Plads, her-
under at skabe forudsætningerne for at den kommunale administration kan samles på Silke-
borg rådhus. 

 
Økonomiske mål: 
 
For budgetår 2009 sigtes mod følgende 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 2009-2012. 
Da både indtægts- og udgiftsgrundlag på dette tidspunkt i budgetlægningsfasen er meget usikkert, 
fastlægges beløbet, hvormed gælden nedbringes, i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. 
 
 

Budgetopgørelse  
 
Budget 2009 viser følgende: 
 
• Det økonomiske resultat af budget 2009, som fremgår af budgetopgørelse 2009-2012 punkt C, 

viser et resultat på – 23,6 mio. kr. Resultatet er summen af en lang række indtægter og udgifter, 
der gennemgås nærmere nedenfor.  

 
I det følgende vil økonomien i Silkeborg Kommunes budget blive beskrevet nærmere. Beskrivelsen 
følger og uddyber ”Budgetopgørelse 2009-2012”. 
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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 2009 budgetteres til at give i alt 3.314,3 mio. 
kr., udgør indkomstskatterne, som det fremgår af nedenstående tabel, den største del.  
 
Skatter  
 
Mio. kr. – netto 
Løbende priser 

  
 

 
--Budgetoverslag-- 

 

 Budget  Budget    
 2008 2009 2010 2011 2012 
      
Indkomstskat 2.957,8 2.968,5 3.106,1 3.139,6 3.269,0 
Medfinansiering af de skrå skatteloft -12,2 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 
Grundskyld 241,4 253,4 268,1 284,2 300,4 
Dækningsafgift af off. ejendomme 7,1 7,7 8,1 8,6 9,1 
Selskabsskat  85,7 94,1 77,8 77,3 75,4 
Skatter i alt 3.279,9 3.314,3 3.450,8 3.500,3 3.644,5 
 
Skatteprocent 
 

25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

Afgiftspligtige grundværdier: 
Grundskyldspromille 

10.254,6
25,56

10.833,7
25,56

11.462,0
25,56

12.149,7 
25,56 

12.842,3 
25,56 

 
Den kommunale indkomstskat beregnes som udskrivningsgrundlaget * skatteprocent.  
 
Det er for 2009 valgt at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag for 2009 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 
2006 som opgjort pr. maj 2008. Dette grundlag er korrigeret for bortfald af den kommunale andel af 
skat af aktieindkomst og den kommunale skat af begrænsede skattepligtige samt korrigeret for ef-
fekten af skattereformen ” Lavere skat på arbejde” som Regeringen og Dansk Folkeparti vedtog den 
24. oktober 2007. Udskrivningsgrundlaget i 2006 blev 10.412 mio. kr. Til fremskrivning af ud-
skrivningsgrundlaget fra 2006 – 2009 er anvendt den af Velfærdsministeriet udmeldte garantipro-
cent på 11,8 %. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2009 bliver således 11.641 mio. kr.  
 
Udskrivningsprocenten er 25,5. 
 
Loven ”Lavere skat på arbejde” indebærer fire forhold, som påvirker kommunernes skattegrundlag i 
2008 og 2009:  
1. Suspension af SP-bidraget i 2008. 
2. Forhøjelse af procentsatsen og grundbeløbet for beskæftigelsesfradraget i 2008 til 4,0 pct. I 

2009 hæves procentsatsen yderligere til 4,25 pct. 
3. Personfradraget sættes op med 500 kr. i 2008 og yderligere 500 kr. i 2009. 
4. Forhøjelse af overførselsindkomsterne med 0,6 pct. i 2008, hvilket svarer til virkningen på 

satsreguleringsprocenten ved en nedsættelse af arbejdsmarkedsbidraget med 0,5 procentpo-
int.  
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KL's skøn for 2008 indeholder disse ændringer, men det skal bemærkes, at for selvbudgetterings-
kommuner vil virkningen af skattereformen i 2008 blive neutraliseret i 2011 i forbindelse med efter-
reguleringen. 
 
Udskrivningsgrundlaget for 2009 er opgjort efter de ændrede regler, som borgerne rent faktisk bli-
ver sat i skat af. De kommunaløkonomiske konsekvenser af "Lavere skat på arbejde" for indkomst-
året 2009 indgår i opgørelsen af balancetilskuddet for 2009. 
 
Til fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2012 er anvendt KL’s procentstigninger, 
jf. nedenfor, pr. skatteyder tillagt ekstra 1 % for skatteyderudvikling og indkomstudvikling i Silke-
borg Kommune ud over gennemsnittet for KL- kommunerne. 
 
År Stigning Udskrivningsgrundlag
2009  11.641 
2010 3,2 % 12.014 
2011 3,3 % 12.410 
2012 3,3 % 12.819 
 
Efterregulering af indkomstskatten: 
I 2010 forventes en positiv efterregulering af 2007 på 42,6 mio. kr. 
I 2011 forventes en negativ efterregulering af 2008 på 25,0 mio. kr. 
 
Medfinansiering af det skrå skatteloft: 
Ved finansieringsreformen blev ordningen med det skrå skatteloft ”nulstillet”, så ingen kommuner 
bidrager til ordningen i 2007. Fra 2008 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, 
hvis følgende 2 betingelser er opfyldt: 
 
Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og  
Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,96.  
 
Medfinansiering vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2009. Beregningen af nedslaget foretages 
ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for 2009.  
 
Silkeborg har i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7, i budgettet regnes med en udskrivningspro-
cent på 25,5 - altså højere end både de 24,7 pct. fra 2007 og de 24,96 pct. Det betyder, at kommu-
nen skal medfinansiere det skrå skatteloft, da udskrivningsprocenten blev sat op i 2008.  
 
KL skønner, at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2009 er 1.730,4 mio. kr., hvilket betyder at kom-
munen skal medfinansiere 9,3 mio. kr.  
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Grundskylden forventes at medføre skatteindtægter på ca. 253,4 mio. kr. Grundskyldspromillen er 
sat til 25,56 i årene 2009-2012.  
 
Dækningsafgiften af offentlige ejendomme er i 2009 budgetteret til en indtægt på 7,7 mio. kr. 
 
Afregningen vedrørende selskabsskatter er endelig opgjort til 94,1 mio. kr. Dette ligger under 
landsgennemsnittet, og Silkeborg Kommune modtager således 5,6 mio. kr. i udligning. 
 
Skattesanktionslov 
Folketinget har den 4. juni 2008 vedtaget skattesanktionsloven, der gælder fra og med 2009. Forud-
sætningen er, at skatten for kommunerne under ét skal holdes i ro, medmindre andet er aftalt eller 
fastsat i økonomiaftalen for 2009. 
 
Regeringen og KL har ikke aftalt, at der skal være mulighed for en skatteforhøjelse i 2009 for kom-
munerne under ét. Det bevirker at skatteudskrivningen for indkomstskat, grundskyld og dæknings-
afgift af forretningsejendomme skal holdes uændret for hele landet under ét. Hvis ikke skatteud-
skrivningen holdes i ro, udløses en sanktion. 
 
Sanktionen indebærer, at kommunerne straffes både individuelt og kollektivt. I det første år fordeles 
straffen således, at de pågældende skatteforhøjende kommuner trækkes i statstilskuddet svarende til 
75 pct. af deres skatteforhøjelse, mens de resterende 25 pct. af forhøjelsen trækkes kollektivt i samt-
lige kommuners tilskud. I år 2 er fordelingen 50/50 mellem den individuelle og kollektive straf, 
mens det fra år 3 og frem er en ren kollektiv straf - alle kommuner trækkes i statstilskuddet svaren-
de til hele skatteforhøjelsen. Hvis kommunen i et efterfølgende år sænker skatten, reduceres reduk-
tionen i bloktilskuddet tilsvarende. 
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Tilskud og udligning 
 
Tilskud og udligning består af følgende hovedposter: 
Mio. kr. – netto 
Løbende priser 

   
--Budgetoverslag-- 

 

 Budget Budget     
 2008 2009 2010 2011 2012 
      
Landsudligning 441,2 593,6 632,3 688,5 731,2 
Statstilskud 277,4 278,4 294,6 334,4 324,1 
Efterregulering af tidligere tilskudsår 0 -27,3 -15,8 0 
Udligning og tilskud vedrørende ud-
lændinge 

-24,2 -24,9 -25,5 -26,8 -28,3 

Udligning vedrørende selskabsskat 3,6 5,6 4,7 5,0 5,1 

Særlige tilskud  15,4 32,9 49,7 50,6 51,5 
Grundbidrag -108,9 -114,0 -118,0 -122,7 -127,6 
Udligning af købsmoms -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 
Tilskud og udligning i alt 602,5 769,6 808,6 911,2 954,0 
 
Der er budgetteret med 593,6 mio. kr. på landsudligningen. Systemet er et såkaldt nettoudlignings-
system, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud 
eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kom-
munes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller 
overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få 
underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. I budget 2008 var det strukturelle 
underskud pr. indbygger 8,7 kr., og i budget 2009 er det 11,6 kr. pr. indbygger.  
  
Efter landsudligningen og tilskud til ugunstigt stillede kommuner samt overgangstilskud og særpul-
jer er der 17,3 mia. kr. til fordeling i forhold til befolkningstal. Silkeborg Kommune modtager 278,4 
mio. kr. i statstilskud heraf er 16 mio. kr. betinget balancetilskud. Det betyder, at tilskuddet er be-
tinget af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder det forudsatte udgiftsniveau 
i aftalen mellem KL og regeringen. 
 
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 for-
ventes således en negativ efterregulering af 2007 i 2010 på 27,3 mio. kr. og af 2008 i 2011 på 15,8 
mio. kr. Da der er valgt statsgaranti bliver 2009 ikke efterreguleret i 2012. 
 
Der er budgetteret med udgifter til udligning for udlændinge på 24,9 mio. kr. 
 
Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende ældreområdet samt statstilskuddet til styr-
ket kvalitet i ældreplejen budgetteres til 9,1 mio. kr. og 7,9 mio. kr. Tilskuddene fordeles efter 
kommunernes andel af ældrebefolkningen vægtet med enhedsbeløbene for aldersgrupperne 65-74-
årige, 75-84-årige og 85+-årige i udligningen af udgiftsbehov.  
 
For at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet i folkeskolen og vedrørende 
idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig 
medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. 
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Der udmøntes 9 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i perioden 2009 til 2013, hvoraf 1 mia. 
kr. udmøntes i 2009 og 2 mia. kr. årligt i 2010 til 2013. 
 
Silkeborg Kommunes andel af tilskudspuljen på 1 mia. kr. vedrørende kvalitetsfonden udgør 16,0 
mio. kr. 
 
Der er budgetteret med et udviklingsbidrag til Region Midtjylland på 117 kr. pr. indbygger, i alt 
10,3 mio. kr. og et grundbidrag på sundhedsområdet på 1.175 kr. pr. indbygger, i alt 103,7 mio. kr. 
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2. Driftsudgifter 
I følgende tabel fremgår driftsudgifterne i 2009-2012 på bevillingsniveau. 
 
            

Hele 1.000 kr. - løbende priser Budget Budget Overslagsår 
  2008 2009 2010 2011 2012 
            
Skattefinansieret drift:           
Økonomiudvalget:           
11. Arealer: -400 -96 -96 -96 -96
12. Kommunale ejendomme: 14.322 33.781 18.725 18.669 18.613
13. Brand og Redning: 12.947 13.295 13.295 13.295 13.295
14. Centralfunktioner: 300.802 324.740 324.740 324.740 324.740
15. Fælles formål: 26.566 27.746 27.406 27.231 27.131
16. Tværgående aktiviteter -12.570 -14.232 -14.232 -14.232 -14.232
18. Rengøring: 0 0 0 0 0
Økonomiudvalget i alt: 341.667 385.234 369.838 369.607  369.451 
            
Teknik- og Forsyningsudvalget            
24. Kollektiv trafik: 33.100 43.692 43.692 43.692 43.692
25. Veje: 76.689 72.377 72.377 72.377 72.377
28. Entreprenøropgaver: 0 0 0 0 0
Teknik- og Forsyningsudvalget i 
alt: 109.789 116.069 116.069 116.069  116.069 
            
Fritids- og Kulturudvalget:           
34. Kultur og fritid 142.846 149.338 152.111 152.111 152.111
Fritids- og Kulturudvalget i alt: 142.846 149.338 152.111 152.111  152.111 
            
Børne- og ungeudvalget:           
41. Skoler: 828.475 878.530 878.530 878.530 878.530
43. Børn og familie:  548.105 571.529 571.529 571.529 571.529
45. Handicap - børn 42.118 46.742 48.063 48.063 48.063
48. Handicap - børneinstitutioner 0 0 0 0 0
49.Familiesektionen - institutioner   0 0 0 0
Børne- og ungeudvalget i alt: 1.418.698 1.496.801 1.498.122 1.498.122  1.498.122 
            
Socialudvalget:           
51. Social service: 37.745 46.412 46.422 46.432 46.442
55. Handicap 217.588 243.702 250.000 250.000 250.000
56. Sociale overførsler: 533.369 547.153 561.083 575.013 588.983
58. Handicap - institutioner 0 0 0 0 0
Socialudvalget i alt: 788.702 837.267 857.505 871.445  885.425 
Arbejdsmarkedsudvalget:           
61. Arbejdsmarked - serviceudgifter 10.855 11.932 11.932 11.932 11.932
66. Arbejdsmarked - overførselsudgif-
ter 96.984 120.128 120.128 120.128 120.128
Arbejdsmarkedsudvalget i alt: 107.839 132.060 132.060 132.060  132.060 
Ældre- og Sundhedsudvalget:           
71. Sundhedsområdet: 160.107 164.801 164.801 164.801 164.801
73. Ældreområdet 626.809 664.086 671.086 671.086 671.086
78. fritvalgsområdet: 0 0 0 0  0 
Ældre- og Sundhedsudvalget i alt: 786.916 828.887 835.887 835.887  835.887 
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Hele 1.000 kr. - løbende priser Budget Budget  Overslagsår  
  2008 2009 2010 2011 2012 
      
Plan- og Miljøudvalget:           
81. Natur og miljø 10.019 10.839 10.839 10.839 10.839
Plan- og Miljøudvalget i alt: 10.019 10.839 10.839 10.839  10.839 
            
Skattefinansieret drift i alt: 3.706.476 3.956.495 3.972.431 3.986.140  3.999.964 

 
 
For en specifikation af driftsudgifterne henvises til budgetforudsætningerne for de enkelte bevillin-
ger samt til bevillingsaftalerne. 
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3. Renter 
 
Nedenfor er vist Silkeborg Kommunes renteindtægter og -udgifter: 
 

   Budget- Budget- Budget- Budget- 
Mio. kr. – løbende priser  Budget forslag overslag overslag Overslag 

  2008 2009 2010 2011 2012 
Renteindtægter -7,5 -9,4 -8,9 -8,5 -8,1 
Renteudgifter 32,8 25,9 23,6 21,2 18,7 
I alt 25,3 16,5 14,7 12,7 10,6 

 
Det fremgår af tabellen, at nettorenteudgiften i 2009 er budgetteret til 16,5 mio. kr.  
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4. Anlægsudgifter  
Nedenstående fremgår de budgetterede udgifter til skattefinansieret anlæg: 
 
ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag 
Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 
           
Bevilling 11 Arealer -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 
          
Bevilling 12 Kommunale ejendomme -14.696 12.000 12.000 12.000 
          
Bevilling 13 Brand og Redning 2.000     
          
Bevilling 14 Centrale funktioner 17.500 54.400 20.000 0 
          
Bevilling 15 Fælles formål 5.750 2.750 2.750 2.750 
          
ØKONOMIUDVALGET -8.446 50.150 15.750 -4.250 
          
Bevilling 25 Veje  7.000 11.000 31.000 28.700 
          
TEKNIK- OG FORSYNINGSUDVALGET 7.000 11.000 31.000 28.700 
          
Bevilling 34 Kultur og fritid 27.700 23.580 26.300 41.300 
          
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 27.700 23.580 26.300 41.300 
          
Bevilling 41 Skoler 23.000 25.000 30.000 30.000 
          
Bevilling 43 Børn og Familie 35.300 3.800 5.000 5.000 
        
BØRN- OG UNGEUDVALGET 58.300 28.800 35.000 35.000 
          
Bevilling 58 Handicap - institutioner 2.500 800 900 800 
          
SOCIALUDVALGET 2.500 800 900 800 
          
Bevilling 73 Ældreområdet 18.500 30.000 31.400 69.000 
        
ÆLDRE-OG SUNDHEDSUDVALGET 18.500 30.000 31.400 69.000 
Bevilling 81 Natur og miljø 2.100 3.250 3.000 2.000 
          
Bevilling 82 Planlægning og byggemodning 26.900 29.800 54.100 43.500 
          
PLAN- OG MILJØUDVALGET 29.000 33.050 57.100 45.500 
           
ANLÆG I ALT 134.554 177.380 197.450 216.050 
 
For en yderligere specifikation henvises til den samlede oversigt over skattefinansieret anlæg. 
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B. Forsyningsvirksomheder 
 
Der er ikke udarbejdet budget for forsyningsvirksomheder i budgettet, da det er besluttet at forberede, at ak-
tiviteterne på forsyningsområdet overføres til selskabsform med virkning fra 1. december 2008. 
 

C. Resultat 
 
Det fremgår af punkt C, at der forventes et samlet resultat af det skattefinansierede område på – 23,6 mio. kr. 
 

D. Likviditet 
 
Der er indregnet et afdrag på gælden på 74,7 mio. kr.  og låneoptag/revideret afdragsprofil på 16 mio. kr. og 
endeligt er der budgetteret med låneoptag til ældreboliger på 13,7 mio. kr.   
 
Der er indregnet frigivelse af 13 mio. kr. som følge af at bindingen af overskudslikviditet blev ophævet i 
2008. 
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Budgetopgørelse 2009-2012 - oversigt
A. Skattefinansieret område
Mio. kr. - netto
Løbende priser Budget

2008 2009 2010 2011 2012

1. Indtægter
Skatter 3.279,9 3.314,3 3.450,8 3.500,3 3.644,5
Tilskud og udligning 602,5 769,7 808,6 911,2 953,9
Indtægter ialt 3.882,4 4.083,9 4.259,4 4.411,4 4.598,4

2. Driftsudgifter (ekskl. forsyning)
Økonomiudvalget -341,7 -385,2 -369,8 -369,6 -369,5
Teknik- og Forsyningsudvalget -109,8 -116,1 -116,1 -116,1 -116,1
Kultur og Fritidsudvalget -142,8 -149,3 -152,1 -152,1 -152,1
Børne- og ungeudvalget -1.418,7 -1.496,8 -1.498,1 -1.498,1 -1.498,1
Socialudvalget -788,7 -837,3 -857,5 -871,4 -885,4
Arbejdsmarkedsudvalget -107,8 -132,1 -132,1 -132,1 -132,1
Ældre- og Sundhedsudvalget -786,9 -828,9 -835,9 -835,9 -835,9
Plan- og Miljøudvalget -10,0 -10,8 -10,8 -10,8 -10,8
Anslået pris- og lønregulering -139,0 -300,4 -469,2
Driftsudgifter ialt -3.706,5 -3.956,5 -4.111,5 -4.286,6 -4.469,2

3. Renter mv. -25,3 -16,5 -14,7 -12,7 -10,6

Resultat af ordinær drift 150,6 110,9 133,2 112,2 118,7

4. Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)
Økonomiudvalget -6,1 8,4 -50,2 -15,8 4,3
Teknik- og Forsyningsudvalget -10,3 -7,0 -11,0 -31,0 -28,7
Kultur- og Fridtidsudvalget -35,6 -27,7 -23,6 -26,3 -41,3
Børne- og Ungeudvalget -77,0 -58,3 -28,8 -35,0 -35,0
Socialudvalget -6,7 -2,5 -0,8 -0,9 -0,8
Ældre- og Sundhedsudvalget -23,5 -18,5 -30,0 -31,4 -69,0
Plan- og Miljøudvalget -25,5 -29,0 -33,1 -57,1 -45,5
Anslået pris- og lønregulering -6,2 -14,9 -25,3
Anlægsudgifter ialt -184,5 -134,6 -183,6 -212,3 -241,4

Resultat af skattefin. område -34,0 -23,6 -50,4 -100,2 -122,7

B. Forsyningsvirksomheder

Nettodrift 67,1
Nettoanlæg -78,4
Anslået pris- og lønregulering
Resultat af forsyningsvirks. -11,3 0,0 0,0 0,0 0,0

C. Resultat 
I alt (A + B) -45,3 -23,6 -50,4 -100,2 -122,7

D. Likviditet 

Resultat i alt (pkt. C) -45,3 -23,6 -50,4 -100,2 -122,7
Låneoptag 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Lån til ældreboliger 23,0 13,7 25,5 24,0 62,8
Afdrag på lån -76,7 -74,7 -73,8 -75,9 -68,8
Finansforskydninger (inkl. kursreg.) -2,1 -4,1 -7,3 -3,9 -3,0

I alt - ændring af likvide aktiver -85,1 -72,8 -90,0 -139,9 -115,8

OverslagsårBudget
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Bevillingsoversigt 2009-2012

Hele 1.000 kr. - løbende priser Budget Budget
2008 2009 2010 2011 2012

Skattefinansieret drift:
Økonomiudvalget:
11. Arealer: -400 -96 -96 -96 -96
12. Kommunale ejendomme: 14.322 33.781 18.725 18.669 18.613
13. Brand og Redning: 12.947 13.295 13.295 13.295 13.295
14. Centralfunktioner: 300.802 324.740 324.740 324.740 324.740
15. Fælles formål: 26.566 27.746 27.406 27.231 27.131
16. Tværgående aktiviteter -12.570 -14.232 -14.232 -14.232 -14.232
18. Rengøring: 0 0 0 0 0
Økonomiudvalget i alt: 341.667 385.234 369.838 369.607 369.451

Teknik- og Forsyningsudvalget 
24. Kollektiv trafik: 33.100 43.692 43.692 43.692 43.692
25. Veje: 76.689 72.377 72.377 72.377 72.377
28. Entreprenøropgaver: 0 0 0 0 0
Teknik- og Forsyningsudvalget i alt: 109.789 116.069 116.069 116.069 116.069

Fritids- og Kulturudvalget:
34. Kultur og fritid 142.846 149.338 152.111 152.111 152.111
Fritids- og Kulturudvalget i alt: 142.846 149.338 152.111 152.111 152.111

Børne- og ungeudvalget:
41. Skoler: 828.475 878.530 878.530 878.530 878.530
43. Børn og familie: 548.105 571.529 571.529 571.529 571.529
45. Handicap - børn 42.118 46.742 48.063 48.063 48.063
48. Handicap - børneinstitutioner 0 0 0 0 0
49.Familiesektionen - institutioner 0 0 0 0
Børne- og ungeudvalget i alt: 1.418.698 1.496.801 1.498.122 1.498.122 1.498.122

Socialudvalget:
51. Social service: 37.745 46.412 46.422 46.432 46.442
55. Handicap 217.588 243.702 250.000 250.000 250.000
56. Sociale overførsler: 533.369 547.153 561.083 575.013 588.983
58. Handicap - institutioner 0 0 0 0 0
Socialudvalget i alt: 788.702 837.267 857.505 871.445 885.425
Arbejdsmarkedsudvalget:
61. Arbejdsmarked - serviceudgifter 10.855 11.932 11.932 11.932 11.932
66. Arbejdsmarked - overførselsudgifter 96.984 120.128 120.128 120.128 120.128
Arbejdsmarkedsudvalget i alt: 107.839 132.060 132.060 132.060 132.060
Ældre- og Sundhedsudvalget:
71. Sundhedsområdet: 160.107 164.801 164.801 164.801 164.801
73. Ældreområdet 626.809 664.086 671.086 671.086 671.086
78. fritvalgsområdet: 0 0 0 0 0
Ældre- og Sundhedsudvalget i alt: 786.916 828.887 835.887 835.887 835.887
Plan- og Miljøudvalget:
81. Natur og miljø 10.019 10.839 10.839 10.839 10.839
Plan- og Miljøudvalget i alt: 10.019 10.839 10.839 10.839 10.839

Skattefinansieret drift i alt: 3.706.476 3.956.495 3.972.431 3.986.140 3.999.964

Overslagsår
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Bevillingsoversigt 2009-2012

Hele 1.000 kr. - løbende priser Budget Budget
2008 2009 2010 2011 2012

Overslagsår

Skattefinansieret anlæg:
Økonomiudvalget 6.060 -8.446 50.150 15.750 -4.250
Teknik- og Forsyningsudvalget 10.300 7.000 11.000 31.000 28.700
Kultur- og Fritidsudvalget 35.600 27.700 23.580 26.300 41.300
Børne- og ungeudvalget 76.950 58.300 28.800 35.000 35.000
Socialudvalget 6.724 2.500 800 900 800
Ældre- og Sundhedsudvalget 23.450 18.500 30.000 31.400 69.000
Plan- og Miljøudvalget 25.450 29.000 33.050 57.100 45.500

Skattefinansieret anlæg i alt: 184.534 134.554 177.380 197.450 216.050
Pris- og lønstigninger vedr. hoved-
konto 0-6 (budgetoverslagsårene) 145.243 315.296 494.556
Skattefinansieret område i alt: 3.891.010 4.091.049 4.295.054 4.498.886 4.710.570
21. Forsyningsvirksomheder
Nettodrift -67.089
Nettoanlæg 78.390
21. Forsyningsvirksomhed i alt: 11.301 0 0 0 0

Finansiering
2. Renter 32.850 16.500 14.700 12.700 10.600

-7.539
3. Finansforskydninger -82.960 4.100 7.340 3.872 3.020

4. Lån 76.704 74.700 73.800 75.900 68.800
-16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000

Lån til ældreboliger -23.000 -13.650 -25.480 -24.024 -62.790
5. Tilskud og udligning 161.024 140.922 172.911 167.438 157.953

-763.480 -910.576 -981.520 -1.078.589 -1.111.857
Betinget balancetilskud
6. Skatter 12.231 9.338 9.338 34.335 9.338

-3.292.141 -3.323.608 -3.460.110 -3.534.603 -3.653.862
Finansiering i alt: -3.902.311 -4.018.274 -4.205.021 -4.358.971 -4.594.798
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ANLÆGSARBEJDER Budget
Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Senere

Bevilling 11 Arealer -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 0
- Salg -34.000 -34.000 -34.000 -34.000
- Køb 15.000 15.000 15.000 15.000

Bevilling 12 Kommunale ejendomme -14.696 12.000 12.000 12.000 0
- Salg -28.696 -16.000 -16.000 -16.000
- Køb 10.000 10.000 10.000 10.000
- 2.000 2.000 2.000 2.000
- 2.000
- 0 16.000 16.000 16.000

Bevilling 13 Brand og Redning 2.000
SINE 2.000

Bevilling 14 Centrale funktioner 17.500 54.400 20.000 0 0
-

1.000 400
- 500
- 1.000 9.000
- 5.000 35.000 20.000
- 10.000 10.000

Bevilling 15 Fælles formål 5.750 2.750 2.750 2.750 5.000
- 750 750 750 750
- IT-projekter 3.000 2.000 2.000 2.000
- 2.000 5.000

ØKONOMIUDVALGET -8.446 50.150 15.750 -4.250 5.000

Bevilling 25 Veje 7.000 11.000 31.000 28.700 492.400
- 3.500 4.000 4.000 5.000
- 500 500 500 500
-

1.500
- 1.500
- 1.300
-

500 500
- 1.000 1.000 1.000 1.000
- 500 3.500 9.000
- 1.000 2.500 4.500
- 3.700 21.300 0
-

500 1.500
- 700 300 4.000
- 1.500
- 2.400
- 1.000
- 4.000
- 3.000 3.000
- 1.000 1.000

Et sammenhængende cykelstinet.
Godthåbsvej, forlængelse til Søvej (afventer 
kommuneplan).

Vejbelysning, renovering.

Renovering af vejvisning.
Udvidelse af Anebjergvej.

Trafikinvesteringer - Frisholmområdet.

Ewaldsvej, Solbakkevej, Richtersvej, Dalgasgade og 
Jernbanevej, renovering efter opgravning.

Lovpligtig energimærkning

Tilbygning Rådhuset incl. P-kælder

Borgerrelaterede selvbetjenings løsninger

IT-konverteringer og infrastruktur

Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse

Kommuneplan
Ny indretning af tidligere Medborgerhus samt Søvej 1

Torvet 1, Silkeborg

Etablering af et Psykiatriens Hus

Mindre anlægsarbejder.

Borgergade, Ansvej - Sølystvej, etape 1.
Rodelundvej, cykelsti Virklund - Knudlund.
Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder.
Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", 
renovering efter opgravning.

Havneområdet, renovering inkl. toiletbygning.

Skattefinansieret anlæg

Budgetoverslag

Ø. Højmarksvej, reg. ved Stockholmsvej/Arendalsvej.

Øster Bordingvej, udbygning og forlægning.

Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet.

Udbredelse af ESDH til alle eksterne institutioner dvs. 
biblioteker, skoler, ældreområdet, børneinstitutioner, 
tidl. Amtsinstitutioner, haller m.v.

Søvej - Søgade, hastighedsdæmpning.
Dynamisk parkerings vejvisning.
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ANLÆGSARBEJDER Budget
Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Senere

Skattefinansieret anlæg

Budgetoverslag

-
3.000 1.000

- 10.000
- 4.000
- 9.000
- 1.700
- 1.500
- 1.500
- 2.000
- 1.000
- 7.000
- 11.500
- 4.000
- 1.000
- 2.000
- 3.000
- 5.500
- 6.000
- 4.000
- 2.500
- 2.000
- 1.000
- 3.500
- 2.000
- 1.000
- 1.000
- 1.200
- 3.000
- 1.300
- 2.500
- 2.200
-

1.000
-

1.000
- 2.000
- 20.000
- 15.000
- 25.000
- 65.000
- 22.000
- 50.000
- 40.000
-

3.000
- 2.000
- 1.200
- 7.000
- 12.000
- 7.500
- 18.000
- 8.000

Silkeborg Park, infrastruktur.
Søtorvet, omdannelse til bypark.

Lastbilparkeringspladser til langtidsparkering.
Sejs, sti Lilleøvej - Sejs Skole.
Rodelundvej, cykelsti Salten - Knudlund.

Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej.
Søndergade Kjellerup, ombygning fra Skolegade til 
Grønningen med cykelstier.

Horsensvej - Silkeborgvej, cykelsti syd for Salten.

Sorringvej - Silkeborgvej, cykelsti Voel - Sorring.

Funder Kirkevej, Skærskovvej,cykel- og gangstier.

Iller Damvej, cykelsti  - Grønbæk.

Nørregade i Kjellerup, ny bro.
Torvet i Silkeborg, renovering.

Resenbrovej, cykelsti Resenbro - Voel.

Udvidelse af Nørhedevej.
Udvidelse af Tandskovvej.

Broen på Søndergade, Gjern.

Nørrevænget, cykelstier.

Havneområdet fra Hjejle- kiosken til jernbanebroen.
Lyngbygade - Vestre Allé, regulering inkl. torv.

N. Højmarksvej, tunnel ved Højmarksvænget.

Rundkørsel, Grønningen, Kjellerup.
Kjellerup Midtby, ombygning af veje.

Udvidelse af Buskhedevej.

Viborgvej, rundkørsel ved N. Ringvej.
Drewsensvej, forlængelse til Søndre Ringvej.
Drewsensvej, forlængelse til Århusvej.

Funder Kirkeby, omfartsvej.

Balle Kirkevej, cykelstier.

Skoletorvet, ombygning.

"Søndertorv", renovering.
Vestergade, renovering.

Viborgvej, byregulering, hastighedsdæmpende 
foranstaltninger i Skægkær.

Chr. 8. Vej, hastigheds-dæmpning.
Kjellerupstien, fast belægning.
Kærsgårdsvej, regulering ved Eidervej.

Virklundvej, signalreg. ved Gunilshøjvej.

Skægkærvej, cykelstier.

Ombygning af kryds i Grønbæk.

Nordre og Østre Højmarksvej, kantsten m.m.
Borgergade, Sølystvej - Nørretorv, etape 3.

Gjessøvej, cykelstier fra byport til indkørsel til 
børnehave.

Sti fra Lunden til Hostrupsgade.

Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup.

Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter 
opgravning.

Stier, Gjern 
Chr. 8. Vej, Søvej - Ansvej, etape 2.

Omfartsvej fra Keltervej til Gudenåvej, Grauballe.
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ANLÆGSARBEJDER Budget
Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Senere

Skattefinansieret anlæg

Budgetoverslag

- 1.700
- 21.000
- 5.000
- 2.100
- 28.000
- 10.500
- 2.500

TEKNIK- OG FORSYNINGSUDVALGET 7.000 11.000 31.000 28.700 492.400

Bevilling 34 Kultur og fritid 27.700 23.580 26.300 41.300 40.800
- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- 900 1.000 1.000
- 3.000 5.000
- 700
- 2.000
- 900 2.000 2.000
- 2.500
- 1.100
- 2.400
- 2.400
- 2.400
- 2.000
- 1.900
- 900
- ?
- 10.000 8.900
- 1.500
- 500
- 6.900
- 1.500
- 8.000
- 2.000
- 5.000
- 2.000
- 800
-

10.000 15.000
- 2.500 2.500
- 14.000 9.000
- 8.300 4.200 5.000
-

480 2.500

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 27.700 23.580 26.300 41.300 40.800

Bevilling 41 Skoler 23.000 25.000 30.000 30.000 1.120.000
- 7.000
- 6.000 10.000 20.000 20.000 20.000
- 10.000 15.000 10.000 10.000 1.100.000

Sorring, bygennemkørsel.

Fårvang, omfartsvej.

Boldbaner Funder

Indretning af lokalet til Perronteatret

Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder.
Vej mellem Borgdalsvej og Lynggårdsvej.

Rodelundvej, forlægning vest om Salten.

Herredsvejen, rundkørsel i Holmstol.

Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg

Frisholm Skole, udvidelse

Silkeborg Vandrerhjem, ny værelsesfløj
Diverse renoveringer Hovedbiblioteket

Alderslyst Bibliotek, arrangementslokale

Virklundhallen, om- og tilbygning
Voelhallen, udvidelse af omklædningsfaciliteter
Anlægstilskud til forplads ved Them Hallerne

Medborgerhus
P-kælder
Kjellerup IF, Bjerget udvidelse af klubhus med 4 
omklædningsrum

Kapacitetsudvidelse
Modernisering og renovering

Kulturtorv på Bindslevs Plads

Silkeborg Bibliotek, udskiftning af "Tor"

Nyt bibliotek i Them

Midlertidig p-plads Bindslevs Plads
Sammenbygning med Hovedbibliotek, Den Kreative 
Skole og Medborgerhuset

Halbyggerier i Funder, Grauballe og Kragelund

Rustrupsvej, forlægning til Toftevænget.

Renovering af Indelukket 1. etape
Renovering af Indelukket 2. etape
Færdiggørelse af Slotsholmen

Atletikstadion, udskiftning af belægning

Udvidelse af Idrætsanlæg Buskelund

Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde

Vestergadehallen, renovering af gavl.

Atletikstadion, omklædning

Almindsøvej, omklædning
Hvinningdal, omklædning
Skægkær, omklædning

Skydebaneanlæg Abildskov
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ANLÆGSARBEJDER Budget
Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Senere

Skattefinansieret anlæg

Budgetoverslag

Bevilling 43 Børn og Familie 35.300 3.800 5.000 5.000 113.870
- 1.000 1.000 1.000 1.000
- 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000
- 800 800
-

11.500
- 15.000
- 3.000
- 2.000
- 7.900
- 22.170
- 24.700
- 16.200
- 24.800
- 14.100

BØRN- OG UNGEUDVALGET 58.300 28.800 35.000 35.000 1.233.870

Bevilling 58 Handicap - institutioner 2.500 800 900 800 800
-

800 800 800 800 800
1.000

- 700
-

100

SOCIALUDVALGET 2.500 800 900 800 800

Bevilling 73 Ældreområdet 18.500 30.000 31.400 69.000 136.978
-

930
-

70
-

13.020 26.040 24.552
-

980 1.960 1.848
-

64.170 63.054
-

4.830 4.746
-

9.576
-

9.576
-

19.152
-

2.380

Erstatningsbyggeri for pavillion i Bryrup
Institution i Kjellerup
Institution i Funder med heldagslegestue
Institution i Virklund (erstatningsbyggeri)

Indkøb af el-vogne

Renovering af Bakkegården

Udbygning af klubområdet

Pensionatet Solbakkevej, etablering af sanse- og 
aktivitetshave

Nyt plejecenter (Alderslyst - 48 boliger) - Silkeborg 
Kommunes andel
Nybygning Frydenslund (48 boliger) - Silkeborg 
Kommunes andel
Nybygning Ballelund (96 boliger) - Silkeborg 
Kommunes andel
Ombygning Fårvang (12 boliger) - Silkeborg Kommunes 
andel

Moderniserings- og udbygningsplan

Udbygning af Gødvad plejecenter (48 boliger) - 
lånefinanieret

Indeksregulering af 24 boliger, Kragelund Plejecenter - 
Silkeborg Kommunes andel

Lysbroskolen 3 nye faglokaler

Ny børnehave i Kragelund som erstatning for Kragelund 
Troldebo

Ramme til renovering ifbm. Lovkrav og pålæg

36 pladser i Sejs og Them

Udbygning af Gødvad plejecenter (48 boliger) -
Silkeborg Kommunes andel

Nybygning Marienlund plejecenter (96 boliger) -
Lånefinansieret
Nybygning Marienlund plejecenter (96 boliger) -
Silkeborg Kommunes andel

Indeksregulering af 24 boliger, Kragelund Plejecenter - 
lånefinansieret

60 pladser i Kjellerup

Udskiftning af  busser som bruges i.f.m. tilbuddenes 
kørsel herunder kørsel til og fra dagtilbud

Integreret institution i Sorring
Tilbygning til Askehuset i Them
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ANLÆGSARBEJDER Budget
Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Senere

Skattefinansieret anlæg

Budgetoverslag

-
2.394

- 2.000 4.000
- 1.000  26.100
- 2.200
- 1.300

ÆLDRE-OG SUNDHEDSUDVALGET 18.500 30.000 31.400 69.000 273.956
Bevilling 81 Natur og miljø 2.100 3.250 3.000 2.000 5.000
- 300
- 0 1.000 1.000 1.000 4.500
- 500
- 500 500 1.000
-

500 1.000 1.000 500
- 300
- 600
- 400
- 750

Bevilling 82 Planlægning og byggemodning 26.900 29.800 54.100 43.500 9.000
- 4.500 4.500 4.500 4.500
- 2.000 1.000 0 0
-

0 3.000 1.000
- 0 1.600 0
-

5.000 3.000 1.000 0
-

500 3.000 1.500 1.000
-

5.500 2.000
- 500 2.300 3.000 0
- 0 0 4.000 1.000
- Gjessø, 2 boligområder 0 4.000 4.000 3.000
- 3.000 1.000 1.000
- 0 0 6.000 15.000 5.000
- 2.000 2.000 2.000 2.000
- 4.300  0 0
- Hårup Østervej, forlængelse 2.100 0 0 0
- 1.000 3.000 2.000
- 3.000 5.000 6.000 6.000
- Funder, erhvervsområde 3.000 4.000 4.000 4.000
- 0 4.000 2.000

PLAN- OG MILJØUDVALGET 29.000 33.050 57.100 45.500 14.000

ANLÆG I ALT 134.554 177.380 197.450 216.050 2.060.826

Turkuvej, Helsinkivej forlængelse, Gødvad ca. 40-50 
paracelhusgrunde
2 veje, Digterparken, etape 1 og 2, Kjellerup ca. 40 
paracelhusgrunde
Tømmerbyvej, etape 1 af 2, Them Syd ca. 42 
parcelhusgrunde
Romervej, Grauballe ca. 29 parcelhusgrunde

Hårup syd, etape 1, erhvervsområde

Stockholmsvejkvarteret nord, færdiggørelse

Gødvad Centeret, færdiggørelse
Nye områder iht. kommuneplan
Byggemodning erhvervsformål, ad hoc
Fabriksvej og Astrupvej, Kjellerup

Syd for Industrivej, etape 1, Kjellerup
Nord for F. L. Smidths Vej, Silkeborg

Egernvej kvarteret, Ans ca. 8 parcelhusgrunde

Vandforsyningsplan

Skovrejsning, Astrupvej 

Kortlægning af naturområder
Kortlægning af invasive arter, herunder bjørneklo

Tilplantning af grusgrav i Them

Opmåling/digitalisering af vandløb samt regulativer

Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag mm.
Ingridsvej, Voel  ca. 24 parcelhusgrunde

Projekter til opfyldelse af miljømål i statslig vandplan

2 nye veje (ved siden af Musvitvej), Bryrup ca. 20 
parcelhusgrunde

Marienlund Plejecenter -Serviceareal incl. Inventar
Gødvad Plejecenter - Servicearealer incl. inventar 

Naturgenopretningsprojekter til opfyldelse af miljømål i 
statslig Natura 2000 plan

Handleplaner for natur og vand, konsulenthjælp

Karolinelundcentret i Gjern  - Inventar

Nybygning Birkebo (12 boliger) - Silkeborg Kommunes 
andel

Karolinelundcentret i Gjern  - Servicearealer
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Bevilling 2 Renter
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i løbende priser 2008 2009 2010 2011 2012
Renter af likvide aktiver -6.000 -8.000 -7.500 -7.100 -6.700
Renter af kortfristede tilgodehavender 
i øvrigt -870 -600 -600 -600 -600
Renter af langfristede tilgodehavender 
i øvrigt -600 -800 -800 -800 -800
Renter af udlæg vedrørende 
forsyningsvirksomheder 2.943 0 0 0 0
Renter af langfristet gæld 29.838 25.900 23.600 21.200 18.700
I alt 25.311 16.500 14.700 12.700 10.600
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Bevilling 3 Finansforskydninger
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i løbende priser 2008 2009 2010 2011 2012
Forskydning i likvide aktiver -85.100 -72.775 -90.033 -139.923 -115.772
Forskydning i langfristede 
tilgodehavender 2.886 4.400 7.900 4.400 4.400
Forskydninger i passiver tilhørende 
fonds, legater m.v. -570 -300 -560 -528 -1.380
Kirkelige skatter og afgifter -176
I alt -82.960 -68.675 -82.693 -136.051 -112.752

3131



 

3232



Bevilling 4 Lån
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i løbende priser 2008 2009 2010 2011 2012
Afdrag på lån 76.704 74.700 73.800 75.900 68.800
Optagne lån -39.000 -29.650 -41.480 -40.024 -78.790
I alt 37.704 45.050 32.320 35.876 -9.990
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i løbende priser 2008 2009 2010 2011 2012
Udligning og generelle tilskud -722.187 -877.595 -904.324 -1.012.043 -1.060.354
Udligning og tilskud vedrørende 
udlændinge 24.192 24.930 25.456 26.800 28.344
Kommunale bidrag til regionerne 108.923 113.992 117.981 122.700 127.609
Særlige tilskud -15.384 -32.981 -49.722 -50.608 -51.503
Udligning af købsmoms 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
I alt -602.456 -769.654 -808.609 -911.151 -953.904

Bevilling 5 Tilskud og udligning
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i løbende priser 2008 2009 2010 2011 2012
Kommunal indkomstskat -2.726.197 -2.959.138 -3.096.742 -3.130.226 -3.259.654
Selskabsskat -85.721 -94.059 -77.815 -77.255 -75.393
Grundskyld -230.154 -253.397 -268.094 -284.179 -300.378
Anden skat på fast ejendom -7.140 -7.676 -8.121 -8.608 -9.099
I alt -3.049.212 -3.314.270 -3.450.772 -3.500.268 -3.644.524

Bevilling 6 Skatter
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Bevilling 11 Arealer 
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Arealer -417 -96 -96 -96 -96
I alt -417 -96 -96 -96 -96
Anlæg -25.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
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Bevillingsaftale for Bevilling 11 Arealer  

Bevillingsaftale for Bevilling 11 Arealer 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Økonomiudvalget og 
Ejendomschefen for bevilling 11 Arealer.  

 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Økonomiudvalget konkretiserer 
Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)”. For det andet er 
formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes 
indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
2. Aktuelle udfordringer 
Der er ikke et tilstrækkeligt udbud af erhvervsgrunde, hvilket skyldes mangel på planlagte arealer 
samt et byggemodningsefterslæb. Der er et rimeligt udbud af boliggrunde, men grundene er ikke 
geografisk placeret, hvor efterspørgslen er størst. 
 
Der skal udarbejdes en status over de arealer, der henhører under bevillingen med henblik på 
fastlæggelse af anvendelse og plejeniveau. Status skal omfatte en opgørelse over arealer 
kategoriseret efter anvendelse og synlighed. 
 

3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 11 Arealer følgende mission og 
vision: 

 
Mission: 
At der altid er grunde til bolig, erhvervs- og offentlige formål til rådighed, samt at der er passende 
pleje af arealer, der hører under bevillingen. 

 
Vision: 
At der er et mangfoldigt udbud af grunde til bolig, erhvervs- og offentlige formål, som lever op til 
efterspørgslen, samt at der er et passende plejeniveau af alle grunde, der hører under bevillingen.  

 
4. Beskrivelse af serviceniveau 
Det er muligt at anvise såvel erhvervs- som boliggrunde til salg, men grundene er ikke geografisk 
placeret, hvor efterspørgslen er størst.  

 
Synlige arealer, der hører under bevillingen, er plejet på et passende niveau inden for de 
økonomiske rammer.   
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Bevillingsaftale for Bevilling 11 Arealer  

5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og 
hvordan opfølgningen foretages. 

 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
Opkøb af arealer til erhverv på 
F. L. Smidths Vej og i Hårup. 

At der sker opkøb.  Registrering. 
Der følges op ved budget-
opfølgningerne i 2009. 

Opkøb af arealer generelt At der sker opkøb. Registrering. 
Der følges op ved budget-
opfølgningerne i 2009. 

 
6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 11 Arealer. Ønskes mere detaljerede 
oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for 
bevillingen. 

 
Netto 
1000 kr. i 2009 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag 
2011 

Overslag 
2012 

Ubestemte formål -96 -96 -96 -96
I alt -96 -96 -96 -96
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Bevilling 12 Kommunale ejendomme 
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Beboelse 126 157 157 157 157
Andre faste ejendomme -4.219 12.267 -2.733 -2.733 -2.733
Byfornyelse 1.146 1.125 1.125 1.125 1.125
Driftssikring boligbyggeri 3.615 3.315 3.285 3.255 3.225
Private ældreboliger 2.964 2.938 2.912 2.886 2.860
Administrationsbygninger 11.091 13.979 13.979 13.979 13.979
I alt 14.723 33.781 18.725 18.669 18.613
Anlæg 19.810 -14.696 12.000 12.000 12.000
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Bevillingsaftale for Bevilling 12 Kommunale ejendomme  

Bevillingsaftale for Bevilling 12 Kommunale ejendomme 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Økonomiudvalget og Ejen-
domschefen for bevilling 12 Kommunale ejendomme.  
 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Økonomiudvalget konkretiserer 
Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)” vedtaget den 31. 
marts 2008. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er 
til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
2. Aktuelle udfordringer 
Der er fortsat fokus på at sikre værdifastholdelse af kommunens aktiver, således at manglende ved-
ligeholdelse ikke medfører, at aktiverne værdiforringes og på sigt medfører større udgifter til genop-
retning. Det er en forudsætning for fastholdelse af værdien af kommunens aktiver, at der afsættes 
midler til løbende vedligeholdelse af eksisterende bygninger og anlæg. 
 
Byrådets beslutning om samling af administrationen på Søvej 1 medfører større logistikopgaver i 
forbindelse med udflytning af Medborgerhuset og rokade mellem rådhusene. 
 
De aktuelle udfordringer for bevillingen er at gå på omkostningsjagt og fastholde værdier samt være 
bevidst om at trimme ejendomsporteføljen, således at bevillingen kun omfatter ejendomme, der 
tjener byplanmæssige formål eller understøtter kommunens kernefunktioner. 
 
3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 12 Kommunale ejendomme føl-
gende mission og vision: 
 
Mission: 
Administration af Økonomiudvalgets beholdning af ejendomme samt af ydelsesstøtte til byfornyel-
se og almene boliger. 
 
Vision: 
At Økonomiudvalgets beholdning af ejendomme understøtter den langsigtede kommunale planlæg-
ning og opgavevaretagelse, samt at ejendomme opkøbt til byudvikling anvendes bedst muligt indtil 
de skal anvendes til endeligt formål. 
  
4. Beskrivelse af serviceniveau 
Ejendomme, der henhører under bevillingen administreres og vedligeholdes på et passende niveau 
inden for de økonomiske rammer. 
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Bevillingsaftale for Bevilling 12 Kommunale ejendomme  

5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvor-
dan opfølgningen foretages.  
 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
Med afsæt i den forventede 
vedtagne kommuneplan revur-
deres beholdning af ejendom-
me med henblik på afhændelse 
af de ejendomme, der ikke har 
planmæssige formål eller un-
derstøtter kommunale kerne-
funktioner.  

Trimning af ejendomsporte-
føljen. 

Konstatering 

 
6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 12 Kommunale ejendomme. Ønskes mere 
detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for 
bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2009 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag 
2011 

Overslag 
2012 

Beboelse 157 157 157 157
Andre faste ejendomme 12.267 -2.733 -2.733 -2.733
Byfornyelse 1.125 1.125 1.125 1.125
Driftssikring af boligbyggeri 3.315 3.285 3.255 3.225
Private ældreboliger 2.938 2.912 2.886 2.860
Administrationsbygninger 13.979 13.979 13.979 13.979
I alt 33.781 18.725 18.669 18.613
 

 
4646



Bevilling 13 Brand & Redning
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Redningsberedskab 12.763 12.501 12.501 12.501 12.501
Tjenestemandspensioner  (065272) 794 794 794 794 794
I alt 13.557 13.295 13.295 13.295 13.295
Anlæg 2.000
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Bevillingsaftale for Bevilling 13 Brand & Redning   

Bevillingsaftale for Bevilling 13 Brand & Redning 
 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Økonomiudvalget og 
Afdelingschefen for Brand & Redning.  
 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Økonomiudvalget konkretiserer 
Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)”. For det andet er 
formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes 
indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
2. Aktuelle udfordringer 
For 2009 kan nævnes følgende hovedpunkter: 
 

• Opgaven som ”konsulent” på opgaven med at udarbejde beredskabsplan for kommunens 
institutioner – endelig plan forventes at foreligge til behandling i byrådet i foråret 2009. 

• Implementering af SINE (landsdækkende radiokommunikationsnet). Efter nuværende 
tidsplan sker udrulningen i Region Midtjylland i 2. halvår 2009. 

 
3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling nr. 13 Brand & Redning følgende 
mission og vision: 
 
Mission 
Brand & Rednings primære opgave er gennem rationel og effektiv drift at yde borgerne og 
samfundet en hurtig hjælp i akutte situationer med det formål, at begrænse menneskelige, 
samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser mest muligt.  
 
Vision 
Når der foreligger en samlet beredskabsplan for Silkeborg kommune, forventer Brand & Redning at 
være i stand til – ud fra beredskabsplanens beskrivelser – at kunne iværksætte effektive og 
rationelle handlinger som modspil til pludseligt opståede situationer. F. eks. kan nævnes 
handlingsplaner for vand og varmeforsyningen – evakueringsplaner for institutioner m.v. 
 
Med indførelsen af det fælles radiosystem SINE forventer Brand & Redning at være i stand til på en 
mere effektiv og sikker måde, at kunne deltage i løsningen af opgaverne i forbindelse med større 
hændelser i tæt samarbejde med politi, det præhospitale beredskab, samt dele af forsvaret - herunder 
hjemmeværnet og SOK.  
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Bevillingsaftale for Bevilling 13 Brand & Redning   

4. Beskrivelse af serviceniveau 
Brand & Rednings serviceniveau er beskrevet i den Risikobaserede Dimensionering som er 
behandlet og godkendt af byrådet. Dette gælder primært beredskabets kerneområder 
 

• brandslukning 
• frigørelse af fastklemte ved færdselsuheld m.v. 
• personredning på vand 
• miljøopgaver (oliespild – kemikalieudslip m.v.) 

 
Herudover er det Brand & Rednings ønske, at udbygge aktiviteterne med at servicere kommunens 
borgere og institutioner - dels med diverse ydelser gennem den døgnbemandede vagtcentral, dels 
gennem driftsafdelingen/værkstedet at servicere andre kommunale driftsafdelinger med f.eks.:  
 

• ældreområdets nødkald 
• radiokommunikation, samt drift og vedligeholdelse af bilpark m.v. 
• vagtcentralfunktionen omkring kommunale tyverianlæg, elevatoralarmer samt diverse 

tekniske alarmer. 
• at være det sted, hvortil kommunens borgere, pårørende m.fl. udenfor normal arbejdstid kan 

henvende sig i forbindelse med diverse forekommende problemer der kan opstå i forbindelse 
med de kommunale kerneområder.   

 
5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budget år. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og 
hvordan opfølgningen foretages. 
 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Fortsættelse af det 
igangværende arbejde med at 
effektivisere indsatsen i 
forbindelse med bevillingens 
kerneområder.   

Det tilstræbes, at der inden for 
kommunegrænsen i alle 
situationer tilkaldes assistance 
fra den nærmeste station/den 
station med kortest kørevej.  

Over en periode på 3-4 år vil 
der på baggrund af konkrete 
udrykningstider blive foretaget 
en vurdering af behovet for 
ændringer.   

2. Fortsat at arbejde på, at 
antallet af blinde alarmer fra 
institutioner og virksomheder 
nedbringes mest muligt.   

Med indsatsen forventes at 
alarmer der opstår pga. 
betjeningsfejl, 
uhensigtsmæssig placeringer  
af følere m.v. reduceres til et 
minimum.  

Vagthavende ISL foretager 
efter hver blind alarm en 
vurdering af årsagen til 
alarmen på baggrund af et 
afkrydsningsskema der 
efterfølgende oversendes og 
vurderes af 
forebyggelsesafdelingen.  
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Bevillingsaftale for Bevilling 13 Brand & Redning   

 
6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 13 Brand & Redning. Ønskes mere 
detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for 
bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2009 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag 
2011 

Overslag 
2012 

Redningsberedskab 12.501 12.501 12.501 12.501
Tjenestemandspensioner 794 794 794 794
I alt 13.295 13.295 13.295 13.295
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Økonomiudvalget
Bevilling: 13 - Brand og Redning 

Ydelse: Budget 2008 Budget 2009
takst takst

kroner kroner
ekskl. moms ekskl. moms

Pr. time Lift (32 m)   *)                                                                    562
Pr. time Autosprøjte/Redningsvogn  *)                                    460
Pr. time Øvr. køretøjer o. 3.500 kg (Tankvogn/Lastvogn) *)   398
Pr. time Køretøjer u. 3.500 kg    *)                                               255
Pr. km. Køretøjer o. 3.500 kg                                                       16
Pr. km. Køretøjer u. 3.500 kg                                                       10

Mandskabstime 8.00 - 15.30 296
Mandskabstime 15.30 - 08.00 (min. 3 timer ved tilkald) 408

Pr. time Båd m/påhængsmotor *)                                                 255
Pr. time Pumpe o. 1.000 l/min.                                                       383
Pr. time Pumpe u. 1.000 l/min.                                                     179
Pr. time Lysanlæg                                                                           179
1. døgn Slanger                                                              51
flg. Døgn Slanger                                          10
1. døgn Thermospand 71
flg. Døgn Thermospand 41
1. døgn Vandtrailer 204
flg. Døgn Vandtrailer 51
1. døgn Megafon 153
flg. Døgn Megafon 51

Flydespærring incl. 4 timer til udlægning, optagning  m.v. 1.430
Tilslutning af ABA-alarmer 4.595
Årlig afgift af ABA-alarmer 4.595
Tilslutning af tyveri- og tekniske alarmer 1.905
Årlig afgift af tyveri- og tekniske alarmer 970
12 timers grundkursus førstehjælp (15 pers.) - internt 8.680
12 timers grundkursus førstehjælp (15 pers.) - eksternt 10.722
3 timers repetitionskursus i førstehj. (15 pers.)- internt 1.991
3 timers repetitionskursus i førstehj. (15 pers.) - eksternt 2.757
2 timers kursus i elementær brandbek. (15 pers.) - internt 3.268
2 timers kursus i elementær brandbek. (15 pers.) -eksternt 3.778
6 timers kursus for institutionspersonale 5.310
1,5 times kursus for de ældste børnehavebørn 817

Herudover findes prisliste gældende for udlejning af 
diverse småinventar.

*) prisen er excl. mandskab/chauffør

NB: Der er ikke anført 2009 priser, idet 2009 prisen udgør  
2008-prisen reguleret med udviklingen i nettoprisindekset for 
oktober. De endelige takster for 2009 foreligger således først 
medio november. 
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Bevilling 14 Centralfunktioner
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Sekretariat og forvaltninger 278.173 286.223 286.223 286.223 286.223
Administration vedrørende jobcentre 
og pilotjobcentre 19.766 18.167 18.167 18.167 18.167
Tjenestemandspensioner 17.060 20.350 20.350 20.350 20.350
I alt 314.999 324.740 324.740 324.740 324.740
Anlæg 1.000 17.500 54.400 20.000

5555
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Bevillingsaftale for Bevilling 14 Centralfunktioner 

1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Økonomiudvalget og 
Direktionen. 
 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Økonomiudvalget konkretiserer 
Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)”. For det andet er 
formålet at præcisere hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes 
indenfor de givne økonomiske rammer. 

2. Aktuelle udfordringer 
Silkeborg Kommune står over for en række generelle udfordringer, jf. nedenstående. Silkeborg 
Kommunes administration på bevilling 14 Centralfunktioner er som oftest det udførende led i 
relation til håndteringen af disse udfordringer. 

2.1. Effektiviseringer 
Silkeborg Kommune skal i endnu højere grad end tidligere arbejde på at bruge mindre tid på 
administrationen og mere tid til at levere service af høj kvalitet til borgerne. Silkeborg Kommune 
skal arbejde med at udvikle og effektivisere kommenens serviceydelser, herunder analysere 
mulighederne for at identificere og udnytte de fordele, der kan opnås ved effektiviseringer.  
 
Arbejdet med effektiviseringer er en integreret del af det fortsatte arbejde med den politiske 
styringsmodel. Gennem formulering af mål og forventet effekt vil der blive stillet en række klare 
krav til udvikling af både kvalitet og resultat samtidigt med, at det er påkrævet at arbejde med 
effektiviseringer og at ”gå på omkostningsjagt”, hvor det er muligt.  
 
I forbindelse med effektiviseringer i Silkeborg Kommune bør muligheden for 
konkurrenceudsættelse af opgaver samtidigt indgå i overvejelserne i planlægning af 
opgavevaretagelsen.  
 
I Silkeborg Kommune skal arbejdet med intern regelforenkling frigive mest mulig tid til service af 
høj kvalitet til borgerne ved at mindske tidsforbruget på administration. Samtidig skal arbejdet med 
regelforenkling afdække regler, der lægger unødige begrænsninger på tilrettelæggelsen af 
opgavevaretagelsen.  
 
Arbejdsgangsanalyser, af de opgaver der varetages af det administrative personale, vil være et 
væsentligt element i bestræbelserne på at kortlægge området og finde frem til opgaver hvor der kan 
være potentiale for effektiviseringer gennem en optimering af de eksisterende arbejdsgange. 
 
Silkeborg Kommunes administration på bevilling 14 Centralfunktioner er den centrale udførende 
aktør i forhold til at finde mulige effektiviseringspotentialer i organisationen samt områder, der kan 
konkurrenceudsættes, herunder igangsætte diverse initiativer. 

2.2. Budgetoverholdelse 
Silkeborg Kommune vil i årene frem stå over for et stigende pres for at overholde de vedtagne 
budgetter. Presset for at overholde de kommunale budgetter skyldes i høj grad det fokus Regeringen 
ligger på at holde væksten i de offentlige udgifter på et minimum, hvilket blandt andet kan ses 
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gennem skattestoppet og den sanktionslovgivning, der er vedtaget med virkning i 2008. Der er intet 
der tyder på, at Regeringen fremover vil ændre holdning til udviklingen i de offentlige udgifter. 
Dette afspejles i at Regeringen fremover vil sanktionere de kommuner, der ikke overholder 
skattestoppet individuelt samt har taget skridt til at lave modregningsmekanismer såfremt 
kommunerne fra 2009 og frem ikke overholder indgåede økonomiaftaler mellem KL og 
Regeringen.    
 
Silkeborg Kommunes administration på bevilling 14 Centralfunktioner har en vigtig opgave i 
relation til at optimere driften samt optimere de muligheder, der kan være for effektivisering og 
dermed være medvirkende til at budgettet kan overholdes.  

2.3. Dokumentation evaluering og evidens 
Silkeborg Kommune står overfor øgede krav om dokumentation, kvalitet og omkostninger ved den 
leverede service.  Disse krav er en udløber af opgave- og strukturreformen, hvor der, som led i at 
styrke den målrettede dokumentations- og evalueringsindsats i forhold til den kommunale 
opgaveløsning, blev oprettet et evalueringsinstitut for regionerne og kommunerne (KREVI). 
Kravene kommer også fra borgerne, der ønsker dokumentation for, at den service de modtager er på 
linje med forventningerne.  
 
Med ”Silkeborg Kommune – en styringsmodel” har kommunen påbegyndt arbejdet med 
dokumentation. I styringsmodellen arbejdes der med effektmål og servicemål. Der opstilles mål på 
alle fagområder, og der følges op på disse. Således er læringsaspektet også en vigtig faktor i 
styringsmodellens evalueringsdimension. 
 
Samtidig er der udarbejdet en strategi for anvendelsen af evalueringer i Silkeborg Kommune; "På 
vej mod en evalueringskultur - dokumentation, læring og kvalitetsudvikling". Silkeborg Kommune 
ønsker at bringe evaluering ud på alle niveauer i organisationen. Men der skal ikke evalueres for 
evalueringernes egen skyld. Evalueringer skal være med til at skabe læring og udvikle kvaliteten af 
vores ydelser. Vi vil arbejde hen imod at få en evalueringskultur, hvor evaluering bliver en naturlig 
del af vores måde at tænke og arbejde på i hele organisationen. I tilknytning til 
evalueringsstrategien er der udarbejdet en evalueringsplan, der mere konkret beskriver de 
handlinger, hvorigennem de strategiske målsætninger skal efterfølges. 
 
Nært beslægtet med arbejdet med evaluering er Silkeborg Kommunes målsætning om at arbejde 
mere ”evidensinformeret”. Evidensinformeret arbejde handler om, at kommunens valg af indsatser 
og metoder – ud over at være baseret på politiske holdninger og ønsker – altid skal være baseret på 
den aktuelt bedste faglige viden om effekter. Viden om effekter fremskaffes bl.a. ved at følge med i 
forskningsresultater eller medvirke i forskningsprojekter, ved at søge information hos andre 
organisationers resultater eller gennem den viden, der opbygges i det daglige arbejde eller via 
faglige netværk. En vigtig måde at fremskaffe evidens på er også, at Silkeborg Kommune selv 
foretager systematiske evalueringer af egne indsatser.  
 
Silkeborg Kommunes administration på bevilling 14 Centralfunktioner er den centrale udførende 
aktør i forhold til at styrke evaluerings- og dokumentationsindsatsen i kommunen, herunder 
igangsætte diverse initiativer på andre områder. 

2.4. Lederuddannelse 
Silkeborg Kommune har konstrueret en egen lederuddannelse. Det er planen at alle kommunens 
ledere skal gennemgå denne uddannelse startende i slutningen af 2008 og være et tilbagevendende 
uddannelsesforløb i kommunen. Kommunens lederuddannelse er obligatorisk for samtlige 
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nuværende og kommende ledere i kommunen, dog med undtagelse af de ledere der kan 
dokumentere anden kvalificerende lederuddannelse. Uddannelsen i Silkeborg Kommune vil kunne 
bygges ind i et forløb omkring en officiel diplomuddannelse.  
 
Formålet med kommunens lederuddannelse er at ruste kommunens ledere bedre til de krav, der 
stilles til ledere i det arbejdsmarked, der tegner sig for fremtiden. Gode ledere på alle niveauer vil 
være medvirkende til at gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv arbejdsplads, hvilket vil sikre, at 
det også i fremtiden vil være muligt at tiltrække kvalificerede og engagerede medarbejdere. Den 
demografiske sammensætning af landets befolkning sammenholdt med den nuværende lave 
ledighed medfører, at det fremadrettet vil blive vanskeligere at tiltrække de medarbejdere der er 
behov for i kommunen. Derfor bliver der behov for at skabe opmærksomhed omkring Silkeborg 
Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvilket blandt andet skal ske gennem opkvalificering af 
kommunens ledere samt et øget fokus på forebyggelse af fravær og kvalitetsudvikling. Der er 
således behov for at udvikle de ledelsesmæssige kompetencer og i det hele taget være opmærksom 
på at sikre den nødvendige ledelseskraft og en hensigtsmæssig dimensionering af antallet af ledere i 
forhold til medarbejdere.  Det øgede fokus på kompetenceudvikling som Trepartsaftalen og OK08 
lægger op til kan ligeledes være med til at sikre at Silkeborg Kommune også i fremtiden fremstår 
som en attraktiv arbejdsplads.  
 
Silkeborg Kommunes administration har en stor opgave og en vigtig rolle i at udvikle kommunen til 
en attraktiv arbejdsplads, herunder udvikle ledelsesmæssige kompetencer på alle niveauer i 
organisationen, således at rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere sikres.  

2.5. Demografisk udvikling 
Silkeborg Kommune står også i de kommende år over for en demografisk udvikling, der ligger over 
det, der kendetegner resten af landet. Specielt vil stigningerne i aldersgrupperne 3-5 år og 5-15 år 
ligge markant over landsgennemsnittet. Konsekvensen af dette er, at der i de kommende år vil være 
et stigende pres på kommunens daginstitutioner og skoler. Krav om budgetoverholdelse og 
effektiviseringer vil være med til at vanskeliggøre de anlægsprojekter, der skal gennemføres for at 
kunne imødegå det behov for skoler og daginstitutioner, der vil være fremadrettet.  
 
Der vil i Silkeborg Kommune være en stigning i antallet af personer i aldersgruppen over 66 år som 
det er gældende for hele landet. Dermed vil den udfordring Silkeborg Kommune skal imødegå i 
forhold til denne aldersgruppe være mere sammenlignelig med de resterende kommuner i landet. 
Kravene til effektiviseringer og overholdelse af budgetterne vil imidlertid sammenholdt med en 
forventning om øget service på området betyde at der også her vil blive tale om en stor opgave med 
at overholde de økonomiske rammer på området. 
 
Silkeborg Kommunes administration på bevilling 14 Centralfunktioner har en stor opgave og en 
vigtig rolle i at sikre, at der er rum til at udvikle kommunen så den også fremover vil være en 
attraktiv kommune for borgerne.  

2.6. Anlæg og samling af administrationen 
Silkeborg Kommune har som følge af kommunalreformen sin administration fordelt på flere 
forskellige lokationer. Af hensyn til borgerne og de administrative arbejdsgange er det planen at 
samle den kommunale administration i Rådhuset, Søvej 1. Forudsætningerne for at administrationen 
kan samles på Søvej 1 vanskeliggøres af de udmeldinger, der er kommet fra Regeringen omkring 
kommunernes anlægsaktiviteter.  
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Administrationen på bevilling 14 Centralfunktioner har til opgave at tilvejebringe det rum der skal 
bruges til at administrationen i de nærmeste år kan samles på Søvej 1.  

2.7. Kvalitetsprojekter  
Landspolitisk er der stort fokus på kvaliteten i de offentlige ydelser. Som led i at sikre en fortsat 
øget kvalitet iden kommunale service er der fra KL iværksat et projekt. Projektet skal dokumentere 
og løbende udvikle og forbedre kvaliteten i den kommunale velfærdsservice. Til grund for projektet 
har KL udarbejdet et notat, der beskriver kvalitetsprojektets formål og indhold. I notatet er opstillet 
20 delprojekter, som interesserede kommuner har kunnet tilmelde sig med henblik på at indgå aktivt 
i et fælles udviklingsarbejde. Projektet har til formål at sikre, at der fra kommunal side er fokus på 
kvaliteten af den service, der bliver leveret og samtidigt sætte borgeren/brugeren i centrum for den 
kommunale aktivitet. Silkeborg Kommune deltager i følgende 9 af de 20 delprojekter: 
Projekt 4: Lederevaluering  
Projekt 7: God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud  
Projekt 8: Demensindsatsen  
Projekt 11: Attraktive arbejdspladser  
Projekt 13: Kvalitetsmodel for hele kommunen  
Projekt 14: Udvikling af fælleskommunal ledelsesinformation  
Projekt 15: Styringsmodeller  
Projekt 16: Administrative modeller  
Projekt 19: Bedre borgerbetjening  
 
Det administrative personale på bevilling 14 Centralfunktioner er drivkraft i relation til 
gennemførelsen af de delprojekter under KL, som Silkeborg Kommune deltager i. Det er ligeledes 
det administrative personale på bevilling 14, der skal være med til at sikre, at resultaterne af 
delprojekterne gennemføres og får betydning for kommunens borgere.  

2.8. Selskabsgørelse af den kommunale forsyningsvirksomhed 
Silkeborg Kommune er i 2008 i gang med kortlægning og forarbejde til selskabsgørelse af 
kommunens forsyningsvirksomheder, der skal træde i kraft fra januar 2009. Alt forarbejdet skal 
være gennemført i 2008, så der kan ske en overdragelse til det nye selskab primo 2009. Der vil dog 
efterfølgende tilbagestå et stort arbejde med den endelige implementering af det nye 
forsyningsselskab samtidigt med, at de opgaver der i dag varetages af administrationen på bevilling 
14 fremover skal flyttes, så de fremadrettet bliver varetaget af forsyningsselskabet selv. For at dette 
skal kunne lade sig gøre, er det væsentligt, at der sker et tæt samarbejde mellem det administrative 
personale på bevilling 14, der har opgaverne i dag og det administrative personale i 
forsyningsafdelingen, der fremover skal overtage opgaverne.  

2.9. Udvikling af den kommunale borgerservice 
Silkeborg Kommunes Borgerservice er en vigtig brik i forhold til at sikre, at borgerne i Silkeborg 
Kommune får en god service, når de henvender sig til kommunen, da hovedparten af borgernes 
henvendelser sker gennem denne afdeling. Afdelingen arbejder på flere områder med at gøre 
servicen til borgerne endnu bedre end den er i dag. Dels er der iværksat en 
borgerserviceuddannelse, hvor alle medarbejdere over de næste 2-3 år skal gennemgå et 
uddannelsesforløb, der sikre, at de har de rette kvalifikationer til at kunne levere det brede spektrum 
af service som kommunens borgere efterspørger. Sideløbende med borgerserviceuddannelsen 
arbejder afdelingen med at forbedre borgerservicen gennem et udbygget udvalg af 
selvbetjeningsløsninger, hvor kommunens borgere kan tilgå kommunen via egen computer. En 
udbygning af selvbetjeningsløsningerne i kommunen kan være med til at frigøre personale, således 
at de borgere, der også i fremtiden henvender sig personligt i et af kommunens borgerservicecentre, 
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kan forvente en betjening af højeste standard. Det forventes ligeledes, at implementeringen af et nyt 
telefonsystem, som vil begynde i slutningen af 2008 og afsluttes i 2009, vil være med til at sikre en 
fortsat høj standard af den service, borgerne får leveret, når de henvender sig til kommunen.  

3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 14 Centralfunktioner følgende 
mission og vision: 
 
Mission 
Silkeborg Kommunes administration skaber rammerne for drift, udvikling og styring af kommunen 
og udøver myndighedsopgaver. 
 
Vision 
Silkeborg Kommunes administration vil i dialog med omgivelserne være en dynamisk drivkraft, der 
skaber sammenhæng i udviklingen og styringen af kommunen samt sikrer kvalitet i 
myndighedsudøvelsen. 
 

4. Beskrivelse af serviceniveau 
Silkeborg Kommunes administration sikrer borgerne høj grad af tilgængelighed og kvalitet i den 
administrative borgerbetjening. Borgerserviceafdelingen, der er centralt placeret på Silkeborg 
Rådhus, samt decentrale borgerservicecentre, er hjørnestenen i opfyldelsen af denne målsætning. 
 
Borgerserviceafdelingen er borgernes væsentligste personlige, telefoniske, skriftlige og digitale 
indgang til den offentlige sektor. Borgerne vil ved henvendelse til kommunen opleve offensiv og 
dynamisk borgerservice, hvor engagerede og fagligt kompetente medarbejdere i dialog med 
borgeren skaber sammenhæng og kvalitet for den enkelte. Alle henvendelser vil blive behandlet og 
søgt løst i første ombæring.  
 
Silkeborg Kommunes samlede administration deltager aktivt i understøttelsen af den 
borgerrelaterede service samt i betjeningen af det politiske niveau. Alle samspil og al opgaveløsning 
er bundet sammen af kommunens centrale værdier; dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng, 
hvilket kommer til udtryk i bevillingens vision. 

5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske, og 
hvordan opfølgningen foretages. 
 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Fortsat fokus på ledelse på 
alle niveauer i organisationen i 
form af ledelsespolitik, 
lederuddannelse og 
lederevaluering. 

opkvalificering af kommunens 
ledere gennem kommunens 
lederuddannelse.  
 
 
 
Nedbringelse af det 
gennemsnitlige sygefravær. 

30 % af alle kommunens ledere 
har gennemført kommunens 
lederuddannelse eller 
tilsvarende diplomuddannelse. 
 
Årlige opgørelser fra 
Organisation og Personale over 
sygefraværet pr. 31.12.2008 og 
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Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
 
 
 
Bedre fastholdelse af 
medarbejdere i form af mindre 
medarbejderomsætning. 
 
 
Større 
medarbejdertilfredshed/bedre 
arbejdsmiljø. 
 
 

31.12.2009.  
 
Årlig opgørelse fra 
Organisation og Personale over 
medarbejderomsætningen i det 
forgangne år pr. 31.12.2009.  
 
Årlige 
medarbejdertilfredsheds-
undersøgelser/arbejdsplads-
vurderinger i 2008 og 2009 fra 
Organisation og Personale. 
 

2. Udvikling af 
administrationen. 

Styrkelse af evaluerings- og 
dokumentationskulturen via 
øget fokus på dokumentation, 
læring og kvalitetsudvikling på 
alle niveauer i kommunen. 
 
Styrkelse af kvaliteten i den 
kommunale service overfor 
kommunens borgere.  
 
 
 

Løbende status fra 
Fællesstaben over gennemførte 
og igangværende evalueringer 
og etablerede interne og 
eksterne evalueringsnetværk.  
 
- Gennemførsel og 
afrapportering af de 9 
kvalitetsprojekter, Silkeborg 
Kommune deltager i sammen 
med KL.  

3. Udvikling af 
borgerkontakten. 

Øget digitalisering af den 
kommunale borgerservice, 
herunder ibrugtagning af nye 
selvbetjeningsløsninger samt 
bedre information af borgerne 
via kommunens hjemmeside 
mv. 
 
Lette borgerens adgang til 
kommunens borgerservice 
gennem 
selvbetjeningsløsninger samt 
nyt telefonsystem. 
 

Årlige opgørelser fra 
Borgerservice pr. 31.12.2008 
og 31.12.2009 over antallet af 
kommunale selvbetjenings-
løsninger. 
 
 
 
- Implementering af nyt 
telefonsystem i Borgerservice 
og andre borgerrettede 
afdelinger.  
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  Bevillingsaftale for Bevilling 14 Centralfunktioner 

6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 14 Centralfunktioner. Ønskes mere 
detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for 
bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2009 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag 
2011 

Overslag 
2012 

Sekretariat og forvaltninger 286.223 286.223 286.223 286.223
Administration vedrørende 
jobcentre og pilotjobcentre 

18.167 18.167 18.167 18.167

Tjenestemandspensioner 20.350 20.350 20.350 20.350
I alt 324.740 324.740 324.740 324.740
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Økonomiudvalget
Bevilling: 14 Centralfunktioner

Ydelse: Budget 2008 Budget 2009
takst takst

kroner kroner
ekskl. moms ekskl. moms

Afgivne oplysninger fra folkeregistret
Folkeregisteroplysning og attester 52 52
Kuponhæfte á 20 forespørgsler 940 940

Gebyrer i fbm. opkrævning
Erindringsskrivelse for restancer under 600 kr. 100 100
Erindringsskrivelse for restancer over 600 kr. 250 250
Erindringsskrivelse vedr. forbrugsvand fra private vandværker 63 63
Erindringsskrivelse for ydelser ikke tillagt udpantningsret, bl. 100 100

Sygesikring
Sygesikringsbevis 160 160

Andet
Abonnement på byrådsdagsorden 250 265
Vielsesgebyr (udenlandske statsborgere) 500 500

Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata
Attest på ejendommen 70 70
BBR-attest 70 70
Ejendomsattester 70 70
Ejendomsoplysninger 400 400
Skatteattest 70 70
Vurderingsattest 70 70

Gebyrer for byggesagsbehandling
Bygningsreglement for småhuse af 1998
Parcelhuse - pr. boligenhed 2.500 3.500
Sommerhuse - pr. boligenhed 2.500 3.500
Tilbygninger (parcel- og sommerhuse) - pr. m² - max. 2.500 kr. 15 25
Anmeldelser, (garager, carporte  m.v.) - pr. m² max. 2.500 kr. 15 25
Nedrivningstilladelser 750 750
Øvrige nybyggeri + til - og ombygning <1000m²/>1000m² 15,00/10,00 15,00/10,00
Ombygning, kælder og p-kælder 10 10

Øvrige gebyrer
Mindste gebyr - landbrug undtaget 750 750
Dispensation (uden byggesag) 0 0
Landbrugets driftsbygninger Gebyrfri Gebyrfri
Lovgørelse gebyr x 1,5 gebyr x 1,5

Taxi
Trafikbog (pris + fremstillingsprisen)* Dagspris + 20 kr. Dagspris + 20 kr.
*Maksimale takster er fastsat i taxibekendtgørelsens § 36. Kan 
pristalsreguleres.

6565



TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Økonomiudvalget
Bevilling: 14 Centralfunktioner

Ydelse: Budget 2008 Budget 2009
takst takst

kroner kroner
ekskl. moms ekskl. moms

Brugerbetaling for godkendelser og tilsyn efter 
Miljøbeskyttelsesloven
(momsfri i.h.t bekendtgørelsen) Timepris 264 264

KORT OG GEODATA - brugerbetaling
Digitale data - brugsret
Løssalg:
Teknisk grundkort (TK3) pr. ha. by 62 64
Teknisk grundkort (TK2) pr. ha. land 9 10
Højdekurver (1 m områder) 1 1
Højdekurver (½ m områder) 11 12
Ortofoto (DDO) pr. ha. land 1 1
Ortofoto (DDO) pr. ha. by 16 16
3D-bygninger pr. ha. by 103 107
Abonnement/år:
Teknisk grundkort (TK3) pr. ha. by 12 13
Teknisk grundkort (TK2) pr. ha. land 2 2
Oversigtskort:
Kommunekort 13.000 13.000
Bykort 9.000 9.000
Regionalkort 6.000 6.000
Adresser:
Alle adresser i kommunen pr. adressekoordinat 1 1
Udpegede adresser i kommunen pr. adressekoordinat 2 2

Leverancer
Persontid:
Dataleverance/time - min. 500 kr. 443 458
Konsulentydelse/time (KTC-Kortgruppen) 553 572
Kortudtegning:
A4-papir (multipla: A3, A2, A1 og A0) - min. 250 kr. 60 60

Øvrige produkter
Kopi af luftfoto (A4 s/h) 52 52
Kommunekort (A0 farvetryk) 60 60
Bykort (A0 farvetryk) 60 60
Kommunekort til tryksag/hjemmeside (rasterudsnit) 1.300 1.300
Bykort til tryksag/hjemmeside (rasterudsnit) 900 900
Regionalkort til tryksag/hjemmeside (rasterudsnit) 600 600
Storformat s/h-print pr. m2 36 36
Laminering pr. m2 - min. 250 kr. 80 80
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Bevilling 15 Fælles Formål
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Sociale opgaver og beskæftigelse 1.090 341 341 341 341
Fælles formål 277 277 277 277 277
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.271 7.590 8.690 7.590 7.590
Kommissioner, råd og nævn 1.185 797 797 797 797
Valg 1.490 3.200 1.600 1.600 1.600
Diverse udgifter og indtægter 3.752 3.362 3.522 4.027 3.927
Turisme 4.375 4.264 4.264 4.264 4.264
Ehvervsservice og iværksætteri 6.315 6.315 6.315 6.315 6.315
Tjenestemandspensioner 1.600 1.600 2.020 2.020
I alt 27.755 27.746 27.406 27.231 27.131
Anlæg 10.250 5.750 2.750 2.750 2.750
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Økonomiudvalget
Bevilling: 15 Fælles formål

Ydelse: Budget 2008 Budget 2009
takst takst

kroner kroner
ekskl. moms ekskl. moms

Behandling af ansøgning om taxitilladelse* 0 0

Udstedelse af taxitilladelse* 1.275 1.275

Udstedelse af førerkort* 100 100

Påtegning af toldattest* 130 130

Taxitilladelsesplader* Dagspris + 30 kr. Dagspris + 30 kr.

*Maksimale takster er fastsat i taxibekendtgørelsens § 36. Kan 
pristalsreguleres.
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Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Sekretariat og forvaltninger -13.147 -14.232 -14.232 -14.232 -14.232
I alt -13.147 -14.232 -14.232 -14.232 -14.232
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Bevilling 18 Rengøring
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Rengøring 0 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0 0
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Bevilling 24 Kollektiv Trafik
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1.000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Busdrift 34.654 43.392 43.392 43.392 43.392
Jernbanedrift 300 300 300 300
I alt 34.654 43.692 43.692 43.692 43.692
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Bevillingsaftale for Bevilling 24 Kollektiv Trafik  

Bevillingsaftale for Bevilling 24 Kollektiv Trafik 
 
1.  Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem Teknik- og Forsyningsudvalget og Teknik- og 
Miljøchefen.  
 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Teknik- og Forsyningsudvalget 
konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)” 
vedtaget den 31. marts 2008. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, 
der samlet set er til den service, der skal ydes inden for de givne økonomiske rammer. 
 
2. Aktuelle udfordringer 
Den kollektive bustrafik skal gerne medvirke til at binde den nye kommune sammen. Der er således 
en række ønsker om hyppigere og direkte busforbindelser til Silkeborg fra oplandsbyerne. 
 
Den kollektive bustrafik blev før kommunalreformen varetaget af Gjern, Silkeborg og Them 
kommuner samt Århus Amt og VAFT. Med den nye struktur på området kan sammenhængen i 
køreplaner og ruteforløb sikkert optimeres. Strukturen i rutenettet i Silkeborg by og i 
lokalbusrutenettet bør derfor overvejes. En eventuel ny skolestruktur kan have afgørende betydning 
for buskørslen. 
 
Det er aftalt med Midttrafik, at lokalruterne i tidligere Gjern og Them kommuner er såkaldte 
rabatruter. Det indebærer, at Silkeborg Kommune blandt andet varetager køreplanlægning og 
information. Midttrafik varetager blandt andet udbud og kontraktadministration. Denne kørsel skal i 
udbud i 2009. 
 
Region Midtjylland har varslet omfattende besparelser på det regionale busnet. Det er endnu uklart, 
hvilke konsekvenser besparelserne får for busbetjeningen i Silkeborg Kommune, men der kan blive 
behov for ændringer i/udvidelser af den kommunale bustrafik. 
 
3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 24 Kollektiv Trafik følgende 
mission og vision: 
 
Mission 
At tilbyde borgerne et velfungerende lokalt bussystem, som udgør et attraktivt transportmiddel for 
mange, og som dermed medvirker til at mindske luftforureningen og trængselsproblemerne på 
vejene. 
 
Vision 
En fleksibel kollektiv trafik, der er attraktiv at benytte og kan tilpasses behovet for at give den 
optimale ressourceudnyttelse. 
 
4. Beskrivelse af serviceniveau 
Større oplandsbyer skal have direkte busforbindelse til Silkeborg. 
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Bevillingsaftale for Bevilling 24 Kollektiv Trafik  

I bybusnettet i Silkeborg by skal der være en busafgang hver halve time i dagtimerne på hverdage 
på de mest belastede linier og hver time på de øvrige linier og i den øvrige betjeningstid. 
 
Gangafstanden målt i luftlinie fra den enkelte bolig/arbejdsplads til nærmeste stoppested bør 
maksimalt være 300 meter inden for ringvejen i Silkeborg og 500 meter i øvrige byområder. 
 
Der skal være læskærme ved de vigtigste stoppesteder, hvor mange stiger på bussen. I øjeblikket er 
der ca. 180 læskærme.   
 
Der skal ligeledes være køreplantavler ved de vigtigste stoppesteder, hvor mange stiger på bussen. I 
øjeblikket er der ca. 500 køreplantavler. 
 
5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og 
hvordan opfølgningen foretages. 
 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Køreplanen tilpasses 
befolkningens behov, idet der 
prioriteres i følgende 
rækkefølge:  
   1. Uddannelseskørsel. 
   2. Bolig – arbejdsstedskørsel. 
   3. Øvrig kørsel i perioden kl. 
       6–18 på hverdage.  
   4. Aften- og weekendkørsel. 

Forbedret køreplan. Konstatering. 

 
6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 24 Kollektiv Trafik. Ønskes mere 
detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for 
bevillingen. 
 
Netto 
1.000 kr. i 2009 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag 
2011 

Overslag 
2012 

Busdrift 43.392 43.392 43.392 43.392
Jernbanedrift 300 300 300 300
I alt 43.692 43.692 43.692 43.692
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Bevilling 25 Veje
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1.000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Faste ejendomme 218 264 264 264 264
Fælles funktioner -5.488 -8.029 -8.029 -8.029 -8.029
Vejvedligeholdelse mv. 46.484 40.647 40.647 40.647 40.647
Belægning mv. 29.335 27.360 27.360 27.360 27.360
Vintertjeneste 9.073 9.038 9.038 9.038 9.038
Havne -230 -3 -3 -3 -3
Tjenestemandspension 3.100 3.100 3.100 3.100
I alt 79.392 72.377 72.377 72.377 72.377
Anlæg 10.300 7.000 11.000 31.000 28.700
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Bevillingsaftale for Bevilling 25 Veje 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem Teknik- og Forsyningsudvalget og Teknik- og 
Miljøchefen.  
 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Teknik- og Forsyningsudvalget 
konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)” 
vedtaget den 31. marts 2008. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, 
der samlet set er til den service, der skal ydes inden for de givne økonomiske rammer. 
 
2. Aktuelle udfordringer 
Der skal udarbejdes en trafikplan for hele Silkeborg Kommune. Den trafikale infrastruktur vil 
udgøre en væsentlig del af den kommende kommuneplan, og arbejdet med en trafikplan bliver en 
integreret del af kommuneplanarbejdet.  
 
Den store befolkningstilvækst i Silkeborg Kommune medfører også på vejområdet behov for store 
investeringer. Biltrafikken øges år for år og fremkommeligheden på vejene er faldende. 
Udbygningen i Silkeborg by med boliger og erhverv sker især nord for søerne, mens centrum ligger 
syd for søerne. Det medfører øget trafikpres på tværs af Silkeborg Langsø og på ringvejene. Af 
større anlægsbehov kan nævnes udbygning af Chr. 8.s Vej – Borgergade til 4 spor, forlængelse af 
Østre Højmarksvej til Resenbro og Vestre Højmarksvej til Funder, forlængelse af Drewsensvej mod 
øst og vest samt indførelse af dynamisk parkeringsvejvisning. 
 
I takt med udbygningen med nye bolig- og erhvervsområder stiger behovet for udbygning af det 
overordnede vejnet. Ved kommunale byggemodninger medtages de overordnede veje normalt i 
byggemodningsudgiften. Med den øgede private byggemodning stiger presset på bevilling 25, da 
udgiften til det overordnede vejnet må forventes afholdt her. Som eksempel kan nævnes udbygning 
af Øster Bordingvej nordvest for Nordre Højmarksvej, etableringen af Søndre Gjessøvej og anlæg i 
forbindelse med udbygningen i Funder. 
 
For at få fuldt udbytte af den kommende motorvej er det nødvendigt med god kapacitet på vejene til 
og fra motorvejen. Der kan fx blive tale om etablering af rundkørsel på Viborgvej ved Nordre 
Ringvej, forlægning mod vest af Nørreskov Bakke nord for Nordre Højmarksvej og ny omfartsvej 
ved Funder Kirkeby. 
 
De bymæssige og kulturmæssige oplevelsesmuligheder i Silkeborg by bør udbygges, så Silkeborg 
fremstår som en attraktiv og moderne by. Der er fx behov for renovering af gågadedelen af 
Vestergade, renovering af Torvet, renovering af havneområdet ved Åhavevej, omdannelse af 
Søtorvet, ombygning af Skoletorvet og ombygning af Bindslevs Plads. 
 
Parkeringspladserne i Silkeborg midtby er tæt belagte på hverdage og lørdag formiddage. Med den 
ønskede fortætning i bebyggelsen er det ikke realistisk at beslaglægge mere areal til parkering. Der 
må derfor etableres parkering i flere niveauer som P-kældre eller P-huse. Der bliver formodentlig 
tale om både offentlig og privat finansiering af sådanne anlæg. 
 
Problemerne med det voksende behov for transport og den deraf følgende større forurening kan ikke 
løses alene ved udbygning af vejnettet. Der må også tænkes i forbedring af forholdene for cyklister 
og den kollektive trafik med henblik på at få flere til at vælge disse transportformer. Anlæg af 
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cykelstier er et vigtigt middel til at gøre det attraktivt at cykle. Der er fx ønsker om cykelstier / 
cykelbaner langs Balle Kirkevej, langs Horsensvej – Rodelundvej (rute 52) mellem Virklund og 
Knudlund, langs Resenbrovej mellem Resenbro og Voel, langs Viborgvej (rute 52) mellem 
Tandskovvej og den tidligere amtsgrænse samt en række ønsker om stier i eget tracé.  For den 
kollektive trafik kan der fx blive tale om at indføre busprioritering i udvalgte signalanlæg. 
 
Standarden på vejene i kommunen er uensartet, og standardforskelle, som ikke kan forklares med 
vejenes forskellige vejklasse (funktion/betydning), bør udjævnes. Der forestår derfor et arbejde med 
at tilpasse vejenes standard i overensstemmelse med vejklassen. Hertil kommer, at en række veje på 
landet har meget smalle kørebaner, som ikke tilfredsstiller nutidens trafikbehov. 
 
3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 25 Veje følgende mission og 
vision: 
 
Mission 
At sikre et sammenhængende, fremkommeligt og sikkert trafiksystem. 
 
Vision 

• En sikker og smidig trafikafvikling uden uheld og tilskadekomne og præget af hensynsfulde 
trafikanter. 

• Smukke byer med god tilgængelighed for alle og små bivirkninger fra trafikken. 
 
4. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og 
hvordan opfølgningen foretages. 
 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Standarden på veje og stier. 
fastholdes, så den eksisterende 
vejkapital bevares. 

Bevarelse af værdien af de 
kommunale veje. 

Vejkapitalen opgøres i vejman-
systemet. 

2. Antal dræbte og alvorligt 
tilskadekomne reduceres 
mindst svarende til 
målsætningen på landsplan. 

Reduktion i antal dræbte og 
tilskadekomne. 

Konstatering af politiets 
registrering af antal dræbte og 
tilskadekomne i trafikken. 

3. Udarbejdelse af en 
trafikplan. 

Trafikplan for Silkeborg 
Kommune. 

Konstatering. 

4. Udarbejdelse af en 
trafiksikkerhedsplan. 

Trafiksikkerhedsplan for 
Silkeborg Kommune. 

Konstatering. 
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5. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 25 Veje. Ønskes mere detaljerede 
oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for 
bevillingen. 
 
Netto 
1.000 kr. i 2009 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag 
2011 

Overslag 
2012 

Fast ejendom 264 264 264 264
Fælles funktioner -8.029 -8.029 -8.029 -8.029
Kommunale veje 77.045 77.045 77.045 77.045
Havne -3 -3 -3 -3
Lønpulje mv. 3.100 3.100 3.100 3.100
I alt 72.377 72.377 72.377 72.377
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget
Bevilling: 25 Veje

Ydelse: Budget 2008 Budget 2009
takst takst

kroner kroner
ekskl. moms ekskl. moms

Særlig råden over vejareal
 
Stadepladser til erhvervsvirksomhed (momsfrit)
Pølsevogn på Torvet i Silkeborg - omsætningsbestemt
Pølsevogn på Torvet i Kjellerup - indeksreguleret 12.800

Kiosker (inkl. moms)
Hjejlekiosken i Silkeborg - omsætningsbestemt
Slusekiosken i Silkeborg - omsætningsbestemt

Midlertidig stadeplads                                  pr. dag 220 220

Stadepladser til torvehandel (momsfrit)

El-afgift pr. gang 70 70
El-afgift ½ årlig 1.330 1.330

Onsdagstorv (Nørretorv, Silkeborg)
Afgift pr. lille stadeplads (1 p-plads)                                        70 70
1/2-årlig afgift 1.460 1.460

Fredagstorv (Torvet, Kjellerup)
Afgift pr. stadeplads pr. gang 85 70
Afgift pr. stadeplads pr. kvartal 825 Udgår
Afgift pr. stadeplads pr. år 3.000 2.920

Lørdagstorv (Torvet, Silkeborg)
Afgift pr. lille stadeplads (ca. 1/2 standardplads)  pr. gang 70 70
Afgift pr. lille stadeplads (ca. 1/2 standardplads)  ½ årlig 1.460 1.460
Afgift pr. standard stadeplads (5 x 5 m)                          pr. gang 140 140
Afgift pr. standard stadeplads (5 x 5 m)                          ½ årlig 2.920 2.920
Afgift for 2 sammenhængende standardpladser              pr. gang 430 430
Afgift for 2 sammenhængende standardpladser              ½ årlig 11.420 11.420

Bagagerumssalg, Søtorvet, Silkeborg - søndag pr. gang 2.000 2.000

Juletræssalg (areal op til 25 m2) (momsfrit) pr. sæson 660 660

Parkeringsafgifter, Silkeborg (inkl. moms) Antal
Rådhusgade 9 7 9
Østergade 17 10 10
Mejerigården 30 10 10
Godthåbsvej 8 7 9
Bios Gård 114 7 9
Bindslev Plads 131 6 9
Markedsgade 8 6 9
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget
Bevilling: 25 Veje

Ydelse: Budget 2008 Budget 2009
takst takst

kroner kroner
ekskl. moms ekskl. moms

Rådhuset 328 6 9
Skoletorvet 8 6 9
Hostrupsgade 14 6 9
Søgade 100 6 9
I alt 767

Periodekort (kr./kalenderdag)
   0 -    60 11 11
 61 -  180 10 10
181 - 360 9 9

Bidrag til parkeringsfond (momsfrit)*)
Bymidten, Silkeborg 93.800 106.800
Borgergadeområdet, Silkeborg 60.800 76.800
Kjellerup by 42.800 42.800

Bidrag til p-hus/p-kælder (bebyggelses-% mindst 110) 184.000 196.000

*) Da der kun etableres offentligt tilgængelige p-
pladser opkræves kun halv takst

Renholdelse (+ moms)
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører 
arbejdet          pr. lbm. 160 175

Vintertjeneste (+ moms)
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører 
arbejdet             pr. lbm. 57 57

Overtagelse af vejlys uden dæmpning pr. lampe 500 550

Kundevognsparkering (1 p-plads) (momsfrit) 5.000 5.500

Stander for gratisaviser 4.000 4.150

Etablering af særlig servicevejvisning pr .skilt 3.400 3.600
Drift af særlig servicevejvisning pr. år 275 290

8888



Bevilling 28 Entreprenøropgaver
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1.000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Fælles funktioner -232 -198 -198 -198 -198
Lønpulje mv. 0 198 198 198 198
I alt -232 0 0 0 0
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Bevillingsaftale for Bevilling 28 Entreprenøropgaver  

Bevillingsaftale for Bevilling 28 Entreprenøropgaver 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Teknik- og Forsyningsudval-
get og Afdelingschefen for Entreprenøropgaver.  

 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Teknik- og Forsyningsudvalget 
konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)” vedta-
get den 31. marts 2008. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der 
samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
2. Aktuelle udfordringer 
Efterfølgende er angivet de væsentligste udfordringer til bevarelse/styrkelse af konkurrenceevnen: 
 
Udgifter og indtægter skal balancere således at resultatet over flere år, viser et overskud på 0-5 % af 
omsætningen. 
 
Fastlæggelse af funktionsvilkår. 
 
Organisering af ”Ledelse i fællesskab”, herunder udvikling af fælles ledelses- og samarbejdsformer 
i lederteamet med inddragelse af medarbejderrepræsentanter i ledelsesansvaret, og tilrettelæggelse 
af produktionen for de ca. 120 mand i marken, så produktionen overvejende er organiseret i selv- og 
medstyrende grupper i løbet af 1-2 år. 
 
Forhandling af en ny forhåndsaftale med de faglige organisationer der passer til vores organisering 
og kan udgøre rammen omkring motivationen af selvstyrende grupper fra 2010. 
 
Opbygning af interne styringssystemer (pris, tid og kvalitet) i diverse databaser/manualer. Det dre-
jer sig f.eks. om: 
• Interne arbejdsgange til sikring af det økonomiske overblik (administrativ produktionsplanlæg-

ning). 
• Opbygning af systemer til generering af nøgletal, direkte inddatering af anvendte ressourcer i 

økonomisystemet via mobiltelefon fra jobbet samt jobstyring via økonomisystemet med løbende 
fakturering pr. job. 

• Opbygning af et kvalitetssikringssystem. 
 
Etablering af velfærdsforanstaltninger decentralt i kommunen i Kjellerup og Knudlund evt. i form 
af mandskabspavillioner samt lejede mandskabslokaler på den tidligere materielgård i Gjern, så 
kravene til velfærdsfaciliteter kan overholdes med mindst mulige transportomkostninger. 
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Bevillingsaftale for Bevilling 28 Entreprenøropgaver  

3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 28 Entreprenøropgaver følgende 
mission og vision: 

 
Mission 
At opgaverne på Entreprenørgården udføres med fokus på udvikling, ekspertise og konkurrenceev-
ne, så både planlagte og akutte opgaver kan løses, og der sikres et lavt prisniveau i markedet. 

 
Vision 
1. Entreprenørgården vil sikre at bestilte opgaver udføres til den aftalte tid, pris og kvalitet. 
2. Entreprenørgården vil være det åbenlyse valg indenfor sine arbejdsområder. 
3. På Entreprenørgården vil vi sige hvad vi tænker og mener, vi lytter og stoler på at dialog og 

handling følges. 
4. Entreprenørgården vil være en arbejdsplads, hvor faglig, social og personlig udvikling sikrer 

tryghed og trivsel. 
5. På Entreprenørgården vil vi tage ansvar for vores egen, hinandens og Entreprenørgårdens udvik-

ling. 
6. På Entreprenørgården vil vi sikre, at Entreprenørgården har ”ledelse i fællesskab”. 

 
4. Beskrivelse af serviceniveau 
Serviceniveauet fastlægges af Bestilleren. 
 
5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvor-
dan opfølgningen foretages. 

 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Udgifter og indtægter skal 
balancere, så resultatet over 
flere år viser et overskud på 0 – 
5 % af omsætningen. 

Konkurrencedygtige priser. Årlig registrering i regnska-
bet. 

2. Fastlæggelse af funktions-
vilkår. 

Strategien kan fastlægges efter 
den tilsigtede virksomhedsform. 

Konstatering. 

3. Organisering af produktio-
nen i selv- og medstyrende 
grupper. 

Antal medarbejdere i selv- og 
medstyrende grupper øges. 

Registrering over de næst to 
år. 

4. Forhandling af en ny for-
håndsaftale. 

Bedst mulig motivering af selv-
styrende grupper. 

Konstatering. 

5. Opbygning af interne sty-
ringssystemer. 

Et godt overblik i relation til pris, 
kvalitet og tid. 

Løbende faglig vurdering. 

6. Etablering af velfærdsforan-
staltninger. 

Minimering af transportomkost-
ninger. 

Årlig registrering i regnska-
bet. 
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Bevillingsaftale for Bevilling 28 Entreprenøropgaver  

6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 28 Entreprenøropgaver. Ønskes mere detal-
jerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for be-
villingen. 

 
Netto 
1.000 kr. i 2009 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag 
2011 

Overslag 
2012 

Personale 45.422 45.422 45.422 45.422
Produktionsomkostninger 21.178 21.178 21.178 21.178
Materiel 15.655 15.655 15.655 15.655
Bygninger 3.022 3.022 3.022 3.022
Lønpulje 198 198 198 198
Udgifter 85.475 85.475 85.475 85.475
Indtægter -85.475 -85.475 -85.475 -85.475
I alt 0 0 0 0

 

9393



 

9494



 
 
 
 

 
KULTUR- OG  

FRITIDSUDVALGETS  
OMRÅDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96



Bevilling 34 Kultur og Fritid
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Grønne områder og naturpladser 5.031 3.607 3.607 3.607 3.607
Stadions, idrætsanlæg og 
svømmehaller 35.379 36.781 38.395 38.395 38.395
Andre fritidsfaciliteter 449 448 448 448 448
Lystbådehavne -784 -729 -759 -759 -759
Folkebiblioteker 42.959 40.980 40.980 40.980 40.980
Museer 14.701 8.915 8.915 8.915 8.915
Biografer 1 35 35 35 35
Teatre 700 749 749 749 749
Musikarrangementer 8.842 8.813 8.813 8.813 8.813
Andre kulturelle opgaver 12.214 18.063 18.063 18.063 18.063
Fælles formål 6.878 7.066 7.066 7.066 7.066
Folkeoplysende voksenundervisning 4.071 3.370 3.370 3.370 3.370
Frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde 3.036 3.044 3.044 3.044 3.044
Lokaletilskud 14.116 14.811 16.000 16.000 16.000
Fritidsaktiviteter uden for 
folkeoplysningsloven 1.315 1.411 1.411 1.411 1.411
Sekretariat og forvaltninger 339 1.974 1.974 1.974 1.974
I alt 149.247 149.338 152.111 152.111 152.111
Anlæg 35.600    27.700 23.580 26.300 41.300
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Bevillingsaftale for Bevilling 34 Kultur og Fritid  

Bevillingsaftale for Bevilling 34 Kultur og Fritid. 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter:  
Kultur-og Fritidsudvalget og Afdelingschefen for bevilling 34.  
 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Kultur- og Fritidsudvalget 
konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)” 
vedtaget den 31.marts 2008. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, 
der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
2. Aktuelle udfordringer 
Fastholdelse af uændret serviceniveau. Byrådet tilkendegav på målseminaret, at der sigtes mod 
opretholdelse af et uændret serviceniveau. En af udfordringerne på bevilling 34 er i den forbindelse, 
at der ikke sker en fremskrivning i forhold til demografien.   
 
Vurdering af bygningsmassen.  Der skal foretages en gennemgang af bygningsmassen for at 
harmonisere og skabe ens vedligeholdelsesstandard. I den forbindelse udarbejdes en prioritering for 
opgaveløsningen. 
 
Ny Idræts- og Fritidspolitik.  
Harmoniseringen på Idræts- og Fritidsområdet er i store træk gennemført, og der er behov for at der 
udarbejdes en Idræts- og Fritidspolitik, der bl.a. omfatter visioner og vilkår på området. 
Udarbejdelsen sker bl.a. med udgangspunkt i den nye kommuneplan.  
 
Implementering af Kulturpolitikken. 
Silkeborg Byråd har vedtaget en ny kulturpolitik. Der er efterfølgende udarbejdet en handleplan for 
årene 2008 – 11. Handleplanen for 2009 implementeres. 
 
3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har Kultur- og Fritidsudvalget følgende mission 
og vision: 
 
Mission 
Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle 
kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- 
og kulturliv. 
 
Vision 
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for 
aktiviteter og engagement for alle borgere. 
Med fokus på kvalitet og nytænkning, skabes der fyrtårne, der gør Silkeborg Kommune synlig såvel 
nationalt som internationalt. 
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Bevillingsaftale for Bevilling 34 Kultur og Fritid  

4. Bevillingens mål 
 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Udarbejdelse af Idræts- 
og Fritidspolitik. 

Politikken er udarbejdet og politisk 
godkendt. 
 

Politikken foreligger. 

2. Implementering af 
Kulturpolitisk 
handleplan. 
 

Indsatsområderne for 2009 er igangsat 
og gennemført. 

Vurdering af de konkrete 
resultater. 

3. Gennemgang af 
bygningsmassen. 

Overblik over ejendommenes standard 
foreligger samt en vurdering af de 
budgetmæssige behov. 

Oversigt foreligger med 
forslag til prioriteret 
opgaveløsning. 

 
5. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over Bevilling 34.  Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2009 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag 
2011 

Overslag 
2012 

Grønne områder og naturpladser 3.607 3.607 3.607 3.607
Stadions- idrætsanlæg og svømmehaller 36.781 38.395 38.395 38.395
Andre fritidsfaciliteter 448 448 448 448
Lystbådehavne -729 -759 -759 -759
Folkebiblioteker 40.980 40.980 40.980 40.980
Museer 8.915 8.915 8.915 8.915
Biografer 35 35 35 35
Teatre 749 749 749 749
Musikarrangementer 8.813 8.813 8.813 8.813
Andre kulturelle opgaver 18.063 18.063 18.063 18.063
Fælles formål 7.066 7.066 7.066 7.066
Folkeoplysende voksenundervisning 3.370 3.370 3.370 3.370
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.044 3.044 3.044 3.044
Lokaletilskud 14.811 16.000 16.000 16.000
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.411 1.411 1.411 1.411
Sekretariat og forvaltninger 1.974 1.974 1.974 1.974
I alt 149.338 152.111 152.111 152.111
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur og Fritid
Bevilling: 34 Kultur og Fritid

Ydelse: Budget 2008 Budget 2009
takst takst

kroner kroner
ekskl. moms ekskl. moms

Parker og legepladser:
Benyttelse af grønne områder til kommercielle formål, leje pr. dag. 
Der betales endvidere for forbrug af el og vand 1.500,00 1.500,00
Uden opstilling af telt/begrænsning af offentlighedens adgang:
Foreninger, skoler og institutioner *gratis *gratis
Borgere gratis gratis
Virksomheder gratis gratis
Ved opstilling af telt/begrænsning af offentlighedens adgang:
Foreninger, skoler og institutioner *gratis *gratis
Borgere 750,00 750,00
Virksomheder **1.500,00 **1.500,00
* Ved afholdelse af koncerter er der dog betaling af strøm
** Pris er ekskl. strøm og vand

Omklædningsbygninger:
Overnatning 1. nat pr. person 15,00 15,00
Overnatning efterfølgende overnatninger, pr. nat pr. person 10,00 10,00

Campering ved kommunal haller og idrætsanlæg:
Overnatning 1. nat pr. person 15,00 15,00
Overnatning efterfølgende overnatninger, pr. nat pr. person 10,00 10,00

Kommunale idrætshaller.
Der henvises til vedtagne retningslinier for udleje.
Benyttelse af kunstgræsbanen:
Gebyr for klubber hjemmehørende i Silkeborg Kommune:
1 modul 1½ time, 11-mandsbane 300,00 320,00
1 modul 1½ time, 7-mandsbane 200,00 210,00
Leje for klubber hjemmehørende udenfor Silkeborg Kommune:
1 modul 1½ time, 11-mandsbane 1.000,00 1.060,00
1 modul 1½ time, 7-mandsbane 600,00 630,00

Svømmehaller:
Leje pr. time Them Hallerne, Svømmehal v/Silkeborg Højskole og 
Svømmecenter Nordvest:
Store Bassin 875,00 900,00
Varmtvandsbassin (Findes ikke i Højskolen) 875,00 900,00
Lille Bassin 450,00 450,00
Billetpriser for Svømmecenter Nordvest og offentlig åbning i 
Svømmehal v/Silkeborg Højskole:
Børn og pensionister i morgentimerne fra 6-8:
Enkelt 14,00 15,00
Rabatkort: dobbelt antal klip af voksne kort
Voksne:
Enkelt 28,00 30,00
25-turskort 580,00 630,00
50-turskort 1.030,00 1.130,00
100-turskort 1.650,00 1.850,00
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur og Fritid
Bevilling: 34 Kultur og Fritid

Ydelse: Budget 2008 Budget 2009
takst takst

kroner kroner
ekskl. moms ekskl. moms

Varmtvandsbassin i Ans:
Leje pr. time 450,00 300,00
Voksne - enkeltbillet 25,00 25,00
Børn - enkeltbillet 15,00 15,00

Varmtvandsbadeanstalten:
Karbad 60,00 60,00
Dampbad, inkl. håndklæde og sæbe 60,00 60,00
Brusebad 50,00 50,00
Urtebad 200,00 225,00
Saltbad 185,00 185,00
Mudderbad 300,00 300,00
Massage (der købes også dampbad) 200,00 200,00
Fodpleje: Minibehandling 130,00 130,00
Fodpleje: Helbehandling 210,00 210,00
Pensionistbad, inkl. håndklæde og sæbe 60,00 60,00
Rabatkort 12 besøg: Dampbad 580,00 580,00
Arrangementer 1.500,00
Momsbelagte ydelser (takster inkl. moms)
Kosmetologi: 50,00-295.00 udgår
Højfjeldssol 30,00 30,00
Solarium 30,00 30,00

Lystbådehavne: 
Leje af bådpladser. Lejen er inkl. moms
Gruppe A: indtil 1,70 m i pladsens bredde 2.350,00 2.350,00
Gruppe B: 1,71 m - 2,30 m i pladsens bredde 3.750,00 3.800,00
Gruppe C: over 2,30 m i pladsens bredde 6.050,00 6.300,00
Leje af gæstepladser pr. døgn 80,00 80,00
Depositum ved ansøgning om bådplads, ekskl. moms 1.000,00 1.000,00
Depositum tilbagebetales, når der overtages en bådplads, eller ved 
udmeldelse fra ventelisten

Biblioteker:
Bødetakster:
Voksne:  
Aflevering 1-7 dage for sent 15,00 20,00
Aflevering 8-30 dage for sent 50,00 50,00
Aflevering mere end 30 dage for sent 120,00 120,00
Aflevering efter 50 dage - inkasso 220,00 220,00
Børn:
Aflevering efter 50 dage - inkasso 75,00 75,00
Rekvireret rundvisning 500,00 500,00
Introduktion gratis gratis
Kurser pr. kursist:
Internetkurser 150,00 175,00
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur og Fritid
Bevilling: 34 Kultur og Fritid

Ydelse: Budget 2008 Budget 2009
takst takst

kroner kroner
ekskl. moms ekskl. moms

Fotokopiering:
Sort/hvid fotokopi, A4 1,00 1,00
Sort/hvid fotokopi, A3 2,00 2,00
Farvekopi, A4 5,00 5,00
Farvekopi, A3 10,00 10,00
Print:
Sort/hvid 1,00 1,00
Farve 4,00 4,00
Fax:
Danmark, side 1 5,00 5,00
Efterfølgende sider 1,00 1,00
Udlandet, side 1 15,00 15,00
Efterfølgende sider 1,00 1,00
Modtagelse af fax 5,00 5,00

Kjellerup Biograf:
Billetpriser, inkl. moms 55,00 60,00
Ved forevisning af premierefilm, helaftensfilm o.l er billetpriserne 
forhøjede
Salg af hele forestillinger. Prisen fastsættes efter udgift til filmleje 
mv. Prisen skal tillægges 25 % moms 2.000-5.000

Kulturspinderiet, Papirfabrikken 32:
Udstillingslokaler:
Leje pr. dag, inkl. Rengøring, lille sal 85,00 90,00
Leje pr. dag, inkl. Rengøring, store sal 210,00 215,00
Kustodeordning mandag-fredag kl. 14-17, pr. dag inkl. moms 50,00 55,00
Kustodeordning lørdag-søndag  kl. 14-17,  pr. dag inkl. moms 100,00 110,00
Leje af glas 125,00
Optagelse af annonce på hjemmeside 210,00
nøgle 500,00 500,00
Værksteder:
Enkelt modul 2. sal: Pr. måned pr. m2 31,25 33,50
Enkelt modul stuen - keramik: Pr. måned pr. m2 55,00 58,75
Fællesatelier 1. sal; Pr. lejer/måned 250,00 270,00
Fællesatelier stuen - keramik:  Pr. måned pr. m2 200,00 210,00
Grafisk værksted: pr. lejer/måned 85,00 90,00
Skulpturgård: pr. lejer/måned 250,00 270,00
Depositum pr. nøgle. Depositum tilbagebetales ved aflevering af 200,00 210,00
Optagelse på venteliste 25,00 25,00
Brænding i glasovn pr. gang 200,00 200,00
Rakubrænding pr. kg. gas inkl. moms 19,00 19,00
Keramikbrænding i el-ovn pr. kWh inkl. moms 4,00 4,00
Lån af glasurbord pr. dag 25,00 30,00
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur og Fritid
Bevilling: 34 Kultur og Fritid

Ydelse: Budget 2008 Budget 2009
takst takst

kroner kroner
ekskl. moms ekskl. moms

Medborgerhuse Silkeborg:
Lunden:

Leje af lokaler (inkl.. køkkenfaciliteter og service):
Sal 1: 180 personer v/borde 1.600,00 1.600,00
Sal 2: 120 personer v/borde 1.250,00 1.250,00
Sal 3: 48 personer v/borde 700,00 700,00
Lokale A  med begrænsede faciliteter (ca. 40 personer) 375,00 375,00
Lokale B (ca. 20 personer) 225,00 225,00
Lokale C (ca. 10 personer) 125,00 125,00
Lokale D (ca. 20 personer) 250,00 250,00
Erhvervsmæssige arrangementer:
Sal 1: 180 personer v/borde 2.400,00 2.400,00
Sal 2: 120 personer v/borde 1.800,00 1.800,00
Sal 3: 48 personer v/borde 1.025,00 1.025,00
Lokale A (ca. 40 personer) begrænsede køkkenfaciliteter 600,00 600,00
Lokale B (ca. 20 personer) begrænsede køkkenfaciliteter 350,00 350,00
Lokale C (ca. 10 personer) begrænsede køkkenfaciliteter 175,00 175,00
Lokale D (ca. 10 personer) begrænsede køkkenfaciliteter 350,00 350,00

Søvej 3:
Leje af lokaler:
Sal A:   72 personer v/borde 850,00 850,00
Sal B:  262 personer v/borde 1.750,00 1.750,00
Sal C:    72 personer v/borde 750,00 750,00
Sal D:   46 personer v/borde 550,00 550,00
Sal B:    Fast ugentlig lejeaftale 1.000,00 1.000,00
Mødelokale 1:  18 personer 225,00 225,00
Mødelokale 2:  22 personer 275,00 275,00
Mødelokale 3:  12 personer 225,00 225,00
Mødelokale 4:  12 personer 225,00 225,00
Mødelokale 5:  28 personer 425,00 425,00
Mødelokale 6:   6 personer 150,00 150,00
Mødelokale 7:  20 personer  (Ungdomsrådets lokale) 400,00 400,00
Mødelokale 8:    8 personer 225,00 225,00
Leje af pc, videoprojektor, inkl. moms 150,00 150,00
Personalemæssig assistance pr. arbejdstime inkl. moms 250,00 250,00
Ændring af åbningstid, pr. time pr. lokale, inkl. moms 250,00 250,00
Erhvervsmæssige arrangementer:
Sal A:   72 personer v/borde 1.350,00 1.350,00
Sal B:  262 personer v/borde 2.600,00 2.600,00
Sal C:    72 personer v/borde 1.200,00 1.200,00
Sal D:   46 personer v/borde 850,00 850,00
Mødelokale 1:  18 personer 400,00 400,00
Mødelokale 2:  22 personer 425,00 425,00
Mødelokale 3:  12 personer 400,00 400,00
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur og Fritid
Bevilling: 34 Kultur og Fritid

Ydelse: Budget 2008 Budget 2009
takst takst

kroner kroner
ekskl. moms ekskl. moms

Mødelokale 4:  12 personer 400,00 400,00
Mødelokale 5:  28 personer 700,00 700,00
Mødelokale 6:   6 personer 275,00 275,00
Mødelokale 7:  20 personer  (Ungdomsrådets lokale) 600,00 600,00
Mødelokale 8:    8 personer 350,00 350,00

Ny Kjærsgaard, Plantagevej 11:
Leje af lokaler:
Store sal:  200 personer 750,00 750,00
Lille sal:      35 personer 275,00 275,00
Fast ugentlig lejeaftale til lotterispil 750,00 750,00
Erhvervsmæssige arrangementer:
Store sal:  200 personer 1.125,00 1.125,00
Lille sal:      35 personer 400,00 400,00

Toftebjerg Medborgerhus, Them:
Lokale 7 og 9: 24 personer 275,00 275,00
Lokale 7 og 9: 24 personer, maks. 4 timer 170,00 170,00
Lokale 8: 12 personer 225,00 225,00
Lokale 8: 12 personer, maks. 4 timer 140,00 140,00
Store sal: 180 personer 1.600,00 1.600,00
Store sal: 180 personer, maks. 4 timer 850,00 850,00
Lille sal: 48 personer 700,00 700,00
Lille sal: 48 personer 400,00 400,00
Leje af videoprojektor, inkl. moms 150,00 150,00
Erhvervsmæssige arrangementer:
Lokale 7 og 9: 24 personer 425,00 425,00
Lokale 7 og 9: 24 personer, maks. 4 timer 250,00 250,00
Lokale 8: 12 personer 400,00 400,00
Lokale 8: 12 personer, maks. 4 timer 225,00 225,00
Store sal: 180 personer 2.400,00 2.400,00
Store sal: 180 personer, maks. 4 timer 1.300,00 1.300,00
Lille sal: 48 personer 1.025,00 1.025,00
Lille sal: 48 personer 550,00 550,00

105



 

106



 
 
 
 

 
BØRNE- OG  

UNGEUDVALGETS  
OMRÅDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108



Bevilling 41 Skoler
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Folkeskoler 545.642 557.586 557.586 557.586 557.586
Fællesudgifter for kommunens 
samlede skolevæsen 2.348 2.342 2.342 2.342 2.342
Syge- og hjemmeundervisning 122 1.337 1.337 1.337 1.337
Pædagogisk psykologisk rådgivning 
m.v. 12.383 12.360 12.360 12.360 12.360
Skolefritidsordninger 106.401 99.962 99.962 99.962 99.962
Befordring af elever i grundskolen 7.125 14.566 14.566 14.566 14.566
Specialundervisning i regionale tilbud 4.441 5.137 5.137 5.137 5.137
Kommunale specialskoler 58.874 50.534 50.534 50.534 50.534
Sprogstimulering for tosprogede børn i 
førskolealderen 1.457 1.464 1.464 1.464 1.464
Bidrag til statslige og private skoler 45.816 45.796 45.796 45.796 45.796
Efterskoler og ungdomskostskoler 14.915 15.485 15.485 15.485 15.485
Specialpædagogisk bistand til børn i 
førskolealderen 2.293 1.481 1.481 1.481 1.481
Teatre 104 104 104 104 104
Ungdomsskolevirksomhed 21.665 24.547 24.547 24.547 24.547
Kommunale tilskud til statsligt 
finansierede selvejende 1.260 1.201 1.201 1.201 1.201
Kommunal tandpleje 36.773 35.033 35.033 35.033 35.033
Tjenestemandspension 7.010 9.595 9.595 9.595 9.595
Kommunale råd og nævn 0 0 0 0 0
I alt 868.629 878.530 878.530 878.530 878.530
Anlæg 30.150 23.000 25.000 30.000 30.000
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Bevillingsaftale for Bevilling 41 Skoler 

Bevillingsaftale for Bevilling 41 Skoler 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Børne- og Ungeudvalget og 
Afdelingschefen for Skoleafdelingen.  
 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Børne- og Ungeudvalget konkre-
tiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)”. For det andet 
er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 
ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
2. Aktuelle udfordringer 

• Det videre arbejde med indførelse af kvalitetsrapporter og elevplaner på skoleområdet. 
• Implementering af den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 
• Den demografiske udvikling. Der forventes, at komme 375 flere elever over de næste 6 år. 
• Harmonisering af specialundervisningstilbudene.  
• Håndtering af de stigende udgifter til blandt andet befordring og specialundervisning. 

 
3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har Bevilling 41 Skoler følgende mission og 
vision: 
 

Mission: 
Silkeborg Kommunes skolevæsen skal gennem demokratiske processer, skabe det optimale 
grundlag for det enkelte barns læring, trivsel og udvikling. 
 
Vision: 
Vi har en drøm om et skolevæsen der med afsæt i et anerkendende menneskesyn og et forplig-
tende fællesskab sikrer den enkelte størst muligt fagligt og menneskeligt udbytte. 

 
4. Beskrivelse af serviceniveau 
På Bevilling 41 Skoler, er der placeret udførelsen af en lang række opgaver i henhold til Folkesko-
leloven, Ungdomsskoleloven mfl. Herunder driften, tilsynet og udviklingen af: 

• Skoler. 
• Specialpædagogisk bistand til skolebørn. 
• Skolefritidsordninger. 
• Ungdomsskolen. 
• Kommunal tandpleje. 
• Samt en række øvrige opgaver relateret til ovenstående. 

 
Skoler 
Der findes 29 folkeskoler med egen SFO. Skolerne varetager undervisningen af p.t. ca. 11.000 ele-
ver inkl. egne specialklasser. 
 
SFO 
SFO’erne har en generel åbningstid fra kl. 6.30 til 17.00, der dog kan tilpasses efter det lokale be-
hov. 
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Specialskoler 
Silkeborg Kommune har følgende selvstændige specialskoler: 
- Dybkær Specialskole, som er en skole for børn med generelle og specifikke indlæringsvanskelig-
heder. 
- Ulvedalskolen, som er et tilbud til socialt truede børn og deres familie. 
 
Silkeborg Ungdomsskole 
Silkeborg Ungdomsskole tilbyder både heldags- og fritidsundervisning. Heldagsundervisningen 
består af seks 10. klasser. Fritidsundervisningen består af 4 afdelinger med i alt ca. 2.500 elever. 
 
Tandplejen 
Tandplejen har 12 kommunale klinikker fordelt i områder Gjern, Them og Silkeborg. I Kjellerup er 
der 4 privatpraktiserende tandklinikker, som står for tandplejen. 
 
5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvor-
dan opfølgningen foretages. 
 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Den sammenhængende 
Børne- og Ungepolitik 
 
Der er formaliserede netværk i 
alle lokalområder i kommunen 
og Børne- og Ungepolitikkens 
element om tværfaglige løs-
ninger er implementeret. 
 

De lokale koordinationsgrup-
per i hvert af de 4 områder er 
etableret og er i dialog med 
KSBU (koordinationsgruppen 
for den sammenhængende bør-
ne- og ungepolitik) og områ-
dets lokaldistrikter om imple-
mentering af Børne- og Unge-
politikken. 
 
I hvert lokaldistrikt er der sik-
ret et lokalt tværfagligt samar-
bejde i enkeltsager. 
 
De redskaber der er udmeldt i 
”Guide i tværfagligt samarbej-
de” anvendes lokalt. 

Der gennemføres i slutningen 
af 2009 en analyse af det tvær-
faglige samarbejde og en vur-
dering af effekter med ud-
gangspunkt i et mindre antal 
konkrete sager i hvert område.  

2. Kvalitetsrapporten 
Kvalitetsrapporten skal 
udvikles som et dialogværktøj 
internt på skolen samt 
mellem skolevæsenet og 
byrådet. 

Der skal udvikles en enkel, 
sammenlignelig synlighed for 
skolernes kvalitet, hvor der 
tilstræbes høj validitet for de 
data, der anvendes. 

Skolerne tilkendegiver via 
Spørgeskema, om 
kvalitetsrapporten er blevet 
anvendt som et reelt 
dialogværktøj. På møde i 
Børne- og Ungeudvalget 
vurderer udvalget 
kvalitetsrapportens værdi som 
dialogværktøj. 
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3. Sundhedspolitik 
Der skal arbejdes med en aktiv 
sundhedsprofil for 
skoleområdet. 

Der skal gennemføres 
sundhedsfremmende aktiviteter 
i forhold til skolernes elever og 
medarbejdere. 

Evalueres og dokumenteres i 
forbindelse med opfølgningen 
på skoleaftalerne (Regnskab 
2009) 

4. Fokus på naturfagsområ-
det 
Der skal sættes fokus på natur-
fagsområdet bl.a. ved at igang-
sætte en række initiativer ud 
fra ministerielle anbefalinger, 
som har til formål at optimere 
undervisningen i de naturvi-
denskabelige fag, således at 
eleverne interesse for området 
styrkes. 
 

Der iværksættes kompetence-
udviklingsforløb for lærere 
inden for naturfagene. 
Der udarbejdes en strategi, som 
angiver rammer og principper 
for skolevæsenets arbejde med 
naturfagsområdet. 
Det faglige samarbejde med 
ungdomsuddannelserne skal 
styrkes. 
Der skal etableres netværk til 
relevante private og offentlige 
institutioner og virksomheder.  

Primo 2010 udarbejdes en re-
degørelse som: 
- beskriver iværksatte aktivite-
ter 
- vurderer iværksatte aktiviteter 
- præsenterer anbefalinger til 
områdets fortsatte udvikling 

5. Udarbejdelse af model til 
styring af resurser til speci-
alundervisning 
Der skal udarbejdes en model 
for tildeling af resurser til spe-
cialundervisning som under-
støtter følgende: 
- optimerer muligheden for 
børns trivsel og læring i nær-
området 
- optimerer anvendelsen af 
områdets økonomiske resurser 
- optimere udvikling og anven-
delsen af faglige resurser hos 
PPR og på skolerne 
- sikring af sammenhæng mel-
lem områdets budgetforudsæt-
ninger og den daglige drift 
 
Det skal afklares om anvendel-
se af LP- modellen skal im-
plementeres som et væsentligt 
styringsredskab i skolevæsenet.  

Der udarbejdes ny model for 
tildeling af resurser til special-
undervisning som har virkning 
fra skoleåret 2009/10. 

PPR udarbejder kort redegørel-
se som viser om bevillingsmå-
let er opfyldt. 

6. Etablering af kompetence-
center for integration 
Kompetencecentret etableres i 
henhold til beslutning i Børne- 
og Ungeudvalgets og ”Beslut-
ningsgrundlaget for etablering 
af kompetencecenter for inte-
gration” udarbejdet af Rambøll 
Management. 

Etablering af kompetence-
centret. 

Udtalelse fra kompetence-
centrets ledelse redegør for 
kompetencecentrets etablering. 
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6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 41 Skoler. Ønskes mere detaljerede oplys-
ninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2008 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag 
2011 

Overslag 
2012 

Folkeskoler 557.586 557.586 557.586 557.586
Fællesudgifter for kommunens samlede 
skolevæsen 2.342 2.342 2.342 2.342
Syge- og hjemmeundervisning 1.337 1.337 1.337 1.337
Pædagogisk psykologisk rådgivning 
mv. 12.360 12.360 12.360 12.360
Skolefritidsordninger 99.962 99.962 99.962 99.962
Befordring af elever i grundskolen 14.566 14.566 14.566 14.566
Specialundervisning i regionale tilbud 5.137 5.137 5.137 5.137
Kommunale specialskoler 50.534 50.534 50.534 50.534
Sprogstimulering for tosprogede børn i 
førskolealderen 1.464 1.464 1.464 1.464
Bidrag til statslige og private skoler 45.796 45.796 45.796 45.796
Efterskoler og ungdomskostskoler 15.485 15.485 15.485 15.485
Specialpædagogisk bistand til børn i 
førskolealderen 1.481 1.481 1.481 1.481
Teatre 104 104 104 104
Ungdomsskolevirksomhed 24.547 24.547 24.547 24.547
Kommunale tilskud til statsligt finan-
sierede selvejende 1.201 1.201 1.201 1.201
Kommunal tandpleje 35.033 35.033 35.033 35.033
Tjenestemandspension 9.595 9.595 9.595 9.595
Kommunale råd og nævn 0 0 0 0
I alt 878.530 878.530 878.530 878.530

 
 

 
114



TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Bevilling: 41 Skoler

Ydelse Budget 2008 Budget 2009
takst takst

kroner kroner
ekskl. moms ekskl. moms

Skolefritidsordninger
Morgenpasning 490,00 500,00
Eftermiddagsplads 1.400,00 1.450,00
Heldagsplads 1.710,00 1.770,00

Udleje af lokaler
Udleje af faglokaler, pr. time 185,00 190,00
Udleje af klasselokaler, pr. time 105,00 110,00
Udleje af gymnastiksal, pr. time 140,00 150,00

Overnatning i lokaler
1. overnatning 15,00 15,00
Efterfølgende overnatning 10,00 10,00

Campering ved kommunale haller og idrætsanlæg
1. overnatning 15,00 15,00
Efterfølgende overnatning 10,00 10,00
Sommerferiesvømning 150,00 150,00
Knallertkørekortbevis 100,00 100,00
Sommerferiekoloni, Silkeborg Lejren Ahl Hage 120,00 120,00
Leje Høgdal 650,00 750,00

Leje af Kompedal
For medlemmer, pr. ophold 500,00 500,00
For ikke medlemmer, pr. overnatning 800,00 800,00
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Bevilling 43 Børn og Familie
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Teatre 106 106 106 106 106
Ungdomsskolevirksomhed 0 31.322 31.322 31.322 31.322
Kommunal sundhedstjeneste 13.116 12.852 12.852 12.852 12.852
Fælles formål 37.928 21.115 21.115 21.115 21.115
Dagplejen 120.127 113.169 113.169 113.169 113.169
Vuggestuer 5.901 6.162 6.162 6.162 6.162
Børnehaver 109.165 104.393 104.393 104.393 104.393
Integrerede institutioner 136.939 161.668 161.668 161.668 161.668
Klubber og andre socialpædagogiske 
tilbud 30.586 0 0 0 0
Særlig dagtilbud og særlige klubber -9 0 0 0 0
Åbne pædagogiske tilbud, legesteder 
m.v. 930 932 932 932 932
Tilbud til puljeordninger og private 
klubber 2.745 1.260 1.260 1.260 1.260
Plejefamilier og opholdssteder m.v. for 
børn og unge 53.613 51.634 51.634 51.634 51.634
Forebyggende foranstaltninger for bør
og unge 24.895 26.127 26.127 26.127 26.127
Døgninstitutioner for børn og unge 35.854 34.442 34.442 34.442 34.442
Sikrede døgninstitutioner for børn og 
unge 2.717 4.403 4.403 4.403 4.403
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 250 250 250 250
Botilbud for personer med særlige 
sociale problemer 1.045 759 759 759 759
Tjenestemandspensioner 0 935 935 935 935
I alt 575.658 571.529 571.529 571.529 571.529
Anlæg 46.800 35.300 3.800 5.000 5.000
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Bevillingsaftale for Bevilling 43 Børne- og Familieområdet 

Bevillingsaftale for Bevilling 43 Børne- og Familie 
 
 

1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Børne- og Ungeudvalget og 
Afdelingschefen for Børne- og Familieafdelingen.  

 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Børne- og Ungeudvalget 
konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)” dateret 
den 31. marts 2008. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der 
samlet set er til den service, der skal ydes inden for de givne økonomiske rammer. 
 

2. Aktuelle udfordringer 
• Integration af klubområdet i afdelingen. 
• Den demografiske udvikling. Antallet af børnehavebørn med behov for dagtilbud er 

stigende, samtidigt med at andelen som ønsker pasning vokser.  
• Mangel på dagplejere giver øget pres for etablering af vuggestuepladser. Hvilket 

både presser drifts- og anlægsbudgettet. 
• Mangel på socialrådgivere medfører store udgifter til anbringelser. Afdelingen 

arbejder på at øge forebyggelsesindsatsen og sænke udgifterne til de dyreste 
anbringelser. 
 

3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision 
samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har Bevilling 43 Børne- og 
Familieafdelingen følgende mission og vision: 
 
Mission 
At udvikle børn og unge i alderen 0-18 år til hele, sunde og livsduelige mennesker, hvor respekt, 
mangfoldighed og anerkendelse er bærende værdier. Udviklingen skal så vidt muligt ske i 
samarbejde med forældre, netværk og øvrige ressourcepersoner omkring barnet/den unge. 
 
Vision 
Vi har en drøm om en Børne- og Familieafdeling der: 

− Skaber udvikling for så stor en andel som muligt i de almene tilbud – inklusion. 
− Fokuserer på ressourcer frem for mangler. 
− Sikrer sammenhæng mellem forskellige tilbud. 
− Matcher forældrenes og arbejdsmarkedets behov for pasning uden at miste barnets 

perspektiv. 
− Er en attraktiv arbejdsplads for kompetente medarbejdere. 
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4. Beskrivelse af serviceniveau 
 
Sundhedsplejen 
Der tilbydes i udgangspunktet 6 hjemmebesøg til førstegangsfødende og 5 hjemmebesøg til 
flergangsfødende. Antallet af besøg til børn med særlige behov vurderes individuelt og gives 
indtil skolealderen. 
 
Sundhedsplejen ser alle skolebørn én gang årligt. 
 
Sundhedsplejen deltager i 2 mødregruppemøder. Der gives særlig opmærksomhed til grupper af 
meget unge mødre. 
 
Dagtilbud 
Der er pasningsgaranti for børn i alderen fra 30 uger til skolestart. Garantien gælder en plads i 
kommunen ikke i et bestemt område eller institution. Den dag kommunen senest skal tilbyde en 
plads kaldes ”garantidatoen”. Garantidatoen er i udgangspunktet 3 måneder efter opskrivning.  
 
Det tilstræbes at tilbyde plads i dagtilbud efter forældrenes ønske og/eller i eget skoledistrikt. 

 
Dagtilbudene har åbent 48 uger om året. Der arrangeres fælles feriepasning 2 uger i 
sommerferien (uge 29 og 30), de tre hverdage inden påske, hverdagene mellem jul og nytår 
samt fredagen efter Kristi Himmelfartsdag. 
 
Dagplejen 
Der er 3 forskellige moduler i dagplejen. Det korte modul på 32 timer pr. uge tilbydes hos 
enkelte dagplejere.  
 
Ved dagplejers sygdom tilbydes pasning i gæstedagpleje. Ved dagplejers ferie tilbydes ligeledes 
gæstepasning, hvis forældrene har behov herfor. 
 
Daginstitutioner 
Daginstitutionerne har åbent 51 timer om ugen. Åbnings- og lukketiden fastlægges lokalt. 
Forældrene kan vælge mellem 4 pasningsmoduler i alle daginstitutioner. 
 
Familiesektionen 
Ifølge Serviceloven skal der gennemføres en socialfaglig udredning for der kan gives en 
bevilling til børn, unge og familier med særlige behov.  
 
For at sikre at borgere, institutioner, skoler og andre samarbejdspartnere hurtigt kan få en 
afklaring af, hvordan de bedst håndterer en konkret sag tilbydes daglig, telefonisk rådgivning af 
et forebyggelsesteam. 
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5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budget år. Af 
skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal 
ske og hvordan opfølgningen foretages. 
 
 

Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
 
1. Der er formaliserede 
netværk i alle lokalområder i 
kommunen og Børne- og 
Ungepolitikkens element om 
tværfaglige løsninger er 
implementeret. 
 

 
De lokale koordinations-
grupper i hvert af de 4 områder 
er etableret og er i dialog med 
KSBU (koordinationsgruppen 
for den sammenhængende 
børne- og ungepolitik) og 
områdets lokaldistrikter om 
implementering af Børne- og 
Ungepolitikken. 
 
I hvert lokaldistrikt er der 
sikret et lokalt tværfagligt 
samarbejde i enkeltsager. 
 
De redskaber der er udmeldt i 
”Guide i tværfagligt 
samarbejde” anvendes lokalt. 
 

 
KSBU sikrer, at der 
gennemføres en analyse af det 
tværfaglige samarbejde og en 
vurdering af effekter med 
udgangspunkt i et mindre antal 
konkrete sager i hvert område. 
Analysen fremlægges primo 
2010. 

 
2. Der etableres madordninger 
i alle dagtilbud fra 1. januar 
2010 
 
 

 
Silkeborg Kommune er klar til 
at tilbyde alle børn i dagtilbud 
et sundt måltid mad indenfor 
de rammer, som forventes 
vedtaget af Folketinget. 
Organisering og indholdet af  
tilbuddet er udviklet i et 
samarbejde mellem brugere og 
ansatte, så der sikres det bedste 
forslag for alle parter indenfor 
rammerne. 
 
 
 

 
Der fremlægges i 2. kvartal af 
2009 et oplæg til politisk 
vedtagelse, hvoraf processen 
for udarbejdelse også fremgår. 
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3. Der anvendes pædagogiske 
læreplaner i alle dagtilbud. 
 
I 2009 og 2010 er 
fokusområdet ”kulturelle 
udtryksformer og værdier” 
 

Det pædagogiske arbejde i 
dagtilbudene er mere fokuseret 
på kulturelle udtryksformer.  
 

Dagtilbudsområdet orienterer 
ultimo 2009 om arbejdet med  
fokusområdet efter den 
vedtagne evaluerings- og 
dokumentationsmetode evt. 
indarbejdes erfaringerne fra 
KL´s kvalitetsudviklings-
projekt med fokus på 
indikatorer for udvikling.  

 
4. Kapaciteten til pasning af de 
0-2 årige er tilpasset 
efterspørgslen og områdets 
budgetramme 

 
Der er implementeret et 
styringsværktøj, så dagplejen, 
institutionerne og dagtilbuds-
gruppen kan matche pasnings-
behovet og kapaciteten under 
hensyn til både pasningsud-
gifter og forældrenes ønsker. 
 

 
Det afsatte budget til pasning 
af 0-2 årige overholdes med 
mindre, der sker væsentlige 
ændringer i øvrige forudsæt-
ninger herunder pasnings-
procent, børnetal etc.  
 
Der gennemføres en opgørelse 
i forbindelse med de ordinære 
budgetopfølgninger og ultimo  
2009 gennemføres en analyse 
af udviklingen i opfyldelsen af 
forældrenes ønsker om 
pasning. 
 

 
5. Den nye klubstruktur er 
implementeret 

 
Fra skoleåret 09/10 har alle 
børn i 4. til 6. klasse tilbud om 
et lokalt kommunalt 
eftermiddagstilbud flere gange 
ugentligt og det opsøgende 
arbejde er etableret. 
 
Der er i samarbejde med de 
øvrige ungdomstilbud etableret  
ungdomscentre og -klubber 
med et attraktivt og 
forebyggende indhold ultimo 
2009. 
 

 
I forbindelse med opfølgningen 
31. juli fremlægger 
klubområdet en status for 
eftermiddagstilbudene og det 
opsøgende arbejde. 
 
 
Primo 2010 gennemfører og 
fremlægger klubområdet en 
status på ungdomscentrene og 
ungdomsklubber. 

 
6. Indsatsen i forhold til udsatte 
børn og unge er omlagt så der 
lægges mere vægt på  
forebyggelse og antallet af  
anbringelser udenfor hjemmet 
mindskes  

 
Antallet af unge over 15 år der 
tilbydes alternative støtteforan-
staltninger er øget og antallet 
af anbragte unge er reduceret 
eller omlagt til mindre 
omfattende foranstaltninger. 

 
Familieområdet sikrer, at der 
gennemføres en optælling ved 
udgangen af 2009, som 
sammenlignes med data fra 
2007. 
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7. Ændring af sundhedsloven 
implementeres, så ind- og 
udskolingsundersøgelser i 2009 
gennemføres på bedste vis 
indenfor budgetrammen. 
 
 

 
Sundhedsplejerskerne 
gennemfører fra skoleåret 
09/10 ind- og udskolings-
undersøgeler med høj faglig 
kvalitet. 

 
Sundhedsplejen fremlægger 
I 2. kvartal 2009 en plan for 
ind- og udskolingsunde-
søgelserne. 
 
Sundhedsplejen fremlægger en 
evaluering af de første ind- og 
udskolingsundersøgelser 
september 2010. 
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6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 43. Ønskes mere detaljerede oplysninger om 
økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 

 
 Netto Budget Budget Budget Budget 
 1000 kr. i 2009 prisniveau 2009 2010 2011 2012 
 Teatre 106 106 106  106 
 Ungdomsskolevirksomhed 31.322 31.322 31.322  31.322 
 Kommunal sundhedstjeneste 12.852 12.852 12.852  12.852 
 Fælles formål 21.115 21.115 21.115  21.115 
 Dagplejen 113.169 113.169 113.169  113.169 
 Vuggestuer 6.162 6.162 6.162  6.162 
 Børnehaver 104.393 104.393 104.393  104.393 
 Integrerede institutioner 161.668 161.668 161.668  161.668 

 
Klubber og andre 
socialpædagogiske tilbud 0 0  0 

 
Særlig dagtilbud og særlige 
klubber 0 0  0 

 
Åbne pædagogiske tilbud, 
legesteder m.v. 932 932 932  932 

 
Tilbud til puljeordninger og 
private klubber 1.260 1.260 1.260  1.260 

 
Plejefamilier og opholdssteder 
m.v. for børn og unge 51.634 51.634 51.634  51.634 

 
Forebyggende foranstaltninger 
for børn og unge 26.127 26.127 26.127  26.127 

 
Døgninstitutioner for børn og 
unge 34.442 34.442 34.442  34.442 

 
Sikrede døgninstitutioner for 
børn og unge 4.403 4.403 4.403  4.403 

 
Rådgivning og 
rådgivningsinstitutioner 250 250 250  250 

 
Botilbud for personer med 
særlige sociale problemer 759 759 759  759 

 Tjenestemandspensioner 935 935 935  935 
 I alt 571.529 571.529 571.529 571.529
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TAKSTOVERSIGT

Børne og Ungeudvalget
Bevilling 43 Børn og Familie

Ydelse: Budget 2008 Budget 2009
takst takst

kroner kroner

Pr. måned i 11 måneder

Dagplejeordningen:
Op til 32 timer 1.565 1.660
Op til 45 timer 2.125 2.255
Op til 48 timer 2.355 2.505

Vuggestuer:
Op til 30 timer 2.215 2.280
Op til 40 timer 2.830 2.910
Op til 45 timer 3.075 3.165
46 + timer 3.325 3.415

Børnehaver:
Op til 30 timer 1.095 1.125
Op til 40 timer 1.400 1.435
Op til 45 timer 1.520 1.560
46 + timer 1.645 1.685

Integrerede småbørnsinstitutioner:
Se under vuggestuer eller børnehaver

Klubber:
Klubområdet harmoniseres pr. 1. august 2008 hvorved alle klubtilbud 
gennemføres i henhold til ungdomsskoleloven og taksterne ændres. 
Taksterne fra august 2008 fastholdes i 2009.

 
Fritidsklub
10 år 700 700
11 år 550 550
12 år 400 400
13 år 300 300

Ungdomsklub/ Ungdomscenter - takst pr. halvår 300 300

Tilskudsordninger - udbetales 12 måneder om året
Fritvalgs-ordning 0-2 årige, 75% af udgiften, dog max. (skattefrit) 4.385               4.655                 
3 år og indtil skolealderen, 75% af udgiften dog max. (skattefrit) 3.010               3.095                 
Tilskud til pasning af egne børn i eget hjem (skattepligtigt) 1.490               1.570                 
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Bevilling 45 Handicap - børn
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1.000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.683 11.460 11.605 11.605 11.605
Plejefamilier og opholdssteder mv. for 
børn og unge 6.049 3.966 3.966 3.966 3.966
Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge 7.703 5.790 5.790 5.790 5.790
Døgninstitutioner for børn og unge 24.683 25.526 26.702 26.702 26.702
I alt 44.118 46.742 48.063 48.063 48.063
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Bevillingsaftale for Bevilling 45 Handicap - børn 

Bevillingsaftale for Bevilling 45 Handicap - børn 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Børne- og Ungeudvalget og 
Afdelingschefen for bevilling 45 Handicap - børn. 
 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Børne- og Ungeudvalget 
konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Forudsætningsnotatet vedtaget den 31. marts 2008. 
For det andet er formålet at præcisere hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den 
service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
Bevillingen dækker kommunens køb af særlige dagtilbud og særlige klubber for handicappede børn, 
plejefamilier og opholdssteder for børn og unge og døgninstitutioner for børn og unge.  
 
Grundlaget for disse opgaver er følgende lovbestemmelser i Lov om social service: 

• § 32 vedr. særlige dagtilbud. 
• § 52 vedr. plejefamilier eller opholdssteder for børn og unge. 
• § 52 vedr. aflastningsordninger, personlige rådgivere, køb af regionens og andre dagtilbud, 

anden forebyggende anbringelse af børn og unge. 
• § 67 vedr. døgninstitutioner for børn og unge. 

 
2. Aktuelle udfordringer 
Silkeborg Kommune har to roller på området som hhv. leverandør af service og bestiller af ydelser. 
Denne bevilling vedrører kommunens rolle som bestiller af ydelser. 
 
Kommunen træffer som myndighed beslutning om den service, der stilles til rådighed for den 
enkelte bruger eller brugergrupper inden for rammerne af lovgivningen, lokalt fastlagte standarder 
og tildeling af økonomiske rammer. I forlængelse heraf træffer kommunen beslutning om at bestille 
ydelser enten hos Silkeborg Kommunes egne leverandører eller hos andre leverandører. 
 
Budgetstyringen på området er præget af, at kommunen i nogle sager er: 

• Såvel myndighed som leverandør – det vil sige, hvor egne borger benytter tilbud drevet af 
Silkeborg Kommune. 

• Alene er leverandør – det vil sige, hvor en borger fra en anden kommune benytter tilbud 
drevet af Silkeborg Kommune. 

• Alene er myndighed/betaler – det vil sige, hvor en borger fra Silkeborg Kommune benytter 
tilbud i en anden kommune. 

 
Ændringer i målgruppen 
Der opleves en forskydning i gruppen ”Handicappede børn og unge”, så der er færre med generelle 
indlæringsvanskeligheder og flere med psykiatriske diagnoser. Disse børn og unge efterspørger 
individuelle løsninger og har typisk behov for at blive skærmet for impulser fra andre. Der er behov 
for at udvikle tilbud, så de matcher målgruppens behov. Denne problemstilling er indgået i det 
kommunale samarbejde om rammeaftaler. Endvidere indgår det i samarbejdet om sundhedsaftaler, 
herunder psykiatriaftaler. 
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Bevillingsaftale for Bevilling 45 Handicap - børn 

3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 45 Handicap - børn følgende 
mission og vision: 
 
Mission: 
Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt 
børneliv, så vi medvirker til at fremme: 

• Udvikling 
• Trivsel 
• Fællesskab 
• Socialisering 
• Fremtidssikring af mulighederne for liv og virke i Silkeborg Kommune 

 
Vision: 

• At børn får en god start på livet 
• At børn og unge har samme muligheder i uddannelsessystemet uanset religiøs og social 

baggrund 
• At den negative sociale arv er brudt 
• Et integreret samfund, hvor vi kan nyttiggøre de ressourcer, der findes 
• Et samfund med større rummelighed, flere originaler og færre kopier: et sjovere samfund at 

være i 
 
Bevillingen omfatter køb af pladser i særlige dagtilbud og særlige klubber, plejefamilier og 
opholdssteder, forebyggende foranstaltninger samt døgninstitutioner for børn og unge. Målene på 
disse områder er – at børn uanset handicap – får mulighed for at udvikle sig optimalt i forhold til 
egne muligheder og begrænsninger. 
 
Handlinger: 
Handicappede og sindslidende børns forhold og behov skal særligt iagttages gennem samarbejdet i 
SKBU. Herudover søges området også udviklet gennem rammeaftalen og 
sundhedsaftalen/psykiatriaftalen, jf. pkt. 2. 
 
4. Beskrivelse af serviceniveau 
Bevillingen omfatter i stor udstrækning individuelt tildelte ydelser efter gældende lovgrundlag. 
Administrationen stiller som myndighed/bestiller krav til indsatsen både ved visitation og 
opfølgning for at sikre, at borgerens behov imødekommes bedst muligt til prisen. 
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Bevillingsaftale for Bevilling 45 Handicap - børn 

5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og 
hvordan opfølgningen foretages. 
 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Opbygning af ledelsesinformation 
om antallet af borgere, der er tildelt 
forskellige ydelser, jf. gældende 
lovgivning samt tilhørende udgifter. 
 

Forbedret ledelsesinformation 
som værktøj til at følge såvel 
den sociale som økonomiske 
udvikling.  

Ledelsesinformationen 
udarbejdes månedligt til 
administrativt brug samt 
vil indgå som delgrundlag 
for ordinære 
budgetopfølgninger. 

2. I rammeaftalen for 2008 indgår, at 
der skal sættes fokus på dyre 
enkeltsager. Dette forventes fortsat i 
2009. Der bør således foretages en 
sammenstilling af de fælles 
opgørelser med forholdene i 
Silkeborg Kommune.  

Der forventes en vurdering af 
muligheder og begrænsninger i 
forhold til at påvirke 
udgiftsniveauet. 

Resultaterne fra det fælles 
arbejde afventes. Under 
alle omstændigheder 
foretages en opgørelse 
over sager, hvor 
bruttoudgiften overstiger 
1,5 mio. kr.  

3. Gennem det udvidede samarbejde i 
Silkeborg Kommune samt 
rammeaftalen og sundhedsaftalen/ 
psykiatriaftalen forventes fortsat 
særlig fokus på sindslidende børn og 
unge. 

At Silkeborg Kommune skal 
knytte sig til de tiltag og 
initiativer, der iværksættes i 
forhold til rammeaftalen og 
sundhedsaftalen/psykiatriaftalen.

Der foretages en 
vurdering ultimo 2009. 

4. Inden for de lovgivningsmæssige- 
og økonomiske rammer udarbejdes 
forslag til generelle retningslinier for 
Silkeborg Kommunes serviceniveau 
for området. 

Skal bidrage til at skabe større 
overskuelighed og 
gennemsigtighed for borgere og 
politikere. 

Forslag til retningslinier 
foreligger ultimo 2009. 

 
6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 45 Handicap - børn. Ønskes mere detaljerede 
oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for 
bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2009 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag 
2011 

Overslag 
2012 

Særlige dagtilbud og særlige klubber 11.460 11.605 11.605 11.605
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og 
unge 

3.966 3.966 3.966 3.966

Forebyggende foranstaltninger for børn og 
unge 

5.790 5.790 5.790 5.790

Døgninstitutioner for børn og unge 25.526 26.702 26.702 26.702
I alt 46.742 48.063 48.063 48.063
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Bevilling 48 Handicap - 
børneinstitutioner

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 0 0 0
Døgninstitutioner for børn og unge 0 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0 0

133



 

134



Bevillingsaftale for Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 

Bevillingsaftale for Bevilling 48 Handicap - 
børneinstitutioner 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Børne- og Ungeudvalget og 
Afdelingschefen for bevilling 48 Handicap – børneinstitutioner. 
 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Børne- og Ungeudvalget 
konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Forudsætningsnotatet vedtaget den 31. marts 2008. 
For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den 
service, der skal ydes inden for de givne økonomiske rammer. 
 
Bevillingen dækker kommunens køb af særlige dagtilbud og særlige klubber for handicappede børn, 
plejefamilier og opholdssteder for børn og unge og døgninstitutioner for børn og unge. 
 
Bevillingen dækker den tidligere amtsinstitution Solbo, der består af Dagtilbuddet Solsikken og 
Botilbuddet Solbo. 
 
Grundlaget for disse opgaver er følgende lovbestemmelser i Lov om social service: 

• § 32 vedr. særlige dagtilbud. 
• § 67 vedr. vedr. døgninstitutioner for børn og unge. 

 
2. Aktuelle udfordringer 
Silkeborg Kommune har to roller på området som hhv. leverandør af service og bestiller af ydelser. 
Denne bevilling vedrører kommunens rolle som leverandør af ydelser. 
 
Rammer for budgetstyringen 
Silkeborg Kommune producerer som leverandør ydelser som både retter sig mod egne borgere og 
borgere fra andre kommuner. Den tidligere amtsinstitution Solbo leverer ydelser til børn i henhold 
til rammeaftalen om særlige sociale og undervisningsmæssige tilbud. 
 
Området er udelukkende finansieret af takstbetalinger, der afspejler omkostningerne ved tildeling af 
ydelsen til den enkelte borger. Kommunen vil i forbindelse med en evt. besparelse have færre 
udgifter til takstbetalinger vedr. egne borgere og samtidig lavere indtægter vedr. borgere fra andre 
kommuner. Samlet er Solbos/Solsikkens pladser aktuelt besat med ca. 1/2 - 2/3 fra Silkeborg 
Kommune og de resterende fra andre kommuner. 
 
3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 
følgende mission og vision: 
 
Mission: 
Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt 
børneliv, så vi medvirker til at fremme: 

• Udvikling 
• Trivsel 
• Fællesskab 
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Bevillingsaftale for Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 

• Socialisering 
• Fremtidssikring af mulighederne for liv og virke i Silkeborg Kommune 

 
Vision: 

• At børn får en god start på livet 
• At børn og unge har samme muligheder i uddannelsessystemet uanset religiøs og social 

baggrund 
• At den negative sociale arv er brudt 
• Et integreret samfund, hvor vi kan nyttiggøre de ressourcer, der findes 
• Et samfund med større rummelighed, flere originaler og færre kopier: et sjovere samfund at 

være i 
 
Bevillingen omfatter Dagtilbuddet Solsikken og Botilbuddet Solbo, der leverer ydelser til børn med 
vidtgående handicap. Målene for indsatsen er – at børn uanset handicap – får bedst mulige 
udviklingsbetingelser. 
 
Handlinger: 
Silkeborg Kommune vil som leverandør søge at opfylde missionen og visionen ved at indgå aktivt i 
samarbejdet om rammeaftalen. Gennem samarbejdet skal sikres, at det samlede tilbud til 
handicappede børn og unge i regionen drives og udvikles med fokus på såvel tilstrækkelig kapacitet 
og faglighed som økonomisk effektivitet. 
 
Som led heri skal der også i 2009 etableres samarbejde om en langsigtet plan for de tilbud, hvor 
Silkeborg Kommune har påtaget sig driftsherreansvaret. 
 
4. Beskrivelse af serviceniveau 
Bevillingen omfatter tilbud, der er fuldt ud takstfinansieret. Tilbuddet fastlægger sit serviceniveau i 
forhold til de krav som bestilleren stiller ved visitation og opfølgning. Hjælpen til hvert barn 
fastlægges indenfor rammeaftalens tilbudsbeskrivelse og økonomi ved visitation og opfølgning. 
 
5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og 
hvordan opfølgningen foretages. 
 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Der skal udarbejdes et 

grundlag for politisk 
stillingtagen til Solbo og 
Solsikkens fremtidige drift 
med hensyn til antal 
pladser og 
bygningsmæssige rammer. 

Grundlag for at det kan indgå i 
Budget 2010. 

Konstatering af at der ligger et 
grundlag ved Budget 2010. 

2. Der gennemføres tilsyn i 
overensstemmelse med de i 
2007 fastlagte 
retningslinier. 

At der er sikkerhed for 
tilsynets gennemførelse. 
Endvidere skal rapporterne fra 
tilsynet indgå i en fælles 
ledelsesmæssig evaluering med 
henblik på fælles læring.  

Børne- og Ungeudvalget 
orienteres om antallet af tilsyn 
i første halvdel af 2010. 
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Bevillingsaftale for Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 

 
3. Der implementeres et 

Bostedssystem. 
At der etableres grundlag for 
en forbedret styring af 
beboerøkonomi, pædagogiske 
handleplaner mv. 

Konstateres ultimo 2009. 

 
6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner. Ønskes 
mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til 
budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Der er tale om en 0-sumsbevilling, idet Silkeborg Kommunes udgifter modsvares af takstindtægter 
fra de forskellige betalende kommuner – herunder også Silkeborg Kommune. 
 
Netto 
1.000 kr. i 2009 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag  
2011 

Overslag 
2012 

Dagtilbuddet Solsikken 0 0 0 0 
Døgntilbuddet Solbo 0 0 0 0 
I alt 0 0 0 0 
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Bevilling 49 Børn og Familie
Netto Budget Budget Budget Budget Budget
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Plejefamilier og opholdssteder m.v. 
for børn og unge 0 0 0 0 0
Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge 0 0 0 0 0
Døgninstitutioner for børn og unge 0 0 0 0 0
Botilbud til personer med særlige 
sociale problemer 0 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0 0
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Bevilling 51 Social Service
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Beboelse 63 20 20 20 20
Driftsikring af boligbyggeri 377 130 140 150 160
Andre sundhedsudgifter 3.404 3.693 3.693 3.693 3.693
Pleje og omsorg mv. af ældre og 
handicappede 19 0 0 0 0
Botilbud for personer med særlige 
sociale problemer 2.203 2.227 2.227 2.227 2.227
Alkoholbehandling og 
behandlingshjem for alkoholskadede 4.254 5.116 5.116 5.116 5.116
Behandling af stofmisbrugere 14.260 14.351 14.351 14.351 14.351
Botilbud til længerevarende ophold 4 2.500 2.500 2.500 2.500
Botilbud til midlertidigt ophold 5.059 10.559 10.559 10.559 10.559
Kontaktperson- og ledsageordninger 963 763 763 763 763
Beskyttet beskæftigelse 1.613 1.373 1.373 1.373 1.373
Aktivitets- og samværstilbud 2.725 3.433 3.433 3.433 3.433
Øvrige sociale formål 4.609 2.247 2.247 2.247 2.247
I alt 39.553 46.412 46.422 46.432 46.442
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Bevillingsaftale for Bevilling 51 Social Service 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Socialudvalget og Social- og 
Arbejdsmarkedschefen for bevilling 51 Social Service.  
 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Socialudvalget konkretiserer 
Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)” vedtaget den 31. 
marts 2008. For det andet er formålet at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er 
til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
2. Aktuelle udfordringer 
Også i de kommende år står Silkeborg Kommune over for en række udfordringer på det sociale om-
råde.  
 
Silkeborg Kommune har vedtaget ny misbrugspolitik, som skal skabe kvalitet og sammenhæng i 
indsatsen. Misbrugspolitikken skal implementeres samtidig med at den fortsat udvikles. 
 
Der er skabt nye sammenhænge, kontinuitet og synergi mellem de institutioner, som kommunen har 
overtaget, bl.a. gennem tværgående lederfora, fælles visitation, institutionsaftaler m.v., men udvik-
lingen er ikke tilendebragt. Der kan være forhold, som giver anledning til overvejelser om, hvorvidt 
organiseringen kan optimeres, og det kan være relevant at se på, om overblikket over de målgrup-
per, som er brugere af tilbuddene, kan forbedres. Der skal i samarbejde med beskæftigelsesområdet, 
arbejdes meget konkret og målrettet med at flytte udsatte grupper i retning af arbejdsmarkedet og 
selvforsørgelse, hvor dette er muligt. 
 
3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling nr. 51 Social Service følgende mis-
sion og vision: 
 
Mission:  
Socialudvalgets mission er at opretholde social tryghed for borgerne gennem at hjælpe og fore-
bygge: 

• Ved at træde hjælpende til, når voksne mennesker kortvarigt eller langvarigt, fysisk eller 
psykisk mister evnen til at mestre eget liv. 

• Ved forebyggende indsatser, så behovet for hjælp mindskes. 
 
Vision: 
Socialudvalget har opstillet følgende vision til videre bearbejdning: 

• En kommune med rummelighed og med plads til alle. 
• At Silkeborg har Danmarks bedste institutioner. 
• At alle får mulighed for et værdigt og godt liv. 
• At alle borgere føler høj grad af livskvalitet trods deres konkrete situation. 
• At lave de bedste tilbud for færrest mulige midler. 
• At borgerne på overførselsindkomster kommer væk fra passiv forsørgelse til en aktiv rolle i 

samfundet. 
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4. Beskrivelse af serviceniveau 
De særligt socialt udsatte borgere, herunder alkohol- og stofmisbrugere, skal have den hjælp og 
støtte, de har behov for og - ret til, ud fra lovgivningen og det politisk fastlagte serviceniveau. 
 
5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvor-
dan opfølgningen foretages. 
 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Implementering af den ny-
ligt vedtagne misbrugspolitik.  
 
Politikken indeholder handle-
mål, som skal skabe den øn-
skede sammenhængende og 
”sømløse” indsats. 
 
 

Øget sammenhæng mellem de 
enkelte indsatsområder via: 
 
-sammenhæng i organiseringen  
-fokus på koordineringen 
-tværgående samarbejde. 
 
Større tilgængelighed til be-
handling. 
 
Individualiserede tilbud til 
borgerne 
 

Misbrugspolitikken skal evalue-
res mindst hvert 2. år.  
 
Institutioner og administration 
forholder sig i forbindelse med 
indgåelse og evaluering af in-
stitutionsaftaler til, hvorvidt 
målsætningerne i politikken 
nås. 
 
Der gennemføres en bruger-
undersøgelse ultimo 2008/ pri-
mo 2009, som opfølgning på 
undersøgelsen 2007.  

2. Silkeborg Kommune har 
overtaget ansvaret for nye mål-
grupper på misbrugs- og for-
sorgsområdet.  
 
Information om de målgrupper, 
der benytter tilbuddene skal 
forbedres, således at man har 
overblik over   
• hvem der bruger tilbuddet 
• hvilken ydelse de modtager 
• hvorfor og hvor længe.   

Øget grad af information om 
målgrupper og metoder kan 
øge muligheden for at følge 
effekten af den konkrete ind-
sats, med henblik på at justere 
og udvikle denne. 

Udarbejdelse af status over do-
kumentationsindsatsen. 
 
Udarbejdelse af dokumentati-
onshandleplan, som punkt for 
punkt kan evalueres ved kon-
kret konstatering. 

3. Undersøgelse af bostøtteom-
rådet. 

Eventuelt omlægning af de 
nuværende tilbud. 
 
Højne kvaliteten. Mindske ud-
giften. 

Evaluering. 
 
Konstatering. 
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4. Implementering af frivillig-
hedspolitik 

Nå udsatte grupper, som det 
offentlige har svært ved at nå. 
 
Få flere borgere til at udføre 
frivilligt socialt arbejde. 

Konstatering af om frivillig-
hedspolitikken er dannet. 
 
De frivillige foreninger og or-
ganisationer fremsender årsbe-
retning, bl.a. indeholdende ef-
fekten af arbejdet. 
 
Dialogmøde mellem Socialud-
valget og de frivillige forenin-
ger og organisationer. 
  
Konstatering af om organisatio-
nerne er i stand til at tiltrække 
flere frivillige. I forbindelse 
med ansøgning om tilskud til 
frivilligt socialt arbejde anfører 
foreningerne antal frivillige. 

 
6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 51 Social Service. Ønskes mere detaljerede 
oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for be-
villingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2009 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag 
2011 

Overslag 
2012 

Beboelse 20 20 20 20
Driftsikring af boligbyggeri 130 140 150 160
Andre sundhedsudgifter 3.693 3.693 3.693 3.693
Pleje og omsorg mv. af ældre og 
handicappede 0 0 0 0
Botilbud for personer med sær-
lige sociale problemer 2.227 2.227 2.227 2.227
Alkoholbehandling og behand-
lingshjem for alkoholskadede 5.116 5.116 5.116 5.116
Behandling af stofmisbrugere 14.351 14.351 14.351 14.351
Botilbud til længerevarende 
ophold 2.500 2.500 2.500 2.500
Botilbud til midlertidigt ophold 10.559 10.559 10.559 10.559
Kontaktperson- og ledsageord-
ninger 763 763 763 763
Beskyttet beskæftigelse 1.373 1.373 1.373 1.373
Aktivitets- og samværstilbud 3.433 3.433 3.433 3.433
Øvrige sociale formål 2.247 2.247 2.247 2.247
I alt 46.412 46.422 46.432 46.442
 
 

 
147



 

148



Bevilling 55 Handicap
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1.000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Specialpædagogiskbistand til voksne 11.005 7.250 7.250 7.250 7.250
Ungdomsuddannelse for unge med 
særlig behov 0 2.826 2.826 2.826 2.826
Kommunal tandpleje 535 1.000 1.000 1.000 1.000
Ældreboliger -321 -321 -321 -321 -321
Pleje og omsorg m.v. af ældre og 
handicappede 18.149 19.023 19.966 19.966 19.966
Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede 25.008 25.679 25.803 25.803 25.803
Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 0 50 50 50 50
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 3.130 3.130 3.130 3.130
Botilbud for længerevarende ophold 91.436 98.124 102.980 102.980 102.980
Botilbud til midlertidigt ophold 41.010 37.907 38.209 38.209 38.209
Kontaktperson- og ledsagerordninger 3.207 3.881 3.881 3.881 3.881
Beskyttet beskæftigelse 25.765 29.781 29.854 29.854 29.854
Aktivitets- og samværstilbud 11.964 15.292 15.292 15.292 15.292
Støtte til frivilligt socialt arbejde og 
øvrige sociale formål 63 80 80 80 80
I alt 227.821 243.702 250.000 250.000 250.000
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Bevillingsaftale for Bevilling 55 Handicap 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Socialudvalget og 
afdelingschefen for bevilling 55 Handicap. 
 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Socialudvalget konkretiserer 
Byrådets mål, som de fremgår af Forudsætningsnotatet vedtaget den 31. marts 2008. For det andet 
er formålet at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 
ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
Bevillingen dækker kommunens køb af ydelser på handicapområdet til voksne, herunder 
voksenspecialundervisning og specialpædagogisk bistand til voksne, specialtandpleje, pleje og 
omsorg og forebyggende indsats for handicappede, køb af pladser i aktivitets- og botilbud og 
kontaktperson og ledsageordninger. 
 
Grundlaget for disse opgaver er følgende lovbestemmelser:  
 
Lov om specialundervisning for voksne: 

• § 1 vedr. personer med fysiske eller psykiske handicap, der efter undervisningspligtens 
ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at 
afhjælpe eller begrænse virkninger af et handicap. 

 
Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 

• § 1 vedr. udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har ret til en individuelt 
tilrettelagt 3-årig uddannelse. 

 
Lov om Social Service: 

• § 81 vedr. botilbud til midlertidigt og længerevarende ophold. 
• § 83 - § 86 vedr. den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt 

optræning og hjælp til psykisk og fysisk handicappede. 
• § 96 vedr. handicaphjælperordningen. 
• § 97 vedr. ledsageordning. 
• § 98 - § 99 vedr. kontaktpersonordning for udvalgte målgrupper. 
• § 103 vedr. beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig og 

varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan 
opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og som ikke kan 
benytte tilbud efter anden lovgivning. 

• § 104 vedr. aktivitets- og samværstilbud personer, som på grund af betydelig og varigt 
nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer til opretholdelse 
eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 

 
Sundhedsloven: 

• § 7 vedr. omsorgstandpleje for personer med vidtgående fysisk eller psykisk handicap, jf. 
bekendtgørelse om tandpleje udstedt i henhold til sundhedsloven. 
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2. Aktuelle udfordringer 
Silkeborg Kommune har to roller på området som hhv. leverandør af service og bestiller af 
ydelser/myndighedsopgaven. Denne bevilling vedrører kommunens rolle som bestiller af 
ydelser/myndighedsopgaven. 
 
Rammer for budgetstyringen 
Kommunen træffer som myndighed beslutning om den service, der stilles til rådighed for den 
enkelte bruger eller brugergrupper indenfor rammerne af lovgivningen, lokalt fastlagte standarder 
og tildeling af økonomiske rammer. I forlængelse heraf træffer kommunen beslutning om at bestille 
ydelser enten hos Silkeborg Kommunes egne leverandører eller hos andre leverandører. 
 
Kommunen betaler for tilbud for egne borgere, der modtager ydelser som f.eks. et botilbud i en 
anden kommune. I disse sager har kommunen begrænsede muligheder for at påvirke udgifterne til 
indsatsen. F.eks. kan kommunen ikke træffe beslutning om at flytte en borger til et andet botilbud 
uden forudgående samtykke. 
 
Ændret lovgivning 
Kommunerne overtog pr. 1. januar 2007 myndighedsansvaret for specialundervisningen for voksne. 
 
Der er pr. 1. januar 2007 sket en generel opstramning af denne lov, idet undervisningen nu kun skal 
tilbydes borgere, som ikke kan modtage relevante tilbud efter samme lovgivning. Administrationen 
arbejder på at få skabt overblik over den voksenspecialundervisning, som de to tidligere amter 
ydede. Der vil som led heri bl.a. blive stillet krav til visitationen til undervisningen. 
 
Endvidere forventes vedtaget en ny lov, hvorefter unge med særlige behov forventes at få ret til en 
individuelt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse fra 1. august 2007. Dette forventes i nogen 
udstrækning at påvirke retten for under 25-årige til andre dagtilbud og der skal således efter en 
konkret vurdering på enkeltsagsniveau foretages en sædvanlig overførsel af de beregnede 
besparelser på bl.a. bevilling 55 til det område, som skal træffe beslutning om tilbud om 
ungdomsuddannelse til den enkelte. 
  
Ændringer i målgrupperne 
Der er vækst i antallet af yngre personer med en erhvervet hjerneskade. Denne målgruppe har et 
omfattende behov for ydelser som f.eks. genoptræning, bostøtte, specialundervisning for voksne, 
hjemmepleje, hjemmevejleder og hjælpemidler. Neuropædagogisk Team i Silkeborg Kommune 
koordinerer indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade og sikrer de relevante tilbud bl.a. 
genoptræning, neuropædagogisk hjemmevejledning, voksenspecialundervisning og hjemmepleje. 
Der er indgået aftale mellem Silkeborg Kommune og Hammel Neurocenter samt 
Regionshospitalerne i Silkeborg og i Viborg/Skive om samarbejde ved udskrivning. Der er behov 
for at sikre koordinationen af indsatsen på området som led i sammenlægningen af de fire 
kommuner m.v. Neuropædagogisk Team er en koordinerende funktion mellem de afdelinger, som 
skal levere relevante ydelser til de ramte borgere. Metoden er udviklet i den tidligere Silkeborg 
Kommune som led i et landsdækkende pilotprojekt. Metoden anbefales nu anvendt i alle kommuner 
af Videnscenter for Senhjerneskade. 
 
Der er en stigning i levealderen blandt udviklingshæmmede og mange får med stigende alder behov 
for en omfattende indsats i form af pleje m.v. Der er en udtalt tendens til, at personer med downs 
syndrom (mongoler) udvikler demens, i flere tilfælde allerede fra 40-års alderen. Der er behov for at 
udvikle særligt tilrettelagte tilbud for ældre udviklingshæmmede eller tilpasse de eksisterende 
tilbud. Der er tilsvarende behov for at sikre, at der er relevante tilbud til ældre sindslidende. 
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Udviklingen af tilbud bør de kommende år ske i tæt samspil med andre kommuner – d.v.s. i 
forbindelse med de årlige rammeaftaler. Der må således forventes øgede udgifter de kommende år 
for at sikre hjælp og pleje til disse borgere. Det er ikke endnu muligt at vurdere det konkrete 
økonomiske behov. 
 
3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 55 Handicap følgende mission og 
vision: 
 
Mission: 
Socialudvalgets mission er at opretholde social tryghed for borgerne gennem at hjælpe og 
forebygge: 

• Ved at træde hjælpende til, når voksne mennesker kortvarigt eller langvarigt, fysisk eller 
psykisk mister evnen til at mestre eget liv. 

• Og ved forebyggende indsatser, så behovet for hjælp mindskes. 
 
Målet med bevillingen er, at kommunen som myndighed kan bestille ydelser for borgere med 
handicap eller sindslidelse. Det vedrører f.eks. køb af pladser i botilbud til såvel kortvarige som 
langvarige ophold, aktivitetstilbud samt rådgivning og undervisning af borgerne med henblik på at 
begrænse eller afhjælpe virkningerne af et handicap eller en sindslidelse. Herudover tildeles 
socialpædagogisk støtte i eget hjem og ledsagelse til aktiviteter udenfor hjemmet. Endvidere dækker 
bevillingen den specialiserede tandpleje.  
 
Forebyggelse indgår som en selvstændig eller integreret del af ydelserne. Det kan f.eks. handle om 
at lære en nyblind kompenserende teknikker som at gå med en førerhund, så pågældende kan 
deltage i almindelige aktiviteter uden at være afhængig af hjælp fra andre.  
 
Vision: 
Socialudvalget har opstillet følgende vision til videre bearbejdning: 

• En kommune med rummelighed og med plads til alle. 
• At Silkeborg har Danmarks bedste institutioner. 
• At alle får mulighed for et værdigt og godt liv. 
• At alle borgere føler høj grad af livskvalitet trods deres konkrete situation. 
• At lave de bedste tilbud for færrest muligt midler. 
• At borgere på overførselsindkomster kommer væk fra passiv forsørgelse til en aktiv rolle i 

samfundet. 
 
Handlinger: 
Silkeborg Kommune vil som myndighed søge at opfylde missionen og visionen for området ved at 
varetage forvaltningen af opgaverne omfattet af bevillingen vedr. voksne med handicap eller 
sindslidelse. Der er endvidere som led heri bl.a. blevet vedtaget en handicappolitik. 
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4. Beskrivelse af serviceniveau 
Bevillingen omfatter i stor udstrækning individuelt tildelte ydelser efter gældende lovgrundlag. 
Administrationen stiller som myndighed/bestiller krav til indsatsen både ved visitation og 
opfølgning for at sikre, at borgerens behov imødekommes bedst muligt til prisen. En mindre del af 
bevillingen skal anvendes til særlige lovpligtige tilbud i form af aktivitets- og samværstilbud til 
målgruppen. Der er her betydelige muligheder for at fastlægge et kommunalt serviceniveau. 
 
 
5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budget år. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og 
hvordan opfølgningen foretages. 
 
 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Opbygning af 
ledelsesinformation om antallet 
af borgere, der er tildelt 
forskellige ydelser, jf. 
gældende lovgivning samt 
tilhørende udgifter. 

Forbedre ledelsesinformation 
som værktøj til at følge såvel 
den sociale som økonomiske 
udvikling. 

Ledelsesinformation 
udarbejdes månedligt til 
administrativt brug samt vil 
indgå som delgrundlag for 
ordinære budgetopfølgninger. 

2. Fortsat styring af 
tilrettelæggelse af visitation og 
udmåling af bostøtte og 
hjemmevejledning i henhold til 
den af Social- og 
Sundhedsudvalget godkendte 
model i efteråret 2007. 

Fastholdelse og udvikling af 
bedre faglige metoder i 
kommunen og dermed en 
fagligt bedre ydelse og 
overholdelse af lovgivningen i 
forhold til alle brugere. 

Opgørelse over antal brugere i 
forskellige kategorier efter 
omfang af hjælpebehov. 
Informationen vedligeholdes i 
takt med revisitation/visitation. 

3. I rammeaftalen for 2008 
indgår, at der skal sættes fokus 
på dyre enkeltsager. Dette 
forventes fortsat i 2009. Der 
bør således foretages en 
sammenstilling af de fælles 
opgørelser med forholdene i 
Silkeborg Kommune. 

Der forventes en vurdering af 
muligheder og begrænsninger i 
forhold til at påvirke 
udgiftsniveauet. 

Resultaterne fra det fælles 
arbejde afventes. Under alle 
omstændigheder foretages en 
opgørelse over sager, hvor 
bruttoudgiften overstiger 1,5 
mio. kr. 
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6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 55 Handicap. Ønskes mere detaljerede 
oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for 
bevillingen. 
 
Netto 
1.000 kr. i 2009 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag 
2011 

Overslag 
2012 

Specialpædagogisk bistand til voksne 7.250 7.250 7.250 7.250
Ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov 

2.826 2.826 2.826 2.826

Kommunal tandpleje 1.000 1.000 1.000 1.000
Ældreboliger -321 -321 -321 -321
Pleje og omsorg m.v. af ældre og 
handicappede 

19.023 19.966 19.966 19.966

Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede 

25.679 25.803 25.803 25.803

Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 

50 50 50 50

Rådgivning og 
rådgivningsinstitutioner 

3.130 3.130 3.130 3.130

Botilbud for længerevarende ophold 98.124 102.980 102.980 102.980
Botilbud til midlertidigt ophold 37.907 38.209 38.209 38.209
Kontaktperson- og ledsagerordninger 3.881 3.881 3.881 3.881
Beskyttet beskæftigelse 29.781 29.854 29.854 29.854
Aktivitets- og samværstilbud 15.292 15.292 15.292 15.292
Støtte til frivilligt socialt arbejde 80 80 80 80
I alt 243.702 250.000 250.000 250.000
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Bevilling 56 Sociale overførsler
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Introduktionsydelse 2.017 1.952 1.952 1.952 1.952
Rapatriering 66 62 62 62 62
Personlige tillæg mv. 9.057 8.764 8.764 8.764 8.764
Førtidspension med 50 % refusion 37.697 34.471 33.217 31.717 30.217
Førtidspension med 35 % refusion 69.906 64.893 62.765 60.165 57.565
Førtidspension med 35 % refusion - 
tilkendt efter 1. januar 2003 84.283 96.804 111.929 128.179 144.429
Sygedagpenge 118.536 121.070 121.070 121.070 121.070
Sociale formål 21.124 24.318 24.318 24.318 24.318
Kontanthjælp 74.882 67.030 67.030 67.030 67.030
Kontanthjælp vedrørende visse 
grupper af flygtninge 0 0 0 0 0
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 29.633 24.764 24.764 24.764 24.764
Boligydelse til pensionister 34.373 33.551 34.820 35.850 36.920
Boligsikring 24.367 22.407 23.325 24.075 24.825
Revalidering 22.686 26.920 26.920 26.920 26.920
Løntilskud mv. til personer i fleksjob 
og personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob) 25.012 20.147 20.147 20.147 20.147
I alt 553.636 547.153 561.083 575.013 588.983
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Bevillingsaftale for Bevilling 56 Sociale Overførsler  
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Socialudvalget og Social- og 
Arbejdsmarkedschefen for bevilling 56 Sociale Overførsler.  

 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Socialudvalget konkretiserer 
Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)” vedtaget den 31. 
marts 2008. For det andet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den ser-
vice, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
2. Aktuelle udfordringer 
Silkeborg Kommune står for over for en række udfordringer på det sociale område i Silkeborg.  

2.1. Antallet af sygedagpengemodtagere har været stigende de seneste år. Der arbejdes med en 
bred vifte af initiativer, der skal forebygge/reducere sygefraværet. 

2.2. Ændrede refusionsregler giver et økonomisk incitament til at få flere borgere i aktive til-
bud. Men ikke mindst af menneskelige grunde er det vigtigt, at understøtte aktivlinien. 

2.3. En stor gruppe af kontanthjælpsmodtagere forventes ikke at kunne udsluses til ordinært 
arbejde eller uddannelse. Udfordringen bliver at intensivere afklarings- og udredningsind-
satsen for denne målgruppe m.h.p. afklaring af fremtidigt forsørgelsesgrundlag. 

 
3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 56 Sociale Overførsler følgende 
mission og vision: 

 
Mission 

• At opretholde social tryghed for borgerne 
• ved at træde hjælpende til når voksne mennesker kortvarigt eller langvarigt, fysisk eller 

psykisk, mister evnen til at mestre eget liv 
• ved forebyggende indsatser, så behovet for hjælp mindskes. 

 
Vision 

• I samspil med ydelsesmodtageren at mobilisere borgernes egne ressourcer, således at hjæl-
pen ydes efter princippet ”Hjælp til selvhjælp” og med fokus på ressourcer hos den enkelte 
og i netværket.  

 
4. Beskrivelse af serviceniveau 
Silkeborg Kommunes serviceniveau er overholdelse af lovgivningen. Serviceniveau er detailregule-
ret i den sociale lovgivning. Der henvises hertil. 
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5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvor-
dan opfølgningen foretages. 

 
Det overordnede mål er, at støtte den enkelte til et arbejde eller uddannelse på ordinære vilkår. Hvor 
det ikke kan lade sig gøre, er det målet, at fokusere på det rummelige arbejdsmarked. 
 
Sygedagpenge:  
Der arbejdes dels med en tidlig indsats, der kan bremse for tilgangen af langvarige sygedagpenge-
sager, og dels med en indsats for de langvarige sygedagpengesager. 
 
Ledighedsydelse:  
Der er igangsat et projekt, der har til formål dels at undgå tab af statsrefusion, dels at få flere bor-
gere på ledighedsydelse ind på arbejdsmarkedet og endeligt, at få en hurtigere afklaring af pensi-
onshabiliteten hos personer på ledighedsydelse, hvor der ikke er noget arbejdsmarkedsperspektiv. 
 
Kontanthjælp / Aktiverede kontanthjælpsmodtagere:  
Aktiveringsgraden øges i 2007 fra 32 til 48 procent. 
 
Alle fremtidige aktiveringspladser er så fleksible, så timetallet varierer fra 10 timer til 37 timer pr. 
uge 
 
Ultimo 2007 evalueres effekten af kommunen og eksterne leverandører med henblik på udarbej-
delse af aktiveringspolitik for 2008. 
 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Sygedagpenge. Intensivering 
af dagpengeopfølgning. 
 

Antallet af sygedagpengesager 
over 52 uger reduceres til 260 
sager i 2009.  
 
Ultimo juni 2008 er der 329 
sager. 
 
Den gennemsnitlige varighed 
for sygedagpengesager over 4 
uger reduceres i 2009 til 32 
uger - fra 35,4 uger i 2008 
(gennemsnit 1. halvår 2008). 

KMD Essentia, effektvurde-
ring. 
Løbende opfølgning i 2009. 
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Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
2. Intensivering af afklarings-
/udredningsindsatsen i forhold 
til kontanthjælpsmodtagere, 
der ikke forventes at kunne 
udsluses til ordinært arbejde 
eller uddannelse. 
 
 

Afklaring af fremtidigt forsør-
gelsesgrundlag. 
  
Et fald på 17 % i antallet af 
personer på ledighedsydelse i 
2009 set i forhold tidligere år.  
 
Ultimo maj 2008 er der 227 
personer, der modtager ledig-
hedsydelse. 
 
Et fald på 10 % i antallet af 
personer på langvarig passiv 
kontanthjælp.  
 
Ultimo maj 2008 er der ca. 245 
personer, der har modtaget 
kontanthjælp i mere ned 5 år. 

KMD Essentia, effektvurde-
ring. 
Løbende opfølgning i 2009. 

3. Nedbringelse af antallet af 
unge på kontanthjælp og i akti-
vering. 
 

Antallet af unge under 30 år på 
kontanthjælp og i aktivering 
nedbringes med 8 % i 2009 set 
i forhold til 2007.  
 
I april 2008 er der 507 kon-
tanthjælpsmodtagere under 30 
år. 

KMD Essentia, effektvurde-
ring. 
Løbende opfølgning i 2009. 

4. Aktiveringsgraden for kon-
tanthjælpsmodtagere øges. 

Aktiveringsgraden for kontant-
hjælpsmodtagere øges fra 32 i 
2007 til 60 % i 2009.  
 
Ultimo juni 2008 er den gen-
nemsnitlige aktiveringsgrad 40.  
 

KMD Essentia, effektvurde-
ring. 
Løbende opfølgning i 2009 
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6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over Bevilling 56 Sociale overførsler.  
 
Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforud-
sætningerne for bevillingen. 

 
Netto 
1000 kr. i 2009 prisniveau 

Budget 
2009 

Budget 
Overslag 

2010 

Budget 
Overslag 

2011 

Budget 
Overslag 

2012 
Introduktionsydelse 1.952 1.952 1.952 1.952
Repatriering 62 62 62 62
Personlige tillæg mv. 8.764 8.764 8.764 8.764
Førtidspension med 50 % refusion 34.471 33.217 31.717 30.217
Førtidspension med 35 % refusion 64.893 62.765 60.165 57.565
Førtidspension med 35 % refusion - 
tilkendt efter 1. januar 2003 96.804 111.929 128.179 144.429
Sygedagpenge 121.070 121.070 121.070 121.070
Sociale formål 24.318 24.318 24.318 24.318
Kontanthjælp 67.030 67.030 67.030 67.030
Kontanthjælp vedrørende visse grup-
per af flygtninge 0 0 0 0
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 24.764 24.764 24.764 24.764
Boligydelse til pensionister 33.551 34.820 35.850 36.920
Boligsikring 22.407 23.325 24.075 24.825
Revalidering 26.920 26.920 26.920 26.920
Løntilskud mv. til personer i fleksjob 
og personer i løntilskuds-stillinger i 
målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesind- sats (tidlige-
re skånejob) 20.147 20.147 20.147 20.147
I alt 547.153 561.083 575.013 588.983
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Bevilling 58 Handicap - institutioner
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Specialpædagogiskbistand til voksne 0 0 0 0 0
Ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov 0 0 0 0 0
Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede 0 0 0 0 0
Botilbud for længerevarende ophold 0 0 0 0 0
Botilbud til midlertidigt ophold 0 0 0 0 0
Beskyttet beskæftigelse 0 0 0 0 0
Aktivitets- og samværstilbud 0 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0 0
Anlæg 6.892 2.500 800 900 800
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Bevillingsaftale for Bevilling 58 Handicap - institutioner 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Socialudvalget og 
Afdelingschefen for bevilling 58 Handicap - institutioner. 
 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Socialudvalget  konkretiserer 
Byrådets mål, som de fremgår af Forudsætningsnotatet vedtaget den 31. marts 2008. For det andet 
er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 
ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
Bevillingen dækker kommunens drift af tilbud på handicapområdet, herunder drift af bl.a. tidligere 
amtslige bo- og aktivitetstilbud. 
 
Grundlaget for disse opgaver er følgende lovbestemmelser: 
 
Lov om specialundervisning for voksne: 

• § 1 vedr. personer med fysiske eller psykiske handicap, der efter undervisningspligtens 
ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at 
afhjælpe eller begrænse virkninger af et handicap. 

 
Lov om social service: 

• § 81 vedr. botilbud til midlertidigt og længerevarende ophold. 
• § 103 vedr. beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig og 

varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan 
opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og som ikke kan 
benytte tilbud efter anden lovgivning. 

• § 104 vedr. aktivitets- og samværstilbud til personer, som på grund af betydelig og varigt 
nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer til opretholdelse 
eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 

 
2. Aktuelle udfordringer 
Silkeborg Kommune har to roller på området som hhv. leverandør af service og bestiller af ydelser. 
Denne bevilling vedrører kommunens rolle som leverandør af ydelser. 
 
Silkeborg Kommune producerer som leverandør ydelser, som både retter sig mod egne borgere og 
borgere fra andre kommuner. 
 
Bevillingen omfatter fra 2008 alene de tidligere amtsinstitutioner. Der vil dog i takt med den 
fortsatte fusionering af opgaverne fra de gamle kommuner og amter også ske en udbygning af 
denne leverandørbevilling fra og med 2009. Der vil dog fortsat skulle være en særskilt håndtering af 
bevillinger til rammeaftalebelagte tilbud. Disse tilbud skal fortsat drives og udvikles i et ansvarligt 
kommunalt/regionalt samarbejde, hvor også økonomiske forhold skal styres efter fælles 
takstprincipper og med fuld synlighed. 
 
Pladserne i de socialpsykiatriske bo- og dagtilbud i Hinge er ikke fuldt ud besat i dagafdelingen, og 
det overvejes derfor at omlægge tilbuddet og samle det i Hinge. I forbindelse med de kommunale 
redegørelser har Silkeborg Kommune bl.a. oplyst, at der er behov for at tilpasse disse tilbud. 
Samarbejdet mellem kommunerne samt Region Midtjylland om de årlige rammeaftaler på det 
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specialiserede social- og undervisningsområde er under fortsat udvikling. Et velfungerende 
samarbejde har stor betydning, også for de rammebetingelser hvorunder Silkeborg Kommune kan 
drive og udvikle de tilbud, hvor vi har valgt at overtage leverandørforpligtigelsen. 
 
3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 58 Handicap- institutioner følgende 
mission og vision: 
 
Mission: 
Socialudvalgets mission er at opretholde social tryghed for borgerne gennem at hjælpe og 
forebygge: 

• Ved at træde hjælpende til, når voksne mennesker kortvarigt eller langvarigt, fysisk eller 
psykisk mister evnen til at mestre eget liv. 

• Og ved forebyggende indsatser, så behovet for hjælp mindskes. 
 
Målet med bevillingen er således, at Silkeborg Kommune varetager leverandøropgaver til såvel 
egne borgere som til andre kommuner i henhold til rammeaftalen herom. 
 
Vision: 
Socialudvalget har opstillet følgende vision til videre bearbejdning: 

• En kommune med rummelighed og med plads til alle. 
• At Silkeborg har Danmarks bedste institutioner. 
• At alle får mulighed for et værdigt og godt liv. 
• At alle borgere føler høj grad af livskvalitet trods deres konkrete situation. 
• At lave de bedste tilbud for færrest mulige midler. 
• At borgere på overførselsindkomster kommer væk fra passiv forsørgelse til en aktiv rolle i 

samfundet. 
 
Handlinger: 
Silkeborg Kommune vil som leverandør ved at indgå aktivt i samarbejdet om rammeaftalen. 
 
Gennem samarbejdet skal sikres, at det samlede tilbud til handicappede i regionen drives og 
udvikles med fokus på såvel tilstrækkelig kapacitet og faglighed som økonomisk effektivitet. Som 
led heri skal der også i 2008 etableres samarbejde om en langsigtet plan for de tilbud, hvor 
Silkeborg Kommune har påtaget sig driftsherreansvaret. 
 
4. Beskrivelse af serviceniveau 
Bevillingen udmøntes i overensstemmelse med de aftaler, som indgås i forbindelse med 
rammeaftalen. 
 
5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budget år. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og 
hvordan opfølgningen foretages. 

 
166



Bevillingsaftale for Bevilling 58 Handicap - institutioner 

 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Der skal udarbejdes 
langsigtet plan (plan 2015) for 
alle dag- og døgntilbud. Planen 
skal indeholde: 

• Driftsforhold vedr. 
eksisterende tilbud. 

• Bygningsmæssige 
forhold. 

• Eventuelle forslag til 
nye tilbud. 

At der fremsendes forslag i 
forbindelse med budget 2010 
til en samlet plan, herunder 
specielt vedr. anlæg, frem til 
2015. 

Det konstateres, at der 
foreligger et plangrundlag i 
forbindelse med budget 2010. 

2. Der foretages fortsat 
tilpasning af viften af tilbud 
ved voksenskolen Lysbro, 
således at skolen også 
medvirker i tilbud om 3-årig 
ungdomsuddannelse til unge 
med særlige behov. Tilbuddet 
forventes også benyttet af 
andre kommuner uden 
voksenskoler. Vi har en særlig 
forpligtigelse til også at 
medvirke til, at disse 
kommuner kan varetage denne 
nye opgave tilfredsstillende. 

At der fortsat opbygges 
tilstrækkelig volumen til, at 
skolen kan råde over et 
tilstrækkeligt kompetencemiljø 
på området. 
 
At vi i eget regi kan varetage 
leverandøropgaven for en del 
af de borgere, der vil være 
omfattet af målgruppen for den 
nye lov. 

Et rent skønsbaseret mål er, at 
skolen årligt får henvist 20 
elever til en 3-årig 
ungdomsuddannelse, heraf ½ 
fra Silkeborg Kommune. 

3. Der implementeres et 
Bostedssystem. 

At der etableres grundlag for 
en forbedret styring af 
beboerøkonomi, pædagogiske 
handleplaner m.v. 

Socialudvalget orienteres 
herom i første halvdel af 2010. 

4. Der gennemføres tilsyn i 
overensstemmelse med de i 
2007 fastlagte retningslinier. 

At der er sikkerhed for 
tilsynets gennemførelse. 
Endvidere skal rapporterne fra 
tilsynet indgå i en fælles 
ledelsesmæssig evaluering med 
henblik på fælles læring. 

Socialudvalget orienteres om 
antallet af tilsyn i første 
halvdel af 2010. 
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6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 58 Handicap - institutioner. Ønskes mere 
detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for 
bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2008 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag 
2011 

Overslag 
2012 

Specialpædagogiskbistand til voksne 0 0 0 0
Ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov 0 0 0 0

Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede 0 0 0 0

Botilbud for længerevarende ophold 0 0 0 0
Botilbud til midlertidigt ophold 0 0 0 0
Beskyttet beskæftigelse 0 0 0 0
Aktivitets- og samværstilbud 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0
 
Bevillingen omfatter Bostøtten og 8 tidligere amtslige institutioner fordelt på 11 botilbud og 7 
dagtilbud samt en voksenskole. 
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Bevilling 61 Arbejdsmarked - 
serviceudgifter

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.543 8.530 8.530 8.530 8.530
Produktionsskoler 2.873 2.184 2.184 2.184 2.184
Beskyttet beskæftigelse -24 0 0 0 0
Løntilskud til ledige ansat i kommuner 3.307 3.259 3.259 3.259 3.259
Servicejob -2.463 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450
Sekretariat og forvaltninger 406 409 409 409 409
Tjenestemandspensioner 0 0 0 0 0
I alt 11.641 11.932 11.932 11.932 11.932
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Bevillingsaftale for Bevilling 61 Arbejdsmarked - Ser-
viceudgifter 
 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Arbejdsmarkedsudvalget og 
Social- og Arbejdsmarkedschefen for bevilling 61 Arbejdsmarked - Serviceudgifter.  

 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Arbejdsmarkedsudvalget kon-
kretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)” vedtaget 
den 31. marts 2008. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der sam-
let set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
2. Aktuelle udfordringer 
Silkeborg Kommune står for over for en række udfordringer på arbejdsmarkedet.  
 
2.1. Mangel på arbejdskraft. 
Inden for visse brancher er der en udbredt mangel på arbejdskraft. Udfordringen er, at servicere 
virksomhederne, og ”vende borgeren i døren” således borgeren får fokus på de ledige job. 
 
På kort sigt vil Jobcentret / Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) igangsætte initiativer indenfor flaske-
halsområderne. På længere sigt bliver udfordringen at fastholde og indsluse flere i arbejdsstyrken 
samtidig med en opkvalificering af medarbejdere i arbejde, således der opstår jobåbninger. 
 
2.2. Stigende antal sygedagpengemodtagere. 
Den voksende arbejdsstyrke har som negativ synergieffekt, at antallet af sygedagpengemodtagere 
har været stigende siden 2005. En gruppe af borgere har svært ved at honorere kravene på arbejds-
markedet. 
 
Der arbejdes med en bred vifte af initiativer, der har til opgave at forebygge/reducere sygefravær. 
Der arbejdes dels med en tidlig indsats, der kan bremse for tilgangen af langvarige sygedagpenge-
sager, og dels med en indsats i forhold til borgere, der har modtaget sygedagpenge i en længere pe-
riode. 
  
2.3 Ungegruppen. 
Der er fortsat en relativ stor gruppe unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og 
dagpengemodtagere i Silkeborg. Folketinget har i 2007 vedtager Lov om ungdomsuddannelse for 
unge med særlige behov. Adgangen sker gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Ud-
fordringer bliver at implementere den nye ungdomsuddannelse. 
 
I 2009 er udfordringen at udbygge en koordineret helhedsorienteret indsats, hvor involverede afde-
linger /sektioner inddrages. UU er her en central aktør. 
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2.4 Øgning af aktiveringsprocenten. 
Ændrede refusionsregler giver et økonomisk incitament til at få flere kontanthjælpsmodtagere i ak-
tivering. Men ikke mindst af menneskelige grunde er det vigtigt at understøtte aktivlinien. 
 
I 2009 er udfordringen at øge aktiveringsprocenten for personer, der modtager kontanthjælp, syge-
dagpenge og ledighedsydelse. 
 
3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 61 Arbejdsmarked – Serviceud-
gifter følgende mission og vision: 

 
Mission 

• At bidrage til opfyldelse af samfundet behov for arbejdskraft og dermed til samfunds- og lo-
kaløkonomien. 

• At bidrage til at flest mulige borgere får et aktivt arbejdsliv og dermed bliver en bidragende 
deltager i samfundet. 

• At støtte den lediges naturlige behov for arbejdsidentitet. 
• At mindske risikoen for uhensigtsmæssige konsekvenser af ledighed, herunder at modvirke / 

bryde den sociale arv. 
 

Vision 
• Et arbejdsmarked hvor Silkeborg Kommune i samspil med aktører på arbejdsmarkedet ska-

ber beskæftigelse til alle der kan - eller vil. 
 
4. Beskrivelse af serviceniveau 
Det er Silkeborg Kommunes intention, som minimum at leve op til det serviceniveau, der fremgår 
af lovgivningen for området. Serviceniveau er detailreguleret i den sociale lovgivning. Der henvises 
hertil. 
 
5. Bevillingens mål 
Det overordnede mål er, at støtte den enkelte til et arbejde eller uddannelse på ordinære vilkår. Hvor 
det ikke kan lade sig gøre, er det målet at fokusere på det rummelige arbejdsmarked. 
 
Ultimo 2007 evalueres effekten af kommunens og eksterne leverandører med henblik på udarbej-
delse af aktiveringspolitik for 2008. 
 
At støtte initiativer – i dialog med LBR – omkring det rummelige arbejdsmarked. 
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Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Nedbringelse af antallet af 
unge på kontanthjælp og i akti-
vering. 

Antallet af unge under 30 år på 
kontanthjælp og i aktivering 
nedbringes med 8 % i 2009 set 
i forhold til 2007. 
 
I april 2008 er der 507 kon-
tanthjælps-modtagere under 30 
år. 
 

KMD Essentia, effektvurde-
ring.  

2. Flere borgere i selvforsør-
gelse – subsidiært i aktive til-
bud 

Arbejdsstyrken udvides ved, at 
flere personer, der i dag står 
uden for arbejdsmarkedet, 
bringes tættere på arbejdsmar-
kedet og ind i arbejdsstyrken.  
 
 

Beskæftigelsesregion Midtjyl-
lands oversigt over udfordrin-
ger og resultater.  
 
KMD Essentia, effektvurde-
ring. 

 
6. Økonomisk oversigt 

Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 61 Arbejdsmarked - Serviceudgifter. 
 
Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforud-
sætningerne for bevillingen. 
 

 
Netto 
1000 kr. i 2009 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag 
2011 

Overslag 
2012 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.530 8.530 8.530 8.530
Produktionsskoler 2.184 2.184 2.184 2.184
Beskyttet beskæftigelse 0 0 0 0
Løntilskud til ledige ansat i kommuner 3.259 3.259 3.259 3.259
Servicejob -2.450 -2.450 -2.450 -2.450
Sekretariat og forvaltninger 409 409 409 409
Tjenestemandspensioner 0 0 0 0
I alt 11.932 11.932 11.932 11.932
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Bevilling 66 Arbejdsmarked - 
overførselsudgifter

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Erhvervsgrunduddannelser 3.590 5.816 5.816 5.816 5.816
Introduktionsprogram m.v. -3.579 -2.694 -2.694 -2.694 -2.694
Revalidering 34.044 41.907 41.907 41.907 41.907
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 
og personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppe § 2, nr. 6, jfr.Lov om aktiv 
Beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob) 39.926 44.683 44.683 44.683 44.683
Beskæftigelsordninger 27.744 30.416 30.416 30.416 30.416
I alt 101.725 120.128 120.128 120.128 120.128

177



 

178
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Bevillingsaftale for Bevilling 66 Arbejdsmarked - Over-
førsler 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Arbejdsmarkedsudvalget og 
Social- og Arbejdsmarkedschefen for bevilling 66 Arbejdsmarked – Overførsler.  

 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Arbejdsmarkedsudvalget kon-
kretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)” vedtaget 
den 31. marts 2008. For det andet er formålet at præcisere, hvilke politiske forventninger der samlet 
set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
2. Aktuelle udfordringer 
Silkeborg Kommune står for over for en række udfordringer på arbejdsmarkedet.  
 
2.1. Mangel på arbejdskraft. 
Inden for visse brancher er der en udbredt mangel på arbejdskraft. Udfordringen er, at servicere 
virksomhederne, og ”vende borgeren i døren” således denne får fokus på de ledige job. 
 
På det kort sigt vil Jobcentret / LBR igangsætte initiativer indenfor flaskehalsområderne. På længere 
sigt bliver udfordringen at fastholde og indsluse flere i arbejdsstyrken samtidig med en opkvalifice-
ring af medarbejdere i arbejde, således der opstår jobåbninger. 
 
2.2. Stigende antal sygedagpengemodtagere. 
Den voksende arbejdsstyrke har som negativ synergieffekt, at antallet af sygedagpengemodtagere 
har været stigende siden 2005. En gruppe af borgere har svært ved at honorere kravene på arbejds-
markedet. 
 
Der arbejdes med en bred vifte af initiativer, der har til opgave at forebygge/reducere sygefravær. 
Der sættes fokus på sygedagpengemodtagere i risiko for udstødning, der har modtaget sygedag-
penge i en kort periode, men samtidig også borgere, der har modtaget sygedagpenge i en længere 
periode. 
  
2.3 Ungegruppen. 
Der er fortsat en relativ stor gruppe unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og 
dagpengemodtagere i Silkeborg. Folketinget har i 2007 vedtager Lov om ungdomsuddannelse for 
unge med særlige behov. Adgangen sker gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning. Udfordrin-
ger bliver at implementere den nye ungdomsuddannelse. 
 
I 2009 er udfordringen at udbygge en koordineret helhedsorienteret indsats, hvor involverede afde-
linger /sektioner inddrages. UU er her en central aktør. 
 
2.4 Øgning af aktiveringsprocenten. 
Ændrede refusionsregler giver et økonomisk incitament til at få flere borgere i aktive tilbud. Men 
ikke mindst af menneskelige grunde er det vigtigt at understøtte aktivlinien. 
 
I 2009 er udfordringen at øge aktiveringsprocenten for personer, der modtager kontanthjælp, syge-
dagpenge og ledighedsydelse. 
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3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 66 Arbejdsmarked - Overførsler 
følgende mission og vision: 

 
Mission 
Silkeborg Kommune skal tilbyde den hjælp og støtte borgerne har behov for – og ret til - ud fra lov-
givningen og det politisk fastlagte serviceniveau. 
 
Silkeborg Kommune bidrager til et velfungerende arbejdsmarked gennem en aktiv beskæftigelses-
indsats rettet mod borgere og virksomheder.   
 
Vision 
I samspil med ydelsesmodtageren at støtte en tilknytning til arbejdsmarkedet, og i samspil med er-
hvervslivet at skabe et arbejdsmarked med plads til alle der kan - eller vil. 

 
4. Beskrivelse af serviceniveau 
Silkeborg Kommunes serviceniveau er overholdelse af lovgivningen. Serviceniveau er detailregule-
ret i den sociale lovgivning. Der henvises hertil. 

 
5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvor-
dan opfølgningen foretages. 

 
Det overordnede mål er, at støtte den enkelte til et arbejde eller uddannelse på ordinære vilkår. Hvor 
det ikke kan lade sig gøre, er det målet at fokusere på det rummelige arbejdsmarked. 
 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Flere borgere fra passive 
sociale ydelser til arbejde på 
ordinære - subsidiært - særlige 
vilkår. 
 
 

Et fald på 17 % i antallet af 
personer på ledighedsydelse i 
2009 set i forhold tidligere år.  
 
Ultimo maj 2008 er der 227 
personer, der modtager ledig-
hedsydelse. 
 
En stigning på 15 % i antallet 
af personer på fleksjob i 2008 
set i forhold til tidligere år. 
 

KMD Essentia, effektvurde-
ring. 
Løbende opfølgning i 2009. 

2. Aktiveringsgraden for kon-
tanthjælpsmodtagere øges. 
  

Aktiveringsgraden for kontant-
hjælpsmodtagere øges fra 32 i 
2007 til 60 i 2009.  
 
Ultimo juni 2008 er den gen-
nemsnitlige aktiveringsgrad 40. 
 

KMD Essentia, effektvurde-
ring. 
Løbende opfølgning i 2009. 
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6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 66 Arbejdsmarked - Overførsler.  
 
Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforud-
sætningerne for bevillingen. 
 
 
Netto 
1000 kr. i 2009 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag 
2011 

Overslag 
2012 

Erhvervsgrunduddannelser 5.816 5.816 5.816 5.816
Introduktionsprogram mv. -2.694 -2.694 -2.694 -2.694
Revalidering 41.907 41.907 41.907 41.907
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og 
personer i løntilskuds-stillinger i mål-
gruppe § 2, nr. 6, jfr. Lov om aktiv Be-
skæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 44.683 44.683 44.683 44.683
Beskæftigelsesordninger 30.416 30.416 30.416 30.416
I alt 120.128 120.128 120.128 120.128

 

 
181



 

182



 
 
 
 

 
ÆLDRE- OG 

SUNDHEDSUDVALGETS  
OMRÅDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

183



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

184



Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Aktivitetsbestemt medfinansiering af 
sundhedsvæsenet 154.946 152.548 152.548 152.548 152.548
Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning 5.361 5.361 5.361 5.361 5.361
Sundhedsfremme og forebyggelse 6.133 6.008 6.008 6.008 6.008
Andre kommunale udgifter 884 884 884 884 884
I alt 167.324 164.801 164.801 164.801 164.801

Bevilling 71 Sundhedsområdet
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Bevillingsaftale for Bevilling 71 Sundhedsområdet  

Bevillingsaftale for Bevilling 71 Sundhedsområdet 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Ældre- og Sundhedsudvalget 
og Afdelingschefen for en del af bevilling 71.  
 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Ældre- og Sundhedsudvalget 
konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)” 
vedtaget den 31. marts 2008. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, 
der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
2. Aktuelle udfordringer 
 
Fra 1. januar 2007 fik Silkeborg Kommune øget ansvar for at etablere sundhedsfremmende og 
forebyggende tilbud til borgerne. Det er generelt en udfordring at videreudvikle nye kommunale 
tilbud, der bl.a. kan være med til at forebygge livsstilsrelaterede og kroniske sygdomme. Til 
gengæld er der mange borgere, der er motiverede for livsstilsændringer og ønsker sundere vaner, 
hvis de får hjælp til det, så der er et godt grundlag for den fortsatte udvikling af området. 
 
Silkeborg Kommune har i 2007 vedtaget en sundhedspolitik, der har fokus på KRAM områderne 
(Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Politikken er konkretiseret i en sundhedsstrategi, som 
beskriver konkrete initiativer inden for KRAM områderne. Det er således en udfordring at fastholde 
og videreudvikle forankringen af sundhedspolitikken og –strategien bredt i Silkeborg Kommune, 
herunder i samarbejde med eksterne aktører; regionen, praktiserende læger, frivillige og 
sygdomsbekæmpende foreninger mv. Silkeborg Kommune er dog nået langt, da der allerede er 
igangsat en række sundhedsprojekter inden for alle fire KRAM områder, særligt i forhold til motion 
og rygning. Der er desuden etableret projekter målrettet borgere med kroniske lidelser, herunder 
rehabilitering af mennesker med kræft i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Det bliver en 
udfordring at sikre kvalificeret evaluering af alle projekterne og en efterfølgende forankring i drift. I 
2009 skal det f.eks. besluttes, hvordan tobaksprojektet skal forankres i drift i Silkeborg Kommune i 
forbindelse med at projektet ophører til april 2009.  
 
Der skal udvikles et evalueringskoncept og kvalitetsstandarder, der kan understøtte forankring af 
projekterne. 
 
Silkeborg Kommune er udpeget som KRAM kommune i august 2008 i samarbejde med Statens 
Institut for Folkesundhed. Det indebærer bl.a. en forpligtigelse til at sætte stort fokus på 
motionstilbud i en efterfølgende 2-årig periode. Der skal samtidig følges op på de øvrige områder 
inden for KRAM. Den politiske, faglige og folkelige opmærksomhed som KRAM projektet giver 
sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet skal fastholdes i løbet af 2009. 
 
Det vurderes, at Motion og Rygning (tobaksafvænning/tobaksforebyggelse) er de to områder, hvor 
Silkeborg Kommune er nået længst indtil nu. Der skal sættes yderligere ind i forhold til Kost og 
Alkohol i den kommende tid, bl.a. har Ældre- og Sundhedsudvalget godkendt ansættelse af en 
alkohol-forebyggelseskonsulent. 
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3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 71 Sundhedsområdet følgende 
mission og vision: 
 
Mission 
Silkeborg Kommune vil med afsæt i ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse skabe optimale 
rammer for sundhed og trivsel i Silkeborg Kommune. 
 
Vision 
Det er i Silkeborg Kommune en vision for sundheden, at borgerens liv uanset den enkeltes 
forudsætninger og livsvilkår erkendetegnet ved selvværd, trivsel, fællesskaber, omsorg og ansvar. 
 
4. Beskrivelse af serviceniveau 
Silkeborg Kommune tilbyder en bred vifte af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Der 
tilbydes bl.a.: 

• Hjælp til rygestop ved gratis rygestopkurser. 
• Virksomheder og institutioner kan få hjælp til at arbejde for indførelse af røgfrie miljøer 

og rygestop over for ansatte. 
• Tilbud om patientuddannelse til borgere med kroniske lidelser (lær at leve med kronisk 

sygdom). 
• Rehabiliteringskurser til borgere med kræft i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. 

 
Der arbejdes med sundhedsinitiativer bredt i Silkeborg Kommune og ofte i tæt samarbejde mellem 
Kommunen, idrætsforeninger, sygdomsbekæmpende foreninger mv. F.eks. indgår Silkeborg 
Kommune i ”Gang i Silkeborg” og ”Idræt om dagen”, der tilbyder en bred vifte af motionstilbud – 
ikke mindst for motionsuvante og socialt udsatte borgere.  
 
Der er herudover etableret en række udviklingsprojekter som f.eks. alkoholprojektet ”slut med børn 
og sprut”, der bl.a. har til formål at udskyde unges alkoholdebut. Projektet er et samarbejde mellem 
folkeskolerne, SSP, ungdomsskolen, idrætsforeninger mv. 
 
Silkeborg Kommune indgår i et forskningsprojekt på folkeskoleområdet vedr. kost, motion og 
indlæring i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet og Aarhus Universitet. 
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5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budget år. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og 
hvordan opfølgningen foretages. 
 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Initiativerne i 
sundhedsstrategien etableres.  

Alle initiativer i 
sundhedsstrategien er etableret. 

Konstatering. For hvert projekt 
beskrives konkret 
evalueringsform. 

2. Der følges op på KRAM 
projektet med henblik på at 
fastholde borgernes fokus på 
sundhed og KRAM. 

Den positive stemning og 
interesse i sundhed og KRAM 
områderne er fastholdt. 
Der ses en stigning i antallet af 
motionsaktive. 

Dokumenteres bl.a. gennem 
dialog med 
samarbejdspartnere, herunder 
Gang i Silkeborg og Idræt om 
dagen. 

3. Der udvikles koncept for 
evaluering og kvalitetssikring 
af iværksatte 
sundhedsprojekter. 

Konceptet muliggør 
systematisk evaluering af 
projekterne, således at 
vurderingen om forankring i 
drift kan kvalificeres. 

Konstatering. 

4. Tobaksprojektet evalueres 
og sættes i drift. 

Tobaksforebyggelse og tilbud 
om rygestop er et fast forankret 
i Silkeborg Kommune. 

Konstatering. 

5. Der udarbejdes oplæg til 
etablering af sundhedsbutik. 

Oplægget gør det muligt at 
træffe politisk beslutning om 
etablering af sundhedsbutik. 

Konstatering. 

 
6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 71 Sundhedsområdet. Ønskes mere 
detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for 
bevillingen. 
 
Netto Budget Overslag Overslag Overslag 
1000 kr. i 2009 prisniveau 2009 2010 2011 2012 
Aktivitetsbestemt medfinansiering af 
sundhedsvæsenet 152.548 152.548 152.548 152.548
Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning 5.361 5.361 5.361 5.361
Sundhedsfremme og forebyggelse 6.008 6.008 6.008 6.008
Andre kommunale udgifter 884 884 884 884
I alt 164.801 164.801 164.801 164.801
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Bevilling 73 - Ældreområdet
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2008 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Beboelse -1.782 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854
Genoptræning 19.130 21.898 21.898 21.898 21.898
Vederlagsfri fysioterapi 10.393 10.393 10.393 10.393
Kommunal tandpleje 1.245 1.303 1.303 1.303 1.303
Ældreboliger -8.694 -9.162 -9.162 -9.162 -9.162
Pleje og omsorg mv. af ældre 516.323 534.428 541.428 541.428 541.428
Forebyggende indsats for ældre 5.621 6.382 6.382 6.382 6.382
Plejehjem og beskyttede boliger -294 4.347 4.347 4.347 4.347
Hjælpemidler 48.121 47.127 47.127 47.127 47.127
Plejevederlag og hjælp til 
sygeplejeartikler 2.288 3.059 3.059 3.059 3.059
Hjælpemiddeldepot 5.296 5.485 5.485 5.485 5.485
Botilbud for længerevarende ophold 10.535 11.009 11.009 11.009 11.009
Sekretariater og forvaltning 24.120 24.396 24.396 24.396 24.396
Tjenestemandspension 4.900 5.275 5.275 5.275 5.275
I alt 626.809 664.086 671.086 671.086 671.086
Anlæg 23.450 18.500 30.000 31.400 69.000
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Bevillingsaftale for Bevilling 73 Ældreområdet og Bevilling 78 
Fritvalgsområdet 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Ældre- og Sundheds-udvalget 
og Ældrechefen for Bevilling 73 - Ældreområdet og 78 - Fritvalgsområdet.  
 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Ældre- og Sundhedsudvalget 
konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Forudsætningsnotat 2009 Silkeborg Kommune” 
vedtaget den 31. marts 2008. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, 
der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
2. Aktuelle udfordringer 
I relation til udarbejdelse af en bevillingsaftale for 2009, er det valgt at fokusere på fire aktuelle 
udfordringer som har en væsentlig og meget afgørende betydning for udviklingen af ældreområdet. 
Generelt prioriteres at holde fokus på implementering af ny struktur og de udfordringer dette 
medfører: 
 
 2.1 Demografisk pres 
Et væsentligt punkt i dette års Forudsætningsnotat er det demografiske pres som præger Silkeborg 
Kommune. I ældreafdelingen ligger udfordringen primært ved omsorg og pleje af et voksende antal 
ældre; samtidig udstikker skattestoppet og Finansloven forholdsvist snævre rammer for 
budgetlægningen i Silkeborg Kommune.  
 
Antallet af personer fra 67-99 år forventes at stige med 6,25 % i perioden 2009 til 2011 og gruppen 
af personer over 80 forventes at stige med 2,85 % i perioden. 
 
På længere sigt forudsiges også betydelig vækst i aldersgruppen fra 67-99 år, med en tilvækst på 
39 % frem mod 2019. I gruppen af ældre over 80 ligger væksten på 18 % frem mod 2019. 
 
 2.2 Rekruttering og fastholdelse 
Som følge af ovenstående lægger Forudsætningsnotatet også op til øget fokus på kommunens 
medarbejdere. Der skal udvikles et bedre ’flow’ af medarbejdere, således at medarbejderne udvikles 
og fastholdes i organisationen. 
Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Ældreafdelingen ønskes udviklet og medarbejderne tilbydes 
en række medarbejderfordele, bl.a. sundhedsordning. Disse initiativer har til formål at nedbringe 
den fysiske nedslidning og medvirke til en lavere grad af medarbejderafgang.  
Her ud over vil der blive sat fokus på hele fraværs-problematikken. Herunder skal kulturen på 
området undersøges – af hvilke grunde melder folk sig syge/fraværende.  
For at undersøge dette område nærmere er der planer om at indføre brugen af 
tilfredshedsundersøgelser blandt medarbejderne, således at problematikken på området kan 
kortlægges. Dette vil samtidig kunne bruges som målemetode for opnåede resultater. 
 
 2.3 Anlægsmæssige udfordringer 
Det demografiske pres på Silkeborg Kommune medfører også en række anlægsmæssige 
udfordringer. Dette består især i utidssvarende kommunale plejehjem. Den nye lovgivning om 
plejehjemsgaranti pr. 1. januar 2009 afholdt sammen med de demografiske udfordringer skaber 
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ekstra pres på om- og udbygningsplanerne.  
 
Det er endvidere og i forlængelse af ældrepolitikken ambitionen at skabe et åbent cafemiljø og 
således forbedre de fysiske rammer i køkkenerne og centrene. 
På denne måde vil borgerne desuden i højere grad kunne vælge mellem udbringning af maden eller 
cafetilbud. 
Under dette punkt hører også implementeringen af mad- og køkkenanalysens resultater. Analysens 
formål er, at skabe et overblik over eksisterende tilbud og fysiske rammer, at medvirke til 
implementering af kostpolitikken i organisationen, at revidere godkendelsesmaterialet og ikke 
mindst at evaluere tilfredsheden og kvaliteten af de leverede ydelser på området. 
 
 2.4 IT – effektivisering af digitale hjælpemidler 
Endeligt lægger Forudsætningsnotatet for 2009 også op til at kommunen skal effektivisere, 
afbureaukratisere og generelt frigøre ressourcer til borgernær service. Implementeringen af 
digitalisering og ny teknologi i ældreplejen i Silkeborg Kommune forventes i højere grad at kunne 
frigøre ressourcer til disse formål. Generelt er det ambitionen at sammensmelte de digitale 
hjælpemidler (omsorgssystemet, PDA, hjemmeside, MEDcom, Acadre mm.) til et brugbart værktøj 
som skal give adgang til bedre dokumentation på området samt en hurtigere tilgang til 
informationer omkring borgerne. 

3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 73 – Ældreområdet og 78 - 
Fritvalgsområdet følgende mission og vision: 
 
Mission: 
”At sikre at syge borgere og svage ældre, der har behov for hjælp, får værdig hjælp.” 
 
Vision: 
”Vi har verdens bedste ældrepleje med hjerne, hjerte og holdning” 
  
Visionen opnås med udgangspunkt i Silkeborg kommunes fire værdier: dialog, sammenhæng, 
dynamik og kvalitet. 
• Dialog heri lægger vi, at dialogen med de ældre og medarbejderne foregår med respekt og 

værdighed.  
• Med Sammenhæng menes, at der arbejdes sundhedsfremmende, forebyggende og 

rehabiliterende med et sammenhængende borgerforløb for øje.  
• Dynamik kræver, at vi tilpasser os borgernes behov og samarbejder på tværs af afdelinger, 

sektorer og med de frivillige.  
• Kvalitet betyder, at medarbejderne arbejder professionelt og anvender den nyeste viden indenfor 

området.  
 
4. Beskrivelse af serviceniveau 
Serviceniveauet er for praktisk hjælp og personlig pleje beskrevet i kvalitetsstandarderne: 
 
Visitations- og ydelseskatalog – Servicelovens § 83 (personlig pleje og praktisk hjælp m.v.) 
godkendt den 27. september 2006. 
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5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budget år. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og 
hvordan opfølgningen foretages. 
 
Bevillingsmål Effektmål/outputmål Målemetode 
Rekruttering og 
fastholdelse 

Flyt fokus 
• Kultur på området (hvorfor melder 

folk sig syge) 
• Mindske antallet af genopslåede 

stillinger 
 
Udvikle arbejdsmiljøet i ældreplejen 
• Udvikle arbejdsmiljø (fysisk og 

psykisk) 
• Sundhedsordninger 
 

Måles via SD lønsystem 
 
Tilfredshedsundersøgelser 
 
Registrering af antallet af 
genopslåede/ubesatte stillinger 
 
Indgåelse af aftale omkring 
sundhedsordning. 

Ud- og 
ombygning 

Forbedre fysiske rammer på centrene og 
i køkkenerne.  
Medvirke til implementering af 
kostpolitikken. 

Registrering 

Mad til ældre Analyse af mad- og køkkenområdet 
Implementering af mad- og 
køkkenanalysens resultater 
Skabe et overblik over eksisterende 
tilbud og fysiske rammer og medvirke 
til implementering af kostpolitikken i 
organisationen 
Evaluere tilfredsheden og kvaliteten af 
de leverede ydelser på området 
 

Brugertilfredshedsundersøgelse af 
kvaliteten i madordningen. 
 
Faglig vurdering af hvor vidt 
implementeringen er gennemført fuldt 
ud. 

IT Effektivisering af digitale hjælpemidler 
(omsorgssystemet, PDA, hjemmeside, 
MEDcom, Acadre mm.) 
Bedre dokumentation på området og 
forbedre tilgang til information for 
læger og personale. 
Medvirke til at frigøre flere ressourcer 
til borgernær service 

Effektmåling 

 
 
 

 
195



Bevillingsaftale for bevilling 73 – Ældreområdet og 78 - Fritvalgsområdet 

6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 73 - Ældreområdet. Ønskes mere detaljerede 
oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for 
bevillingen. 

 
Netto Budget Overslag Overslag Overslag 
1000 kr. i 2008 prisniveau 2009 2010 2011 2012 
Beboelse -1.854 -1.854 -1.854 -1.854
Genoptræning 32.291 32.291 32.291 32.291
Kommunal tandpleje 1.303 1.303 1.303 1.303
Ældreboliger -9.162 -9.162 -9.162 -9.162
Pleje og omsorg mv. af ældre 534.428 541.428 541.428 541.428
Forebyggende indsats for ældre  6.382 6.382 6.382 6.382
Plejehjem og beskyttede boliger 4.347 4.347 4.347 4.347
Hjælpemidler 47.127 47.127 47.127 47.127
Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler 3.059 3.059 3.059 3.059
Hjælpemiddeldepot 5.485 5.485 5.485 5.485
Botilbud for længerevarende ophold 11.009 11.009 11.009 11.009
Sekretariater og forvaltning 24.396 24.396 24.396 24.396
Tjenestemandspension 5.275 5.275 5.275 5.275
I alt 664.086 671.086 671.086 671.086
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Ældreafdelingen
Bevilling: 73

Ydelse: Budget 2008 Budget 2009
takst takst

kroner kroner
ekskl. moms ekskl. moms

Madudbringning, køl lille port. excl. lev. 32,00 34,00
Madudbringning, køl standard port. excl. lev. 36,00 38,00
Madudbringning, varm lille port. excl. lev. 32,00 34,00
Madudbringning, varm standard excl. lev. 36,00 38,00
Biret 13,00 14,00
Leverancer pr. gang 10,25 10,75

Kostpakke - plejehjem/centrene pr. måned 2.735,00 2.864,00

Morgenmad 18,00 19,00
Frokostret 22,75 25,00
Aftensmad - plejehjem 22,00 24,00
Biret 13,00 14,00
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Bevilling 78 Fritvalgsområdet
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 
1000 kr. i 2008 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Netto 0 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0 0
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Bevilling 81 Natur og Miljø
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1.000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Naturbeskyttelse 6.465 7.208 7.208 7.208 7.208
Vandløbsvæsen 2.553 2.553 2.553 2.553 2.553
Miljøbeskyttelse 1.428 1.078 1.078 1.078 1.078
Diverse udgifter og indtægter -4 0 0 0 0
I alt 10.442 10.839 10.839 10.839 10.839
Anlæg 2.150 2.100 3.250 3.000 2.000
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Bevillingsaftale for Bevilling 81 Natur og Miljø  

Bevillingsaftale for Bevilling 81 Natur og Miljø 
 
1. Indledning 
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Plan- og Miljøudvalget og 
Afdelingschefen for Teknik- og Miljøafdelingen.  

 
Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Plan- og Miljøudvalget 
konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)” 
vedtaget den 31. marts 2008. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, 
der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 
2. Aktuelle udfordringer 
Udgifter til drift og pleje af kommunens naturområder, bynære grønne områder, skove og vandløb 
udgør ca. 85 % af nettobudgettet for bevilling 81. Et par år efter kommunalreformen er der 
efterhånden ved at være skabt overblik over områdernes beliggenhed, karakter og plejebehov. I 
2009 kan der derfor arbejdes efter langt mere optimerede driftsplaner end hidtil. Særligt gælder for 
skovene at driften vil ske efter en certificeret ordning. I 2009 vil der blive udarbejdet standarder for 
plejeniveauet for de grønne områder. 
 
Teknik- og Miljøafdelingen er ved at indføre en obligatorisk kvalitetsstyringsordning for 
sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Inden udgangen af 2009 skal Silkeborg Kommune 
certificeres på kvalitetsstyringsordningen, og forinden skal der udarbejdes procedurer og standarder 
samt fastlægges kvalitetsmål for alle sagsområder. 
 
Godkendelser af husdyrbrug efter den ny husdyrlov har været en stor udfordring i 2007-08 og vil 
fortsat være det i 2009. Der er omprioriteret ressourcer til området i 2008, men der forudses stadig 
at være en betydelig sagspukkel i 2009. Der er fastlagt et administrationsgrundlag, som for alvor 
skal køres ind i løbet af 2009 sideløbende med, at retspraksis på det komplicerede sagsområde 
lægges fast via afgørelser fra miljøklagenævnet i rigtig mange verserende klagesager på landsplan. 
 
Staten har igangsat udarbejdelsen af vand- og naturplaner som følge af EU’s vandramme- og 
habitatdirektiver. I første halvår af 2009 sendes udkast til planerne i offentlig høring, og her er det 
vigtigt, at kommunerne får lejlighed til at granske planerne og komme med bemærkninger. 
Kommunerne skal nemlig i løbet af 2010 udarbejde de handleplaner, som skal føre til, at de fastsatte 
miljømål i vand- og naturplanerne kan opfyldes. En del af arbejdet med vandplanerne sker 
koordineret med de øvrige kommuner omkring Gudenåen, og i 2009 indtræder Silkeborg Kommune 
som formand for Gudenåkomitéen.  
 
At få styr på spildevandet bliver én af forudsætningerne for at kunne opfylde målene i 
vandplanerne. Kommunerne har i forvejen en forpligtigelse til at påbyde forbedret 
spildevandsrensning på enkeltejendomme i det åbne land i udpegede indsatsområder. Det skønnes, 
at der mangler at blive udstedt 350-400 påbud i Silkeborg Kommune. 
 
Teknik- og Miljøafdelingen er i færd med at udarbejde en samlet vandforsyningsplan, som samler 
planerne fra de fire tidligere kommuner. Der bliver lavet en status og plan for hver enkelt vandværk, 
og endelig bliver der etableret et administrationsgrundlag for vandforsyningsområdet. Arbejdet 
gøres færdigt i 2009.  
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Bevillingsaftale for Bevilling 81 Natur og Miljø  

Tilsyn på virksomheder og landbrug har været nedprioriterede i 2007 og 2008 til fordel for 
begyndende afvikling af sagspukler. I 2009 vil der derfor være oparbejdet en pukkel på tilsynssager. 
Udfordringen i 2009 bliver så vidt muligt at holde denne pukkel nede. 
 
På natur- og miljøområdet er et ensartet og opdateret datagrundlag afgørende for en kvalificeret 
sagsbehandling. Der eksisterer meget store datamængder fra de 4 tidligere kommuner og 2 amter i 
forskellige former og formater, som er under harmonisering. Først i løbet af 2009 forventes 
miljødata at være opdaterede, harmoniserede og lettilgængelige. 
 
 
3. Mission og vision for bevillingen 
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt 
fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 81 Natur og Miljø følgende 
mission og vision: 

 
Mission 
Bevilling 81 Natur og Miljø skal sikre driften af pleje og vedligeholdelse af naturområder, 
kommunale skove og vandløb samt visse kommunale grønne områder.  

 
Herudover skal bevillingen sikre, at Teknik- og Miljøafdelingen i fornødent omfang kan tilkøbe 
ekstern bistand og andre tjenesteydelser på natur- og miljøområdet i tilfælde, hvor afdelingens egne 
ressourcer eller kompetencer ikke rækker. 
 
Vision 
En målrettet indsats for naturpleje og -genopretning har resulteret i utroligt mange forskelligartede 
vand- og naturområder med tilsvarende mangfoldighed i flora og fauna.    

  
Borgerne har en klar opfattelse af det værdifulde i en righoldig og bæredygtig natur og færdes i 
naturområderne i respekt for disse værdier.    

 
En helhedsorienteret indsats for vandkredsløbet har resulteret i rene vandløb og søer. Der kan uden 
risiko bades i alle søer.   
Indsatsen har bevirket, at der decentralt kan hentes rent og rigeligt drikkevand op fra undergrunden. 

 
Borgere oplever ingen unødige gener i form af lugt eller støj fra virksomheder eller anlæg 
beliggende i kommunen. 
 
 
4. Beskrivelse af serviceniveau 
Vedligeholdelsen af de kommunale vandløb sker i henhold til gældende regulativer. Driften af pleje 
og vedligeholdelse af naturområder, kommunale skove og de kommunale grønne områder 
foretages, så borgere oplever, at niveauet fra de tidligere myndigheder stort set videreføres. 
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5. Bevillingens mål 
I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet 
fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og 
hvordan opfølgningen foretages. 
 

 
Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 
1. Indkøring af certificeret drift 
af kommunens skove. 

Overgang til naturnær 
skovdrift med hovedvægt på 
rekreativ anvendelse. 
Målsætning for de enkelte 
skovområder. 

Audit på certificeret skovdrift.  
Antal hektar skov med 
driftsaktiviteter. 
Driftspris pr. hektar. 

2. Harmonisering af 
plejeniveauer for de grønne 
områder. 

Bedre grundlag for mål- og 
prisfastsættelse. Effektivisering 
af driften. 

Opnåelse af standarder for 
plejeniveauer. 
Driftspris pr. hektar. 

3. Opretholdelse af 
græsningsdrift og anden pleje 
af kommunens naturområder 
og gravhøje. 

Forvaltning af § 3-beskyttet 
natur, såvel privat ejet som 
kommunalt ejet. 

Antal hektar naturarealer under 
pleje. 

4. Indførsel af græsning på 
udvalgte Natura 2000-områder. 

Imødegåelse af plejekrav jf. 
kommende handleplaner for 
Natura 2000-områder 

Antal nye hektarer i Natura 
2000-områder under pleje. 

5. Vedligeholdelse af 
naturstier, herunder udskiftning 
af forældede infotavler. 

Forbedring af adgangsforhold-
ene i naturen. 

Antal km natursti vedligeholdt. 
Antal infotavler etableret eller 
udskiftet. 

6. Vedligeholdelse af vandløb. Leve op til regulativmæssige 
krav under størst mulig 
hensyntagen til natur og miljø. 

Antal km kommunale vandløb 
vedligeholdt. 

7. Vandløbsrestaurering Forbedring af vilkårene for 
vandløbsfauna og forbedring af 
vandløbsmiljøet. Imødegåelse 
af krav jf. kommende 
vandplaner. 

Antal projekter om 
vandløbsrestaurering. 

8. Opnåelse af certificering på 
kvalitetsstyringsordningen. 

Etablering af procedurer, 
standarder og kvalitetsmål for 
sagsområder inden for natur og 
miljø. 
Leve op til lov om 
kvalitetsstyring. 

Antal udarbejdede procedurer. 
Opnåelse af certificering. 
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6. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 81 Natur og Miljø. Ønskes mere detaljerede 
oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for 
bevillingen. 

 
Netto 
1000 kr. i 2009 prisniveau 

Budget 
2009 

Overslag 
2010 

Overslag 
2011 

Overslag 
2012 

Naturbeskyttelse 7.208 7.208 7.208 7.208
Vandløbsvæsen 2.553 2.553 2.553 2.553
Miljøbeskyttelse 1.078 1.078 1.078 1.078
Diverse udgifter og indtægter 0 0 0 0
I alt 10.839 10.839 10.839 10.839
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Bevilling: 81 Natur og Miljø

Ydelse: Budget 2008 Budget 2009
takst takst

kroner kroner
ekskl. moms ekskl. moms

Rottebekæmpelse
 - afgift pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 3,00 3,50
Muldvarpebekæmpelse
- efter faktiske udgifter, herunder løn kørsel og kemikalier. 
Minimumsbeløb ekskl. kemikalier 230,00 230,00

Pejsebrænde, pr. rummeter
Blandet løvtræ 168,00 200,00
Birk 200,00 240,00
Bøg/eg 240,00 300,00
Blandet nåletræ 120,00 150,00

Grundvandsgebyr, vandforsyningslovens §52c 
- Gebyr pr. tilladt kubikmtr. vand 0,28 0,28
Gebyr i henhold til vandløbsloven/ Naturbeskyttelsesloven §3
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Bevilling 82 Planlægning og 
Byggemodning

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2009 prisniveau 2008 2009 2010 2011 2012
Anlæg 23.300 26.900 29.800 54.100 43.500
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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 2009 vil der samtidig med budgettets ved-
tagelse være givet godkendelse af følgende 
bevillinger: 
 
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 Centralfunktioner 
15 Fælles formål 
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16 Tværgående aktiviteter 
18 Rengøring 
 
Teknik- og Forsyningsudvalget: 
24 Kollektiv trafik 
25 Veje  
28 Entreprenøropgaver 
 
Fritids- og Kulturudvalget: 
34 Kultur og fritid 
 
Børne- og Ungeudvalget: 
41 Skoler 
43 Børn og familie 
45 Handicap – børn 
48 Handicap – børneinstitutioner 
49 Familie - Institutioner 
 
Socialudvalget: 
51 Social Service 
55 Handicap 
56 Sociale overførsler 
58 Handicap - institutioner 
 
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 
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• Forskydninger i aktiver og passiver vedrø-
rende andre, herunder legater. deposita og 
beløb til opkrævning/udbetaling for andre 

• Forskydninger i kortfristet gæld 
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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 administrativt: 
Budgetomplaceringer inden for den enkelte 
bevilling. 
 

Overførselsadgang 
 
Drift: 
Byrådet er indstillet på ved tillægsbevillinger 
det følgende år at genbevilge ikke forbrugte 
driftsbevillinger, jfr. regler for økonomisk 
decentralisering. 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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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 er nærmere beskrevet i regler 
for Økonomisk decentralisering.  
 
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. 
 
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. 
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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 
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. 
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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. 
Der vil i regler for økonomisk decentralise-
ring blive fastsat evt. beløbsgrænser for over-
førsel 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-
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 
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samlede over- eller underskud på overførsels-
kontiene inden for de enkelte fagudvalg. 

Grundlaget for budgetopfølgningen er de 
økonomirapporter der dannes ud fra kommu-
nens økonomisystem.   

10. Evaluering og revision  
 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. 

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 

Materialet indsendes efter udvalgsbehandling 
til Økonomistaben, der foranlediger en samlet 
forelæggelse for direktion, økonomiudvalg og 
byråd. 

 
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. 

 
 
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. 

 
Budgetopfølgning for alle budgetområder skal 
gennemføres som anført i ”Silkeborg Kom-
mune – en styringsmodel.”  
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