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Forord 
 

Silkeborg Kommune står – som mange af landets øvrige 97 kommuner – i en vanskelig situation præget af 

stigende udgiftspres og begrænsede ressourcer. Det har naturligvis været et vigtigt udgangspunkt for 

Silkeborg Byråd i arbejdet med Budget 2011 og de følgende år. 

 

Vort sigtepunkt er et anlægsniveau på 250 mio. kr., 50 mio. kr. i afdrag på lån og 50 mio. kr. til at 

konsolidere os, indtil kassen er på ca. 250 mio. kr. 

 

I prioriteringerne i budgetarbejdet har vi lagt stor vægt på at skabe en økonomisk bæredygtig kommune, 

som kan være fundamentet for Fremtidens Silkeborg Kommune og grundlaget for god service, innovation 

og udvikling. 

 

En ny økonomisk bæredygtig kommune har krævet og kræver fremover en række vanskelige men 

nødvendige beslutninger. De betyder bl.a. en tilpasning af serviceniveauet i hele kommunen. I 2011 fører vi 

beslutningerne ud i livet, og her er budgetoverholdelse ekstra vigtig, ikke mindst fordi regeringen vil pålægge 

os sanktioner, hvis vores budget ikke overholdes.  

 

I prioriteringen har Silkeborg Byråd yderligere haft 4 mål som pejlemærker for arbejdet: 

 

• Vi tager hånd om de mest sårbare – det er en kerneopgave for kommunen at understøtte dem, 

der ikke mestrer eget liv. 

• Vi er en attraktiv kommune – bosætning, erhvervsudvikling og uddannelsesmiljøer skaber 

grundlag for vækst, dynamik og innovation for fællesskabet. 

• Vi laver en bæredygtig miljø- og klimaindsats – vi tager et kommunalt og lokalt ansvar i 

bestræbelserne på at opnå fremtidssikrede løsninger. 

• Vi skaber fagligt bæredygtige miljøer – det giver grundlag for faglig ekspertise og høj kvalitet, 

bedre ressourceudnyttelse, mere innovation og større sammenhæng. 

 

På anlægssiden lægger vi vægt på at overholde aftalen med regeringen på kvalitetsfondsområdet om løft af 

de fysiske rammer for børn og unge i dagpasningstilbud, skoler og vedrørende idrætsfaciliteter samt på 

ældreområdet.  Vi har fx afsat midler inden for skoleområdet til Sølystskolen og Skægkærskolen.  

I forbindelse med øvrige anlæg har vi prioriteret at afsætte penge til infrastruktur i forbindelse med den 

kommende motorvej og til etablering af et Rusmiddelcenter. 

 

Budgettet for 2011 og for overslagsårene 2012, 2013 og 2014 giver Silkeborg Kommune et godt 

udgangspunkt for en bæredygtig økonomi og et grundlag for fortsat at kunne udleve vores vision for 

Silkeborg Kommune: 

 

”I Silkeborg Kommune skaber vi et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv.” 

 

Venlig hilsen 

 

Hanne Bæk Olsen 
Borgmester 
November 2010 

 



 



Indledning 
 
 
Hermed foreligger Budget 2011 og budgetoverslag 2012-2014 for Silkeborg Kommune. 
 
Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen ”Budget 2011 i overblik” (denne), som 
primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske 
målsætninger, samt en mere dybdegående udgave ”Budget 2011 i detaljer”, der retter sig mod 
dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. 
 
”Budget 2011 i overblik” indeholder: 
 

• Målaftalen mellem Byrådet og fagudvalgene 2011-2014. 
 

• Bevillings- og anlægsoversigt 
 

• Kvalitetskontrakt 
 

• Bevillingsregler 
 

• Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende: 
 

o Forside. 
o Bevillingsaftale. 
o Takstblad. 

 
 
God læselyst. 
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BYRÅDET 
 

Mission:  
Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske 
processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund 
skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke 
i vort område. 
 
Vision: 
I Silkeborg Kommune skaber vi et fællesskab med 
unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og 
erhvervsliv. 
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Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene 2011-2014 

 

 

Forudsætninger og økonomiske mål  
 
Herunder beskrives kort de centrale overordnede forudsætninger, der har været gældende for 
udarbejdelsen af Budget 2011. Endvidere er de økonomiske mål beskrevet. 
 
Forudsætninger for budgettet 
 
Aftalen mellem KL og Regeringen 
Den 12. juni 2010 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. 
 
Udgangspunktet for aftalen er kommunernes budgetter for 2010. 
 
Service 
Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2011 udgør 232,8 mia. kr. under forud-
sætning af indtægter fra den centrale refusionsordning på 1,8 mia. kr. Hertil kommer yderlige-
re reguleringer i medfør af DUT-princippet. 
 
Der indføres fra 1. januar 2011 en fleksibel ordning for sund frokost i dagtilbud, således at 
forældrene får mulighed for at fravælge frokostmåltidet for den enkelte daginstitution. Samti-
dig indføres en særskilt betaling for frokosten, mens den maksimale egenbetaling for en dagin-
stitutionsplads sættes ned fra 30 til 25 pct. 
 
I 2010 fik kommunerne under ét et tilskud på op til 400 mio. kr. afhængigt af antallet af børn, 
der får et sundt frokostmåltid. Fra 2011 løftes bloktilskuddet permanent med 400 mio. kr. med 
henblik på at sikre gode rammer for frokostordningen. 
 
Bidrag til regionerne 
Kommunernes grundbidrag på sundheds- og udviklingsområderne er for 2011 fastsat til hen-
holdsvis 1.214 kr. og 121 kr. pr. indbygger.  
 
Der er ved fastsættelse af den kommunale balance taget udgangspunkt i, at den forventede 
medfinansiering på sundhedsområdet svarer til det aftalte udgiftsniveau for regionerne.  
 
Overførsler 
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 52,3 mia. kr. i 2011, 
og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 
11,0 mia. kr. i 2011. 
 
Anlæg 
Med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 blev der skabt finansiering til et historisk højt 
anlægsniveau på 20 mia. kr. i 2010. Herudover har regeringen i forlængelse af aftalen om fi-
nanslov for 2010 udmøntet yderligere lånepuljer på 4,3 mia. kr. 
 
Regeringen og KL er enige om, at der med aftalen er sikret fuld finansiering til et anlægsniveau 
på 15 mia. kr. eksklusive ældreboliger. Heri indgår, at der i 2011 udmøntes 2 mia. kr. fra Kva-
litetsfonden med henblik på at forbedre de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen 
samt på ældreområdet mv. Investeringsniveauet på kvalitetsfondsområderne udgør således i 
alt 7 mia. kr. i 2011, jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2009. 
 
Der afsættes i 2011 en lånepulje på 800 mio. kr. målrettet medfinansiering af investeringer på 
kvalitetsfondsområderne, herunder særligt folkeskoleområdet, i kommuner i en økonomisk og 
likviditetsmæssig vanskelig situation. 
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Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene 2011-2014 
 

  
 

Pris- og lønfremskrivning 
Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2010-2011 for de samle-
de udgifter inkl. overførsler på 1,0 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 
0,8 pct. fra 2010-2011, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,8 pct. fra 2010-2011. Der er 
endvidere forudsat en satsreguleringsprocent for 2011 på 1,9 pct. 
 
Udviklingen i befolknings- og elevtal for Silkeborg Kommune 
Oplysninger om det fremtidige befolkningstal er en væsentlig forudsætning for budgetlægnin-
gen på flere af Silkeborg Kommunes områder. Der udarbejdes derfor årligt en ny befolknings-
prognose for kommunen. Prognosen beskriver den forventede befolkningsudvikling, dels på de 
enkelte aldersgrupper, dels på de enkelte områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner 
desuden grundlaget for elevtalsprognosen, som i lighed med befolkningsprognosen er udarbej-
det i marts 2010.  
 
I nedenstående skema er vist befolkningsprognosens forventninger til den fremtidige befolk-
ningsudvikling på de enkelte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2010 er faktiske tal opgjort 
pr. 1. januar 2010. 
 
Silkeborg  
Kommune Befolkningsprognose Udvikling i procent 

  2010 2011 2017 2023 
2010-
2011 

2010-
2017 

2010-
2023 

0-årige 1.094 1.083 1.055 1.133 -1,0 % -3,6 % 3,6 % 
0-2-årige 3.397 3.331 3.237 3.451 -1,9 % -4,7 % 1,6 % 
3-5-årige 3.605 3.633 3.446 3.573 0,8 % -4,4 % -0,9 % 
6-16-årige 13.376 13.386 13.665 13.808 0,1 % 2,2 % 3,2 % 
17-66-årige 56.682 56.706 57.230 58.954 0,0 % 1,0 % 4,0 % 
67-79-årige  8.111 8.416 10.928 12.346 3,8 % 34,7 % 52,2 % 
80+-årige 3.313 3.357 3.809 4.660 1,3 % 15,0 % 40,7 % 
I alt 88.484 88.829 92.315 96.792 0,4 % 4,3 % 9,4 % 
 
Mål 
Byrådets overordnede politiske mål som er gældende for budgetåret 2011: 
 
1. Bæredygtig økonomi, da det er fundamentet for fremtidens Silkeborg Kommune og 

grundlag for kommunens fortsatte opgaveløsning og udvikling. 
 

Hvordan sikres bæredygtig økonomi? 
 Gennem overholdelse af budgetterne for serviceudgifter på udvalgsniveau – og-

så selv om nogle af udgifterne er mindre styrbare end andre. 
 Gennem effektivisering, innovation og ny teknologi med klare økonomiske mål. 
 Ved at vælge det bedste tilbud indenfor den givne økonomiske og lovgivnings-

mæssige ramme. 
 Gennem de økonomisk mest rentable og fremtidssikrede beslutninger med sær-

ligt fokus på forebyggelse. 
 Gennem opbygning af en robust kassebeholdning. 

 
2. Tage hånd om de mest sårbare, da det er en kerneopgave for kommunen at understøtte 

dem, der ikke kan mestre eget liv. 
 

Hvordan sikres, at der tages hånd om de mest sårbare? 
 Gennem definition af, hvem de mest sårbare er. 
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 Gennem forebyggende indsatser frem for behandling og dyre foranstaltninger. 
 Ved at vælge det bedste tilbud indenfor den givne økonomiske og lovgivnings-

mæssige ramme. 
 Ved i højere grad at lade os lede af evidens, evaluering og brugerundersøgelser. 
 Gennem et stort fokus på tværfagligt samarbejde, som skal sikre et sammen-

hængende borgerforløb. 
 
3. Attraktiv kommune, hvor bosætning, erhvervsudvikling og uddannelsesmiljøer skaber 

grundlag for vækst, dynamik og innovation for fællesskabet. 
 

Hvordan sikres en attraktiv kommune? 
 Ved at rumme alsidige bosætningsmuligheder i varierede bymiljøer og lokalsam-

fundstyper.  
 Ved at understøtte den lokale erhvervsudvikling samt sikre en strategisk opkob-

ling til det Østjyske Bybånd. 
 Gennem en afbalanceret benyttelse og beskyttelse af vores unikke naturværdier, 

der understøtter de muligheder naturen giver. 
 Gennem kvalitet i kommunens kerneydelser. 
 Gennem et prioriteret kultur- og fritidsliv. 
 Gennem uddannelsesmuligheder og –miljøer 

 
4. Bæredygtig miljø- og klimaindsats, hvor der tages et kommunalt og lokalt ansvar i be-

stræbelserne på at opnå fremtidssikrede løsninger. 
 

Hvordan sikres bæredygtig miljø- og klimaindsats? 
 Gennem energibesparende foranstaltninger. 
 Ved en årlig CO2-reduktion på minimum 2 %, som bl.a. opnås med en ambitiøs 

varme- og energiplanlægning. 
 Gennem en ambitiøs vand- og naturplanlægning. 
 Gennem de mest fremtidssikrede beslutninger – økonomisk og klimamæssigt - 

bl.a. gennem partnerskaber. 
 Ved at Silkeborg Kommune via planlægning, myndighedsbehandling og dialog 

understøtter borgeres og øvrige interessenters bestræbelser på at skabe frem-
tidssikrede løsninger. 
 

5. Fagligt bæredygtige miljøer, da det skaber grundlag for faglig ekspertise og høj kvalitet, 
bedre ressourceudnyttelse, mere innovation og større sammenhæng. 

 
Hvordan sikres fagligt bæredygtige miljøer? 

 Gennem samarbejde og videndeling indenfor og på tværs af fagområder. 
 Gennem fysiske enheder, som understøtter og sikrer specialviden.  
 Ved at digitalisere og innovere arbejdsformer og arbejdsgange med henblik på 

fortsat faglig udvikling. 
 Ved i højere grad at lade os lede af evidens, evaluering og brugerundersøgelser. 
 Gennem ejerskab hos borgere, medarbejdere og øvrige interessenter, som ska-

bes via involvering, inddragelse og dialog. 
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Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene 2011-2014 
 

  
 

Finansielle mål: 
At der årligt netto afdrages 50 mio. kr. på gælden, samt at kassebeholdningen på sigt konsoli-
deres til et niveau på 250 mio. kr. 
 
Tilkendegivelse: 
Folketingets vedtagelse af genopretningsplanen for dansk økonomi, forudsætter 0-vækst i 
kommunernes budgetter. Denne udfordring for Silkeborg Kommune skla i størst mulig ud-
strækning imødegås ved effektiviseringer, driftsoptimering og innovation. 
 

Budgetopgørelse  
 
Budget 2011 viser følgende: 
 

• Det økonomiske resultat af budget 2011, som fremgår af budgetopgørelse 2011-2014 
punkt B, viser et resultat på 50,0 mio. kr. Resultatet er summen af en lang række ind-
tægter og udgifter, der gennemgås nærmere nedenfor.  

 
I det følgende vil økonomien i Silkeborg Kommunes budget blive beskrevet nærmere. Beskri-
velsen følger og uddyber ”Budgetopgørelse 2011-2014”. 
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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 2011 budgetteres til at give i alt 
3.497,5 mio. kr., udgør indkomstskatterne, som det fremgår af nedenstående tabel, den stør-
ste del.  

 
Skatter  
 
Mio. kr. – netto 
Løbende priser 

   
--Budgetoverslag-- 

 Budget  Budget    
 2010 2011 2012 2013 2014 
      
Indkomstskat 3.119,7 3.175,8 3.280,6 3.388,9 3.490,5 
Efterregulering af tidligere år 46,3 -84,9 0 0 0 
Medfinansiering af det skrå 
skatteloft 

 
-11,6 

 
-11,1 

 
-11,1 

 
-11,1 

 
-11,1 

Grundskyld 272,1 321,0 340,9 362,3 384,8 
Dækningsafgift af off. ejen-
domme 

 
6,7 

 
6,5 

 
6,9 

 
7,3 

 
7,8 

Dækningsafgift på forret-
ningsejendomme 

 21,0 21,0 21,0 21,0 

Selskabsskat  84,2 64,7 55,2 62,0 71,4 
Anden skat på fast ejendom 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Skatter i alt 3.522,9 3.497,5 3.698,0 3.834,9 3.968,9 
 
Skatteprocent 
 

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

Afgiftspligtige grundværdier: 
(mio. kr.) 

 
11.735,6 

 

 
11.592,7 

 
13.373,5 

 
14.216,0 

 
15.097,4 

Grundskyldspromille 25,56 
 

28,26 28,26 28,26 28,26 

Grundlag til opkrævning af 
dækningsafgift på forretnin-
sejendomme (mio. kr.) 

 7.000 7.000 7.000 7.000 

Dækningsafgiften opkræves 
med (promille) 

 3,0 3,0 3,0 3,0 

 
Den kommunale indkomstskat beregnes som udskrivningsgrundlaget * skatteprocent.  
 
I Budget 2011 benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede ud-
skrivningsgrundlag for 2011 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 
2008, som er opgjort pr. maj 2010 til 11.211,3 mio. kr. Dette grundlag korrigeres for ændrin-
ger af skattereglerne siden 2008, det drejer sig om en negativ korrektion for effekten af ”lave-
re skat på arbejde” samt positiv korrektion for effekten af ”forårspakke 2.0” og for effekten af 
genopretningsaftalen for dansk økonomi. Der skal ikke korrigeres for suspensionen af SP-
bidraget, da SP-bidraget også var suspenderet i 2008.  
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Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2008 bliver således 11.510,3 mio. kr. og fremskrives 
med den af Indenrigs- og Socialministeriet udmeldte garantiprocenten på 8,2 pct. fra 2008 til 
2011. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver således: 12.454,1 mio. kr. Udskriv-
ningsprocenten er 25,5.  
 
Loven ”Lavere skat på arbejde” indebærer følgende forhold, som påvirker kommunernes skat-
tegrundlag fra 2009 og frem:  
 
1. Forhøjelse af procentsatsen og grundbeløbet for beskæftigelsesfradraget i 2008 til 4,0 

pct. I 2009 hæves procentsatsen yderligere til 4,25 pct. 
2. Personfradraget til voksne sættes op med 500 kr. i 2009. 
  
Folketinget vedtog den 28. maj 2009 skattereformen "Forårspakke 2.0", som skal træde i kraft 
fra og med 1. januar 2010.  
 
I relation til det kommunale udskrivningsgrundlag påvirker følgende ændrede skatteregler det 
kommunale udskrivningsgrundlag:  
 
1.  Fastfrysningen af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftssystemet i 2010 

2.  Forhøjelse af pensionstillægget 

3.  Indførelsen af en multimediebeskatning 

4.  Fjernelse af skattefordelen ved medarbejderobligationer 

5.  Loft over indbetalinger til ratepension 

6.  Loft over fradrag i henhold til rejseregler 
 
I relation til det kommunale udskrivningsgrundlag indebærer ”Genopretningsaftalen for dansk 
økonomi” følgende: 
 

1. Suspension af den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter i 2011. 
2. Loft over fradrag for faglige kontingenter 
 

Disse ændringer af skattereglerne siden 2008 er beregnet til at have følgende effekt for ud-
skrivningsgrundlaget i Silkeborg kommune i 2008: 
 
Udskrivningsgrundlag 2008 opgjort maj 2010       11.211.310 
Korrektion for "Lavere skat på arbejde" -58.475 
Korrektion for "Forårspakke 2.0"            271.216 
Korrektion for "Genopretningsaftalen for dansk økonomi"              86.239 
Udskrivningsgrundlag 2008 korrigeret       11.510.290 
 
Forventede udskrivningsgrundlag: 
Til fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2011 til 2012 er anvendt KL’s procentstig-
ninger for udviklingen i udskrivningsgrundlaget, jf. nedenfor. 
 
År Stigning Udskrivningsgrundlag 
2011  12.454,1 
2012 3,3 % 12.865,1 
2013 3,3 % 13.289,7 
2014 3,0 % 13.688,4 
 
 
Efterregulering 
I forbindelse med Finansieringsreformen er efterreguleringer af kommunernes udskrivnings-
grundlag fra årene før budgetåret 2007 annulleret. Det første år der efterreguleres efter det 
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nye system, er således 2007. Efterreguleringen for 2008 opgøres i 2010 og afregnes i 2011 for 
de kommuner, som har valgt selvbudgettering i 2008. Reguleringen afregnes med kommuner-
ne i januar, februar og marts i 2011 med lige store rater i hver måned. 
 

Da kommunerne lagde budgettet for 2008 var det bl.a. på baggrund af konjunkturvurderingen 
fra Finansministeriets, Økonomiske Redegørelse august 2007. På daværende tidspunkt befandt 
dansk økonomi sig i en højkonjunktur, hvilket bl.a. havde en afsmittende effekt på forventnin-
ger til kommunernes skatteindtægter. Finansministeriet skøn for udskrivningsgrundlaget lå 
således betydeligt over skønnet for statsgarantien for 2008, hvilket medførte at størstedelen af 
kommunerne valgte selvbudgettering. 

I efteråret 2008 så man de første tegn på, at dansk økonomi ikke længere befandt sig i en 
højkonjunktur, men var på vej ind i en lavkonjunktur, hvilket bevirkede at de kommunale 
skatteindtægter for indkomståret 2008 bliv lavere en budgetteret. Derudover steg fradraget i 
kapitalindkomst også betydeligt i 2008 som følge af store forbrugslån og boliglån, hvilket redu-
cerede det kommunale udskrivningsgrundlag ydereligere i 2008. 

Den endelige efterregulering for 2008 for selvbudgetteringskommuner er opgjort til 2,6 mia. 
kr. i 2011. Størstedelen af kommunerne har valgt selvbudgettering i 2008, hvilket bevirker, at 
de til en vis grad vil blive kompenseret for deres evt. tab ved valget af selvbudgettering over 
balancetilskuddet. 

  
Efterregulering i 2011 for 2008: 
I Budget 2008 havde Silkeborg Kommune valgt at selvbudgettere. 
 
For indkomståret 2008 gælder at Silkeborg Kommune ikke efterreguleres i henhold til det 
grundlag kommunens borgere afregner vedrørende 2008. Men afregner i forhold til de skatte-
regler, der gjaldt ved aftalesituationen ved indgåelse af statsgarantien for 2008.  
 
  
Budgetteret udskriv-
ningsgrundlag 2008 

Realiserede udskriv-
ningsgrundlag 2008 

11.599 11.266 
Difference –333 mio. kr. 
 
Udskrivningsprocenten var i 2008 på 25,5, således bliver der en negativ efterregulering på 
84,9 mio. kr. i 2011. 
 
Efterregulering i 2012 og 2013 for 2009 og 2010: 
I 2009 og 2010 har Silkeborg Kommune valgt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvorfor 
afvigelser mellem det budgetterede og realiserede udskrivningsgrundlag ikke efterreguleres.  
 
Medfinansiering af det skrå skatteloft: 
I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for, hvor meget der skal betales af 
den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige 
statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct. betaler staten et nedslag i skatten, så bor-
gerne bliver friholdt for den skat. 

Den nye medfinansieringsgrænse for kommunerne er fastsat til 24,83 pct. i 2011 som følge af, 
at kommunernes budgetlægning for 2010 resulterede i en samlet stigning i det kommunale 
skatteprovenu på 769 mio. kr. 

Dette indebærer, at bundskatten skal nedsættes med 0,09 pct.point fra 3,76 til 3,67 pct., sva-
rende til, at kommunernes skatteloft forhøjes fra 24,74 til 24,83 pct. fra 2010 til 2011. 

I forbindelse med Genopretningsaftalen for dansk økonomi er parterne blevet enige om, at 
forhøjelsen af indkomstgrænsen for topskat i 2011, som følge af Forårspakke 2.0, udskydes i 
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tre år indtil 2014. Det forventes at medføre at flere skattepligtige rammer topskattegrænsen i 
perioden 2011 til 2014, hvilket vil medfører et stigende topskattegrundlag i 2011. 
 
For 2011 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende 2 betin-
gelser er opfyldt: 
 
Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og  
Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,83.  
 
Medfinansiering af det skråskatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2011. Beregningen 
af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for 2011.  
 
Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en ud-
skrivningsprocent på 25,5 i 2010 – altså højere end de 24,83 pct. og udskrivningsprocenten er 
højere end i 2007. Det betyder at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft.  
 
KL skønner at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2011 er 1.650 mio. kr., hvilket betyder, at 
Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,67 pct. (25,5 – 24,83) ganget med 1.650 mio. kr. 
altså 11,056 mio. kr.   
 
Grundskylden forventes at medføre skatteindtægter på 321 mio. kr. Grundskyldspromillen er 
sat til 28,26 i årene 2011-2014.  
 
Dækningsafgiften af offentlige ejendomme er i 2011 budgetteret til en indtægt på 6,2 mio. 
kr. 
 
Dækningsafgift på forretningsejendomme er i 2011 budgetteret til en indtægt på 21 mio. 
kr. og opkræves med en promille på 3,0. 
 
Afregningen vedrørende selskabsskatter er endelig opgjort til 64,7 mio. kr. Dette ligger under 
landsgennemsnittet, og Silkeborg Kommune modtager således 3,7 mio. kr. i udligning. 
 
Silkeborg kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansættelser for 2008 ud-
gør 4,5 mio. kr. i 2011. 
 
Skattesanktionslov 
Folketinget har den 4. juni 2008 vedtaget skattesanktionsloven, der gælder fra og med 2009. 
Forudsætningen er, at skatten for kommunerne under ét skal holdes i ro, medmindre andet er 
aftalt eller fastsat i økonomiaftalen for 2009. Loven indebærer at kommunerne straffes både 
individuelt og kollektivt ved en skattestigning udover det aftalte.  
 
Den 25. juni 2010 blev loven ændret til sanktionen i det første år fordeles således, at de 
skatteforhøjende kommuner trækkes i statstilskuddet svarende til 75 pct. af deres 
skatteforhøjelse, mens de resterende 25 pct. af forhøjelsen trækkes kollektivt i samtlige kom-
muners tilskud. I år 1 og 2 efter budgetåret er fordelingen 50/50 mellem den individuelle og 
kollektive straf, og i det tredje år efter budgetåret er der 25 pct. individuel straf og 75 pct. 
kollektiv straf. Herefter er det ren kollektiv straf - alle kommuner trækkes i statstilskuddet 
svarende til hele skatteforhøjelsen. Hvis kommunen i et efterfølgende år sænker skatten, re-
duceres reduktionen i bloktilskuddet tilsvarende. 
 
Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL af 12. juni 2010, at et mindre antal kommuner i 
2010 kan foretage en justering af den kommunale indkomstskat inden for en samlet ramme på 
300 mio. kr.  
 
Silkeborg Kommune blev efter ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet tildelt 51,881 
mio. kr. af rammen til skatteforhøjelser. For at undgå sanktion på landsplan har Silkeborg 
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Kommune bidraget med 1,9 mio. kr. af rammen til skattestigninger i de øvrige kommuner og 
har øget skatteudskrivningen med 50 mio.kr.  
 
Tilskud og udligning 
 
Tilskud og udligning består af følgende hovedposter: 
Mio. kr. – netto 
Løbende priser 

   
--Budgetoverslag-- 

 Budget Budget    
 2010 2011 2012 2013 2014 
      
Landsudligning 617,6 651,0 604,9 595,7 597,9 
Statstilskud 269,3 293,6 274,7 235,1 215,1 
Efterregulering af tidligere til-
skudsår 

-27,0 3,2 0 0 0 

Betinget balancetilskud 16,1 48,1 48,0 48,2 48,4 
Udligning og tilskud vedrørende 
udlændinge 

-26,3 -26,4 -27,0 -27,6 -28,4 

Udligning vedrørende selskabs-
skat 

7,5 3,7 3,3 3,9 4,9 

Særlige tilskud ældreområdet 17,6 22,3 22,8 23,2 23,6 
Tilskud vedr. kvalitetsfonden 64,3 32,1 32,0 32,1 32,2 
Beskæftigelsestilskud 104,7 170,1 170,1 170,1 170,1 
Max tilskud til frokost i daginst. 6,4 0 0 0 0 
Kommunale bidrag til regioner-
ne 

-117,7 -118,9 -119,0 -119,7 -120,5 

Udligning af købsmoms -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 
Tilskud og udligning i alt 930,5 1.076,8 1.007,8 959,0 941,3 
 
 
Der er budgetteret med 651,0 mio. kr. på landsudligningen. Systemet er et såkaldt nettoudlig-
ningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle 
underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen 
mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Det strukturel-
le 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.  
  
Efter landsudligningen og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud samt over-
gangstilskud og særpuljer er der 21,3 mia. kr. til fordeling i forhold til befolkningstal. Silkeborg 
Kommune modtager 341,7 mio.kr. i statstilskud heraf er 48,1 mio. kr. betinget balancetil-
skud. Det betyder at tilskuddet er betinget af at kommunerne i forbindelse med budgetlægnin-
gen overholder det forudsatte udgiftsniveau i aftalen mellem KL og regeringen samt at regn-
skabet overholder budgettet. 
 
Da såvel statstilskud som udligning bygger på foreløbige opgørelser af blandt andet udskriv-
ningsgrundlag, indbyggertal m.m., vil der ske en efterregulering på grundlag af de faktiske 
tal, hvis der er valgt selvbudgettering i budgetåret. 
 
I 2008 valgte Silkeborg Kommune at selvbudgettere. Efterregulering af 2008 i 2011 på bloktil-
skuddet bliver: 
 
På landsudligningen er efterreguleringen positiv på 103,5 mio. kr. i 2011.  
Dette skyldes, at det strukturelle underskud blev større i 2008 end budgetteret. Det realiserede 
beskatningsgrundlag pr. indbygger er blevet mindre end budgetteret og det beregnede udgifts-
behov er blevet større end budgetteret. Derfor er det strukturelle underskud i regnskabssituati-
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onen på 939,1 mio. kr. mod 760,6 mio. kr. i budgettet, differencen er på 178,5 mio. kr. hvoraf 
0,58 udlignes og efterreguleringen bliver på 103,5 mio. kr. 
 
På statstilskuddet forventes en negativ efterregulering på 100,3 mio. kr.  
Dette skyldes at der er brugt en større del af bloktilskuddet til landsudligningen i regnskabssi-
tuationen end budgetteret (5,2 mia. kr.) samt til kommuner med et højt strukturelt underskud 
(svarende til 1 mia. kr.). Således er der 6,2 mia. kr. er mindre til fordeling efter befolkningsan-
del ved den endelige opgørelse af statstilskuddet.  
 
Da der er valgt statsgaranti i 2009 og 2010 bliver årene ikke efterreguleret. 
 
Der er budgetteret med udgifter til udligning for udlændinge på 26,4 mio. kr. samt indtægter 
i forbindelse med udligning af selskabsskatten på 3,6 mio. kr. 
 
Særlige tilskud 
Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (9,5 
mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (12,8 mio. kr.). Tilskuddene for-
deles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet.  
 
I tilskuddet til styrket kvalitet til i ældreplejen indgår de 300 mio. kr. fra Finansloven 2010. 
 
Kvalitetsfonden 
For at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrø-
rende 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. 
 
I 2011 udmøntes 2 mia. kr. fra Regeringens kvalitetsfond. Dette betyder, at kommunerne 
samlet set forudsættes at afholde anlægsinvesteringer på kvalitetsfondsområderne for mindst 
7 mia. kr. i 2011, idet udmøntningen forudsættes at supplere et tidligere opgjort basisanlægs-
niveau på kvalitetsfondsområderne på 5 mia. kr. årligt. 
Tilskuddet for 2011 er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det forventede indbyggertal 
pr. 1. januar 2011.  
 
Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kom-
mune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. 
 
Hvis det krævede investeringsniveau på kvalitetsfondsområderne ikke realiseres i 2011, så skal 
den del af tilskuddet, som kommunen ikke har matchet med egne midler, deponeres. 
 

Udgangspunktet er fortsat, at investeringerne hvert enkelt år skal ses separat. Det betyder, at 
hvis en kommune ikke opfylder medfinansieringskravet i 2011, så skal der deponeres uanset 
om kommunen "meropfyldte" medfinansieringskravet i 2009 og 2010. 

Det skal dog bemærkes, at det med økonomiaftalen er aftalt, at KL og regeringen til efteråret 
skal drøfte status for kommunernes investeringer på kvalitetsfondsområderne. KL vil i den for-
bindelse indsamle oplysninger om kommunernes investeringer på kvalitetsfondsområderne i 
2009 og 2010 samt de budgetterede investeringer i 2011. 

 
Silkeborg Kommunes andel af tilskudspuljen på 2 mia. kr. vedrørende kvalitetsfonden udgør 
32,1 mio. kr. 
 
Beskæftigelsestilskud 
Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede 
ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Reglerne om 
beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i § 23 a og b i lov om kommunal udligning 
og generelle tilskud. 
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Beskæftigelsestilskuddet består af: 
• Et grundtilskud, som fastlægges på baggrund de beregnede udgifter i hver enkelt 

kommune i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris og 
lønniveau 

• Et merudgiftsbehov, der for kommunernes under ét beregnes som forskellen mellem-
kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret. 
Merudgiftsbehovet fordeles på kommunerne i forhold til ledigheden i året to år før til-
skudsåret. 

 
Der gælder særlige overgangsregler for tilskudsåret 2010 og 2011. Reglerne herfor findes i 
§ 15, stk. 4, 5 og 7, jf. ikrafttrædelsesbestemmelserne i lov om kommunal udligning og gene-
relle tilskud. 
 
Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Be-
skæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. 
 
Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 170,1 mio. kr. i 2011. 
 
Kommunale bidrag til regionerne 
Der er budgetteret med et udviklingsbidrag til Region Midtjylland på 121 kr. pr. indbygger, i alt 
10,8 mio. kr. og et grundbidrag på sundhedsområdet på 1.214 kr. pr. indbygger, i alt 108,1 
mio. kr. 
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2. Driftsudgifter 
I følgende tabel fremgår driftsudgifterne i 2011-2014 på bevillingsniveau. 
 

Hele 1.000 kr. - løbende priser Regnskab Budget Budget

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Skattefinansieret drift:

Økonomiudvalget:

11. Arealer: 708

12. Kommunale ejendomme: 19.286 21.839 19.901 19.861 19.821 19.781

13. Brand og Redning: 13.261 13.751 13.431 13.431 13.431 13.431

14. Centralfunktioner: 330.307 353.142 344.418 344.418 344.418 344.418

15. Fælles formål: 28.176 29.397 33.241 33.073 34.949 36.379

16. Tværgående aktiviteter -16.003 -5.569 28.910 28.398 27.886 27.886

18. Rengøring: -901 0 0 0 0 0

Økonomiudvalget i alt: 374.833 412.560 439.901 439.181 440.505 441.895

Vej- og Trafikudvalget

24. Kollektiv trafik: 43.455 44.028 41.711 41.711 41.711 41.711

25. Veje: 70.339 71.299 65.406 65.406 65.406 65.406

28. Entreprenøropgaver: -4.518 0 0 0 0 0

Vej- og Trafikudvalget i alt: 109.275 115.327 107.117 107.117 107.117 107.117

Kultur- og Fritidsudvalget

34. Kultur og fritid 152.191 152.243 144.315 143.088 142.508 141.930

Kultur- og Fritidsudvalget i alt: 152.191 152.243 144.315 143.088 142.508 141.930

Børne- og Ungeudvalget:

41. Skoler: 904.987 905.065 895.082 869.682 869.682 869.682

43. Børn og familie: 591.181 575.960 522.549 522.549 522.549 522.549

45. Handicap - børn 67.647 66.765 62.955 62.955 62.955 62.955

48. Handicap - børneinstitutioner 198 0 0 0 0 0

49.Familiesektionen - institutioner 517 0 0 0 0 0

Børne- og Ungeudvalget i alt: 1.564.529 1.547.790 1.480.586 1.455.186 1.455.186 1.455.186

Socialudvalget:

51. Social service: 49.096 54.661 52.272 52.272 52.272 52.272

55. Handicap 285.657 282.121 279.818 279.818 279.818 279.818

56. Sociale overførsler: 581.757 612.603 663.746 681.865 698.610 716.909

58. Handicap - institutioner -1.816 0 0 0 0 0

59. Social service - institutioner -2.984 0 0 0 0 0

Socialudvalget i alt: 911.711 949.385 995.836 1.013.955 1.030.700 1.048.999

Arbejdsmarkedsudvalget:

61. Arbejdsmarked - serviceudgifter 12.437 12.121 20.867 20.867 20.867 20.867

66. Arbejdsmarked - overførselsudgifter 122.784 230.749 278.687 278.687 278.687 278.687

Arbejdsmarkedsudvalget i alt: 135.221 242.870 299.554 299.554 299.554 299.554

Ældre- og Sundhedsudvalget:

71. Sundhedsområdet: 190.317 178.338 202.228 202.228 202.228 202.228

73. Ældreområdet 667.669 684.004 646.286 646.286 646.286 646.286

78. fritvalgsområdet: 6.817 0 0 0 0 0

Ældre- og Sundhedsudvalget i alt: 864.804 862.342 848.514 848.514 848.514 848.514

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

81. Natur og miljø 9.511 9.596 8.709 8.709 8.709 8.709

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i alt: 9.511 9.596 8.709 8.709 8.709 8.709

Skattefinansieret drift i alt: 4.122.076 4.292.113 4.324.532 4.315.304 4.332.793 4.351.904

Overslagsår

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

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

  2010 2011 2012 2013 2014 
Renteudgifter  -17,5 -17,4 -16,1 -14,1 
Renteindtægter  2,1 2,1 2,1 2,1 
I alt -18,8 -15,4 -15,3 -14,0 -12,0 

 
Det fremgår af tabellen, at nettorenteudgiften i 2011 er budgetteret til 15,7 mio. kr.  

 
4. Anlægsudgifter  
 
ANLÆGSARBEJDER Budget

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2011 priser 2011 2012 2013 2014 Senere

Bevilling 12 Kommunale ejendomme 29.500 22.500 18.000 21.000 52.000

Bevilling 15 Fælles formål 5.000 12.000 8.000 2.500 1.500

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 10.000 10.000

ØKONOMIUDVALGET 34.500 44.500 36.000 23.500 53.500

Bevilling 25 Veje 20.000 28.750 32.950 56.000 241.000

VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 20.000 28.750 32.950 56.000 241.000

Bevilling 34 Kultur og fritid 7.090 12.790 24.690 9.290 90.000

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 7.090 12.790 24.690 9.290 90.000

Bevilling 41 Skoler 35.045 43.545 42.045 38.045 67.500

Bevilling 43 Børn og Familie 14.755 12.455 8.555 16.055 30.800

Bevilling 48 Handicap børn - institutioner 0 2.500 1.500 1.000 2.200

BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49.800 58.500 52.100 55.100 100.500

Bevilling 51 Social service 10.000 5.000 0 0 0

Bevilling 58 Handicap - institutioner 5.500 4.950 3.450 8.800 21.150

SOCIALUDVALGET 15.500 9.950 3.450 8.800 21.150

Bevilling 73 Ældreområdet 34.303 53.280 55.780 7.250 11.000

ÆLDRE-OG SUNDHEDSUDVALGET 34.303 53.280 55.780 7.250 11.000

Bevilling 81 Natur og miljø 1.200 500 1.100 1.000 500

Bevilling 82 Planlægning og byggemodning 21.975 29.500 19.550 15.000 43.000

PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 23.175 30.000 20.650 16.000 43.500

ANLÆG I ALT 184.368 237.770 225.620 175.940 560.650

Budgetoverslag
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B. Resultat 
 
Det fremgår af punkt B, at der forventes et samlet resultat af det skattefinansierede område 
på 50,0 mio. kr.  
 

C. Likviditet 
  
Der er indregnet et nettoafdrag på gælden på ca. 40 mio. kr. inkl. ældreboliger, stigende til 50 
mio. kr. i overslagsårene. 
Låneoptag/ændret afdragsprofil på 51,2 mio. kr., herunder låneoptag til ældreboliger på 21,3 
mio. kr. 
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A. Skattefinansieret område

Mio. kr. - netto

Løbende priser Regnskab
2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Indtægter
Skatter 3.309,5 3.523,0 3.497,5 3.698,0 3.835,0 3.969,0
Tilskud og udligning 807,8 809,9 858,6 789,7 740,7 722,9
Betinget balancetilskud 16,1 48,1 48,0 48,2 48,4
Beskæftigelsestilskud 104,7 170,1 170,1 170,1 170,1

Indtægter i alt 4.117,3 4.453,7 4.574,3 4.705,7 4.793,9 4.910,3

2. Driftsudgifter 
Økonomiudvalget -374,8 -412,6 -439,9 -439,2 -440,5 -441,9
Vej- og Trafikudvalget -109,3 -115,3 -107,1 -107,1 -107,1 -107,1
Kultur- og Fritidsudvalget -152,2 -152,2 -144,3 -143,1 -142,5 -141,9
Børne- og Ungeudvalget -1.564,5 -1.547,8 -1.480,6 -1.455,2 -1.455,2 -1.455,2
Socialudvalget -911,7 -949,4 -995,8 -1.014,0 -1.030,7 -1.049,0
Arbejdsmarkedsudvalget -135,2 -242,9 -299,6 -299,6 -299,6 -299,6
Ældre- og Sundhedsudvalget -864,8 -862,3 -848,5 -848,5 -848,5 -848,5
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -9,5 -9,6 -8,7 -8,7 -8,7 -8,7
Anslået pris- og lønskøn -86,3 -175,0 -266,4
Driftsudgifter i alt -4.122,1 -4.292,1 -4.324,5 -4.401,6 -4.507,8 -4.618,3

3. Renter m.v. -4,4 -18,8 -15,4 -15,3 -14,0 -12,0

Resultat af ordinær drift -9,1 142,8 234,3 288,8 272,1 280,0

4. Anlægsudgifter 
Økonomiudvalget -18,5 -24,7 -34,5 -44,5 -36,0 -23,5
Vej- og Trafikudvalget -12,5 -10,2 -20,0 -28,8 -33,0 -56,0
Kultur- og Fritidsudvalget -31,3 -27,9 -7,1 -12,8 -24,7 -9,3
Børne- og Ungeudvalget -84,5 -63,0 -49,8 -58,5 -52,1 -55,1
Socialudvalget -3,8 -25,3 -15,5 -10,0 -3,5 -8,8
Ældre- og Sundhedsudvalget -41,1 -35,7 -34,3 -53,3 -55,8 -7,3
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -37,1 -15,4 -23,2 -30,0 -20,7 -16,0
Anslået pris- og lønregulering -4,5 -8,7 -10,2

Anlægsudgifter i alt -228,8 -202,1 -184,4 -242,3 -234,3 -186,2

B. Resultat 

Resultat af skattefin. område -237,9 -59,3 50,0 46,5 37,8 93,8

C. Likviditet 

Resultat i alt (pkt. B) -237,9 -59,3 50,0 46,5 37,8 93,8
Låneoptag/ændret afdragsprofil 168,4 48,0 29,9 31,3 26,9 22,2
Lån til ældreboliger 79,8 25,5 21,3 38,2 34,8 0,0
Afdrag på lån -208,4 -73,3 -90,5 -119,5 -111,7 -72,2
Finansforskydninger (inkl. kursreg.) 1,7 -4,9 -8,7 -3,2 -3,3 -4,1

I alt - ændring af likvide aktiver -196,4 -64,0 2,0 -6,8 -15,5 39,7
Anm.:
Positive tal angiver indtægter/overskud
Negative tal angiver udgifter/underskud

Budget   Budget Overslagsår

Budgetopgørelse 2011-2014 - oversigt
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Bevillingsoversigt 2011-2014

Hele 1.000 kr. - løbende priser Regnskab Budget Budget

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Skattefinansieret drift:

Økonomiudvalget:

11. Arealer: 708

12. Kommunale ejendomme: 19.286 21.839 19.901 19.861 19.821 19.781

13. Brand og Redning: 13.261 13.751 13.431 13.431 13.431 13.431

14. Centralfunktioner: 330.307 353.142 344.418 344.418 344.418 344.418

15. Fælles formål: 28.176 29.397 33.241 33.073 34.949 36.379

16. Tværgående aktiviteter: -16.003 -5.569 28.910 28.398 27.886 27.886

18. Rengøring: -901 0 0 0 0 0

Økonomiudvalget i alt: 374.833 412.560 439.901 439.181 440.505 441.895

Vej- og Trafikudvalget:

24. Kollektiv trafik: 43.455 44.028 41.711 41.711 41.711 41.711

25. Veje: 70.339 71.299 65.406 65.406 65.406 65.406

28. Entreprenøropgaver: -4.518 0 0 0 0 0

Vej- og Trafikudvalget i alt: 109.275 115.327 107.117 107.117 107.117 107.117

Kultur- og Fritidsudvalget:

34. Kultur og fritid: 152.191 152.243 144.315 143.088 142.508 141.930

Kultur- og Fritidsudvalget i alt: 152.191 152.243 144.315 143.088 142.508 141.930

Børne- og Ungeudvalget:

41. Skoler: 904.987 905.065 895.082 869.682 869.682 869.682

43. Børn og familie: 591.181 575.960 522.549 522.549 522.549 522.549

45. Handicap - børn: 67.647 66.765 62.955 62.955 62.955 62.955

48. Handicap - børneinstitutioner: 198 0 0 0 0 0

49.Familiesektionen - institutioner: 517 0 0 0 0 0

Børne- og Ungeudvalget i alt: 1.564.529 1.547.790 1.480.586 1.455.186 1.455.186 1.455.186

Socialudvalget:

51. Social service: 49.096 54.661 52.272 52.272 52.272 52.272

55. Handicap: 285.657 282.121 279.818 279.818 279.818 279.818

56. Sociale overførsler: 581.757 612.603 663.746 681.865 698.610 716.909

58. Handicap - institutioner: -1.816 0 0 0 0 0

59. Social service - institutioner: -2.984 0 0 0 0 0

Socialudvalget i alt: 911.711 949.385 995.836 1.013.955 1.030.700 1.048.999

Arbejdsmarkedsudvalget:

61. Arbejdsmarked - serviceudgifter: 12.437 12.121 20.867 20.867 20.867 20.867

66. Arbejdsmarked - overførselsudgifter: 122.784 230.749 278.687 278.687 278.687 278.687

Arbejdsmarkedsudvalget i alt: 135.221 242.870 299.554 299.554 299.554 299.554

Ældre- og Sundhedsudvalget:

71. Sundhedsområdet: 190.317 178.338 202.228 202.228 202.228 202.228

73. Ældreområdet: 667.669 684.004 646.286 646.286 646.286 646.286

78. fritvalgsområdet: 6.817 0 0 0 0 0

Ældre- og Sundhedsudvalget i alt: 864.804 862.342 848.514 848.514 848.514 848.514

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:

81. Natur og miljø: 9.511 9.596 8.709 8.709 8.709 8.709

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i alt: 9.511 9.596 8.709 8.709 8.709 8.709

Skattefinansieret drift i alt: 4.122.076 4.292.113 4.324.532 4.315.304 4.332.793 4.351.904

Overslagsår
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Bevillingsoversigt 2011-2014

Hele 1.000 kr. - løbende priser Regnskab Budget Budget

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Overslagsår

Skattefinansieret anlæg:

Økonomiudvalget 18.529 24.692 34.500 44.500 36.000 23.500

Vej- og Trafikudvalget 12.498 10.200 20.000 28.750 32.950 56.000

Kultur- og Fritidsudvalget 31.336 27.857 7.090 12.790 24.690 9.290

Børne- og Ungeudvalget 84.522 63.005 49.800 58.500 52.100 55.100

Socialudvalget 3.779 25.300 15.500 9.950 3.450 8.800

Ældre- og Sundhedsudvalget 41.060 35.676 34.303 53.280 55.780 7.250

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 37.079 15.350 23.175 30.000 20.650 16.000

Skattefinansieret anlæg i alt: 228.803 202.080 184.368 237.770 225.620 175.940

Pris- og lønstigninger vedr. hoved-

konto 0-6 (budgetoverslagsårene) 90.825 183.701 276.593

Skattefinansieret område i alt: 4.350.879 4.494.193 4.508.900 4.643.898 4.742.113 4.804.436

21. Forsyningsvirksomhed i alt: 23.129 0 0 0 0 0

Finansiering

2. Renter U 22.590 21.600 17.545 17.445 16.075 14.145

I -18.153 -2.800 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100

3. Finansforskydninger U -228.040 -58.583 11.164 -2.611 -11.350 43.836

I 45.411 -557 -470 -900 -830 0

4. Lån U 192.847 73.300 90.500 119.526 111.726 72.226

I -248.198 -48.000 -29.926 -31.326 -26.926 -22.226

Lån til ældreboliger I -25.500 -21.300 -38.200 -34.800 0

5. Tilskud og udligning U 167.833 212.315 277.286 177.952 179.872 182.037

I -975.672 -957.800 -1.103.779 -935.579 -888.451 -872.703

Beskæftigelsestilskud I -104.748 -170.064 -170.064 -170.064 -170.064

Kvalitetsfonden I -64.346 -32.097 -32.028 -32.121 -32.253

Betinget balancetilskud I -16.086 -48.146 -48.042 -48.181 -48.380

6. Skatter U 10.200 11.697 95.912 11.055 11.056 11.055

I -3.319.697 -3.534.685 -3.593.425 -3.709.026 -3.846.019 -3.980.009

Finansiering i alt: -4.350.879 -4.494.193 -4.508.900 -4.643.898 -4.742.113 -4.804.436
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ANLÆGSARBEJDER Budget

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2011 priser 2011 2012 2013 2014 Senere

Bevilling 12 Kommunale ejendomme 29.500 22.500 18.000 21.000 52.000

-Salg -30.000 -25.000 -25.000 -25.000

-Køb 30.000 25.000 25.000 25.000

- 1.500 2.500 3.000 2.000 1.000

- 10.000

- 13.000 15.000 15.000 15.000 2.000

- 5.000 5.000 4.000 49.000

Bevilling 15 Fælles formål 5.000 12.000 8.000 2.500 1.500

- 3.500 5.500 2.000 500 500

- 1.500 6.500 6.000 2.000 1.000

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 10.000 10.000

-
10.000 10.000

ØKONOMIUDVALGET 34.500 44.500 36.000 23.500 53.500

Bevilling 25 Veje 20.000 28.750 32.950 56.000 241.000

- 3.500 3.500 3.500 3.500 38.000

- 500 1.250 1.250 1.000 6.000

- 1.000 500

- 14.000 9.200 2.000

- 2.000

- 1.500

- 1.000 2.000

- 5.000

- 500 1.500

- 1.500 500

- 500 500  14.000

- 1.000 2.000 62.000

- 1.000 30.000

- 30.000

- 10.000

- 2.000

- 20.000

- 500

- 1.000 4.000  

- 1.000 5.000  

- 2.000

- 1.500 1.500 1.500 1.500 9.000

- 500

- 2.000

- 2.000 3.000

- 20.000 20.000

- 12.000

- 9.000

-

4.500

VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 20.000 28.750 32.950 56.000 241.000

Bevilling 34 Kultur og Fritid 7.090 12.790 24.690 9.290 90.000

- 5.000

- 500 500 1.000 1.000 2.000

-
500 1.000

-
10.500 16.000 3.500

- 5.000 500

- 1.500 1.500

- 10.000

- 300

- 20.000

- 9.000

- 8.000

Sammenbygning med Hovedbibliotek, Den Kreative Skole og 
Medborgerhuset

Udskiftning af legeredskaber

Udbygning af haller

Søsportscenter ved Sølystvej

Renoveringsopgaver i Indelukket

Trafiksikkerhedsplan

Flytning af busterminal

Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej

Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej

Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej

Hårupvej, forlængning vest om Hårup

Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg

Kulturtorv på Bindslev Plads

Renovering af søbade, generelt

Bibliotek/kulturhus i Them

Viborgvej, rundkørsel ved N. Ringvej

Udskiftning af Bibliotekets sorteringsanlæg "Tor"

Indelukket, udskiftning af bænke og nedlægning af fast belægning ved 
frilluftsteatret

Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet

Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup

Diverse anlægspulje

Godthåbsvej, forlængelse til Søvej

Pulje til anlæg, der skaber vilkår for vækst og udvikling, herunder 
infrastruktur i forbindelse med motorvejen

Sejling Hedevej Vest

Industrivej Hårup, cykelstier

Renovering af vejvisning

Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej

Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder

Energi-investeringer og -mærkning

Ombygning af tidl. rådhus på torvet

Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup

Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen

Digitalisering, selvbetjening, dokumenthåndtering mv. inkl. udstyr

Mindre anlægsarbejder til og med 2020

Vejbelysning, renovering til og med 2020

Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning

Cykelsti Anebjergvej i forb. med MV anlæg

Østerbordingvej, udbygning og forlægning

Borgergade, Ansvej - Sølystvej, etape 1

Drewsensvej øst, forlængelse til Århusvej

Projekter til en styrket indsats mod de infrastrukturelle udfordringer. Forslag 
til en prioritering af indsatsen udarbejdes af Vej- og Trafikudvalget til 
forelæggelse for Byrådet

Skattefinansieret anlæg

Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder

Budgetoverslag

Ø. Højmarksvej, reg. ved Stockholmsvej/Arendalsvej

Tilbygning rådhuset

Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel

Havneområdet, renovering

Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg
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ANLÆGSARBEJDER Budget

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2011 priser 2011 2012 2013 2014 Senere

Skattefinansieret anlæg

Budgetoverslag

- 1.000 1.000

- 1.900

- 3.000

- 4.000

- 7.000

- 6.000

- 2.500

- 7.000

- 1.000 2.000

- 7.000

- 790 790 790 790

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 7.090 12.790 24.690 9.290 90.000

Bevilling 41 Skoler 35.045 43.545 42.045 38.045 67.500

-Sølystskolen, om- og tilbygning 4.500 30.500 25.000

- 3.000 5.000

- 8.000

- 10.000

-Tandklinik, Frisholm/Bryrup 1.000

-Modernisering, Kjellerup Skole 3.000 32.000

-Modernisering, Vestre Skole 20.000

-Modernisering, Thorning Skole 15.500

-Mindre anlægsarbejder 11.045 11.045 11.045 11.045

-Modernisering, Skægkærskolen 16.500

-
3.000

- 2.000 3.000

Bevilling 43 Børn og Familie 14.755 12.455 8.555 16.055 30.800

- 9.000 5.400

-Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg 500 1.000 1.000 1.000 1.500

- 800 800 800 800

- 1.500 9.000 6.500

- 4.000

- 7.000

- 6.000

- 1.500

- 3.500

-Mindre anlægsarbejder 5.255 5.255 5.255 5.255

Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 0 2.500 1.500 1.000 2.200

- 2.500 1.500

- 1.000 2.200

BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49.800 58.500 52.100 55.100 100.500

Bevilling 51 Social service 10.000 5.000 0 0 0

- 10.000 5.000

Bevilling 58 Handicap - institutioner 5.500 4.950 3.450 8.800 21.150

- 2.500 8.000 19.500

- 2.000

- 800 800 800 800

- 500

- 150 150

- 250

- 100

- 3.500 4.000

SOCIALUDVALGET 15.500 9.950 3.450 8.800 21.150

Bevilling 73 Ældreområdet 34.303 53.280 55.780 7.250 11.000

- 1.500 5.095 7.595

- 3.000

- 4.000 2.500 2.500 3.000 1.000

Gennemførelse af tiltag, der kan understøtte driftsoptimering og evt. 
kapacitetstilpasninger. Midlerne anvendes evt. inden for bevilling 43.

Etablering af nye idrætsanlæg

Etablering af aktivitetsområde ved Bjerget (Arena Midt), Kjellerup

Klub Hvinningdal

Nedrivning Marienlund

Velfærdsteknologi m.v.

Nyt dagtilbud - erstatning for Lillehøjvej

Sammenlægning af bofællesskaber

Renovering af facade på Lysbro uddannelsescenter

Etablering af sansehave på Solbakkevej

Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning

Nyt Plejecenter i Sydbyen -  skitse/servicearealer/inventar

Diverse bygningsmæssige ændringer

Pulje til diverse renoveringer på Arendalsvej

Indretning af lokalet til Perronteatret

Indkøb af el-vogne til dagplejen

Bynært aktivitetsområde i Kjellerup

Boldbaner Funder

Silkeborg Vandrerhjem, ny værelsesfløj

Voel Skole udvidelse

Børnekulturhus

Nyindkøb af busser

Første etape af integreret institution i Funder

Modernisering af Vestergadehallen

Bynært aktivitetsområde i Silkeborg

Yderligere en kunstgræsbane

Mindre anlægsarbejder

Permanent tilbygning til Askehuset med 22 pladser

Skægkær børnehave overtager den tidligere SFO-bygning

Overtage Alderslyst bibliotek

Frisholm Skole, 2. etape

Tilbygning til Fårvang børnehave med 40 børnehavepladser

Tilbygning til Resenbro børnehave med 30-40 børnehavepladser

Modernisering af Regnbuen, Solbo

Færdiggørelse af igangværende projekter

Rusmiddelcenter

Sorring Skole, 2. etape

Modernisering/ombygning af botilbud i Hinge - boligdel
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ANLÆGSARBEJDER Budget

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2011 priser 2011 2012 2013 2014 Senere

Skattefinansieret anlæg

Budgetoverslag

- 500 500 500 500 10.000

-Mindre anlægsarbejder 3.750 3.750 3.750 3.750

-Gødvad Plejecenter 2. etape (48 boliger) 20.140

-Udvidelse af Gødvad, servicearealer/inventar 1.413

-Nyt plejecenter i Sydbyen - boligdel 41.435 41.435

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 34.303 53.280 55.780 7.250 11.000

Bevilling 81 Natur og miljø 1.200 500 1.100 1.000 500

- 500

- 500 500

- 200

- 300

- 500

- 300

- 200

- 300

- 500 500

Bevilling 82 Planlægning og byggemodning 21.975 29.500 19.550 15.000 43.000

- 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

- 4.000 500 8.000

- 1.000 2.500

- 2.750 5.000 1.000

- 2.500

- 17.500

- 3.000 2.800

- 7.000

- 3.000 3.000

- 500

- 5.000

- 1.000

- 3.000 2.500

- 2.975 2.000

- 2.000 800

- 5.000 6.700 2.500

- 3.500 3.000 2.500

PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 23.175 30.000 20.650 16.000 43.500

ANLÆG I ALT 184.368 237.770 225.620 175.940 560.650

Nyt erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej)

Digterparken, etape 2 Kjellerup

Turkuvej

Industrivej (syd for), Kjellerup

Byggemodning af erhvervsområde nord for F.L. Smidtsvej

Ingridsvej, Voel

Hårup Erhverv

Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them

Krondyrvej, Ans

Stier i naturområder v/Hedevej, Fårvang

Etablering af Ørnsøstien

Genopretning af fattigkær, Kærsgårds Plantage

Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m.

Gøteborgvej - 2. etape Silkeborg

Opmåling/digitalisering af vandløb samt regulativer

Primitive overnatningspladser, Gjernbanen og Christianshøj

Landskronavej - 2. etape Silkeborg

Margrethesvej - 2. etape Voel

Shelter, sti, mv. v/ Rødevæk Enge

Center ved Arendalsvej, Silkeborg

Gødvad Bygade - 2. etape Silkeborg (til gym. p-plads)

Diverse bygningsmæssige ændringer

Krabbes Grønne Ring

Kortlægning/naturprojekter IV-arter

Gubsø sti

Romervej - 2. etape 2, Grauballe 
Kjellerup syd (forbrænding)
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Kvalitetskontrakt 2011   

Silkeborg Kommunes kvalitetskontrakt 2011 
 
De nye kommunale kvalitetskontrakter er et redskab for Byrådet i arbejdet med at forny og 
udvikle kvaliteten i den offentlige service. Den nye ordning forpligter Byrådet til løbende at 
overveje, hvordan kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles og opstille mål for dette. 
Ordningen giver meget vide rammer for arbejdet med kvalitetsudvikling i kommunerne, da 
Byrådet selv fastlægger, hvilke mål der opstilles, og hvordan disse skal opfyldes. 
 
Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere får et klart og overskueligt indblik i 
kommunens arbejde med kvalitetsudvikling, så borgerne med de fastlagte og offentliggjorte 
mål kan vurdere Byrådets indsats for at udvikle opgaveløsningen. Kvalitetskontrakten skaber 
dermed et afsæt for den løbende dialog mellem Byrådet og kommunens borgere. 
 
Kvalitetskontrakten skal understøtte Byrådets politisk fastsatte mål og fastlægger ingen 
rettigheder for borgerne. De kommunale kvalitetskontrakter supplerer de forpligtigelser, 
Byrådet har efter gældende lovgivning i øvrigt til at opstille mål, fastsætte standarder og 
udfærdige redegørelser om bestemte elementer af den kommunale opgavevaretagelse. 
Eksempelvis er der på natur- og miljøområdet regler om opstilling af kvalitetsmål og 
opfølgning på mål for den kommunale sagsbehandling. 
 
Byrådet skal derfor hvert år, senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet og de flerårige 
budgetoverslag, redegøre for, hvordan Byrådet følger op på kommunens kvalitetskontrakt.  
 
Kvalitetskontrakten skal offentliggøres på www.brugerinformation.dk. Opfølgningsredegørelsen 
skal offentliggøres samme sted.  Kvalitetskontrakten for 2010 kan fra den 1. juli 2010 ligeledes 
ses på www.brugerinformation.dk. 
 
Kvalitetskontrakten afløser sammen med den kommunale udbudsstrategi den nuværende 
servicestrategi.  
 
Økonomiudvalget 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Borgerne oplever en god 
service gennem effektiv 
opgaveløsning i ordentlig 
kvalitet 

Udarbejdelse af kodeks for 
god borgerservice  
 
Gennemførelse af 
tilfredshedsundersøgelser på 
de administrative områder 
med flest borgerhenvendelser 
 
Styrkelse af tværgående 
samarbejdsstrukturer på de 
områder, der kræver mest 
koordinering  

Minimum 80 % tilfredshed 
med den oplevede service 
på de undersøgte områder 
ultimo 2011 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vej- og Trafikudvalget 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Tilvejebringelse af potentialet 
for mulig CO2-besparelse i 
vejdriften.  
 

Opgøre status for CO2-udslip i 
vejdriften og undersøge 
hvordan dette kan reduceres. 
 

At potentialet for reduktion 
af CO2-udslip er beregnet. 
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Kultur- og Fritidsudvalget 
Mål Handlinger Succeskriterium 
En kommune med kulturel 
puls 
 

Afsætte en pulje på 50.000 
kr., der understøtter lokale 
kulturaktiviteter for, med og 
af unge med max 5.000 kr. 
per aktivitet. Puljen 
administreres via Kulturrådet. 

10 nye aktiviteter har fået 
støtte i 2011. 

 
 
Børne- og Ungeudvalget 

Mål Handlinger Succeskriterium 

Gøre flest mulige børn og 
unge livsduelige 
gennem en sammenhængende 
indsats overfor alle på 0-18 
års-området. 

Udvikle og afprøve nye tilbud, 
der understøtter sårbare 
unges vej gennem 0-18 års-
området med henblik på at 
højne uddannelsesniveauet. 

Ét procentpoints stigning i 
niveauet, der påbegynder en 
ungdomsuddannelse i 2012 
if. til 2010.  
 

 
 
Socialudvalget 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Borgerne oplever 
sammenhæng og 
helhedstænkning i 
kommunens opgaveløsning 
inden for det sociale område 
og handicap- og 
psykiatriområdet 
 
 

Etablering af en ”stifinder-
funktion” der guider den 
enkelte borger i det 
kommunale system. 
Stifinderen skal bidrage til at 
skabe proces i afdelingerne 
med henblik på at 
implementere værdier, som 
sammenhæng og 
helhedsorientering. 
  
Dialog med de frivillige 
organisationer samt grupper 
af udsatte.  
 
Igennem dialog med brugere, 
pårørende, interesse-
organisationer og øvrige 
organisationer skal det 
sikres, at kontakten med 
Handicap- og 
Psykiatriafdelingen opleves 
som smidig, hurtig, entydig 
og grundig. 
 
Der afholdes audits med 
fokus på sagsbehandlingen.  
 
Der udarbejdes vejledninger 
til borgerne i 
overensstemmelse hermed. 

Brugertilfredsheds-
undersøgelse – kvalitative 
interview 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er gennemført 
kvalitative 
brugertilfredsheds-
undersøgelser med et 
tilfredsstillende resultat. 
 
De foreslåede audits er 
gennemført med et 
tilfredsstillende resultat. 
 
De foreslåede vejledninger 
er udarbejdet senest ved 
udgangen af 2011. 
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Socialudvalget 
Mål Handlinger Succeskriterium 
Der arbejdes 
evidensorienteret på de 
sociale institutioner 

Udvikle strategi for hvordan 
der arbejdes 
evidensorienteret på 
området. 
 
Der skal kunne redegøres for, 
i hvor høj grad det, der laves, 
er evidensorienteret. 

Der er udarbejdet strategi 
for, hvordan der arbejdes 
evidensorienteret på 
området. 

Nedbringelse af antallet af 
sygedagpengemodtagere 
over 52 uger 

Større fokus på målgruppen. 
Tidligere afklaring af 
målgruppen. 
 

Nedbringelse af 
målgruppen til 260 
årspersoner. 

God overgang fra barn til 
voksen 
 

Indførelse af procedurer, 
smidige sagsgange m.v., der 
sikrer en god overgang når 
en borger, der bliver 18 år 
skal overgå til ”voksen 
foranstaltninger”. 
 
Med afsæt i Servicestyrelsens 
vejledning samt de mellem 
kommunerne og Region 
Midtjylland aftalte 
retningslinjer tages der 
initiativ til forbedring af den 
tværgående koordinering i 
forbindelse med overgang fra 
barn til voksen: 
 
Internt: Koordinering mellem 
Børne- og Familieområdet, 
Arbejdsmarkedsområdet og 
Handicap- og 
Psykiatriområdet. 
 
Eksternt: tværkommunal og 
kommunal/regional 
koordinering af sagsforløb. 
 

At de ændrede procedurer 
m.v. er implementeret 
senest ved udgangen af 
2011. 
 
At en kvalitativ 
brugerundersøgelse er 
gennemført og danner 
afsæt for det videre 
arbejde med at sikre den 
gode overgang. 
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Socialudvalget 
Mål Handlinger Succeskriterium 
En sammenhængende 
psykiatriindsats for 
sindslidende borgere i 
Silkeborg Kommune. 
 
En psykiatriindsats, som 
sikrer, at mulighederne i de 
eksisterende tilbud – samt 
kommende tilbud (specielt 
Psykiatriens Hus) udnyttes 
optimalt. 

At udarbejde en 
visitationsmodel til de social-
psykiatriske tilbud i Silkeborg 
Kommune, som sikrer, at 
borgere til enhver tid visiteres 
til den mindst indgribende 
foranstaltning, under hensyn 
til borgerens kompetencer og 
behov.  
 
Der gennemføres i sidste 
halvdel af 2011 en kvalitativ 
brugeranalyse af, hvorvidt 
brugergruppen oplever 
sammenhæng i 
psykiatriindsatsen i Silkeborg 
Kommune (en sådan analyse 
gennemføres i rammerne af 
Kvalitetsmodellen på det 
Sociale område). 
 

At modellen er udarbejdet 
og politisk godkendt inden 
udgangen af 2011. 
 
Modellen genspejler de 
servicestandarder, som i 
løbet af 2010 er fastlagt af 
Socialudvalget. 
 
At brugeranalyse er 
gennemført og danner 
konkret afsæt for 
yderligere optimering af 
området. 
 

Der arbejdes hen imod at 
integrere tilbud, således at 
borgeren oplever 
sammenhæng i de enkelte 
tilbud der tilbydes, under 
hensyn til borgerens 
ressourcer og behov. 
 
Dette medfører blandt andet, 
at det skal tilstræbes, at der 
skal være en 
socialpædagogisk gevinst ved 
hver enkelt indsats omkring 
borgeren.  
 
 

Det skal udformes en strategi 
for, hvordan tilværelsen 
omkring borgeren 
tilrettelægges, således at: 
 
• Uhensigtsmæssige 

miljøskift undgås. 
• Tilbud uden positiv effekt 

for den enkelte 
nedlægges, og der 
visiteres til anden 
foranstaltning. 

 
Der arbejdes med metoder 
for forbedret kommunikation 
imellem borger og personale 
– uanset borgerens 
kompetenceniveau. 
 

At den foreslåede strategi 
er udarbejdet. 
 
At arbejdet med at forbedre 
kommunikationen og 
borgerinddragelsen er 
fuldført i rammerne af 
Dansk Kvalitetsmodel på 
det Sociale Område. 
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Socialudvalget 
Mål Handlinger Succeskriterium 
Der skal udvikles et 
koordineret tilbud til borgere, 
som er fyldt 65 år. 
 
Tilbuddet bør sammensættes 
af et botilbud og et aktivitets- 
og samværstilbud i 
umiddelbar tilknytning til 
hinanden, således at 
borgerne i målgruppen 
oplever et tilbud, som er 
afstemt borgerens behov i 
”den tredje alder”.  
 

Mulighederne for at etablere 
et tilbud i nogle af de ledige 
bygninger, som ejes af 
Silkeborg Kommune skal 
afdækkes. 
 
Der skal udformes en 
indholdsbeskrivelse af 
tilbuddet.  
 
Handicap- og 
Psykiatriafdelinen skal i dialog 
med ældre og Omsorg om 
opgaveløsningen. 
 

At der er udarbejdet en 
indholdsbeskrivelse og en 
procesplan, og at der er 
truffet politisk afgørelse af, 
hvorvidt der skal arbejdes 
videre med etablering at et 
koordineret ældretilbud. 
 
 

 
 
Arbejdsmarkedsudvalget 
Mål Handlinger Succeskriterium 
Nedbringelse af 
sygedagpengemodtagere 
over 52 uger 

Større fokus på målgruppen 
og implementering af den 
nye sygedagpengestrategi 
med tre målrettede indsatser.  

Nedbringelse af målgruppen 
til 260 årspersoner. 

Overholdelse af 
rettidigheden 

Øget fokus på overholdelse af 
rettidigheden for alle 
målgrupper.  
 
Optimering, videreførelse og 
udvikling af arbejdsgang og 
metoder, som er opnået i 
rettidighedsprojektet, og som 
kan understøtte en forbedring 
af rettidigheden. 
 
 
 
  
 
 
  
 

98 % af alle a-
dagpengemodtagere skal 
have deres jobsamtale, 
første aktiveringstilbud og 
gentagne aktiveringstilbud 
til tiden.  
 
For kontant- og 
starthjælpsmodtagere, at 
minimum 90 % af 
jobsamtalerne, 80 % af 
første og gentagne 
aktiveringstilbud til 
arbejdsmarkedsparate og 
75 % af første og gentagne 
aktiveringstilbud til ikke-
arbejdsmarkedsparate 
gives til tiden. 
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Ældre- og Sundhedsudvalget 
Mål Handlinger Succeskriterium 
Forebygge 
uhensigtsmæssige 
indlæggelser (forkerte, 
forebyggelige og forlængede 
indlæggelser) 

Kortlægge status og niveau. 
 
Analysere årsager til 
uhensigtsmæssige 
indlæggelser og 
genindlæggelser.  
 
Systematisk opfølgning på 
antal 
færdigbehandlingsforløb. 

Et fald i antal 
uhensigtsmæssige 
indlæggelser, fx et fald i 
antal indlæggelser med 
indlæggelsesdiagnosen 
dehydrering, tryksår, 
blærebetændelse, 
lungebetændelse og 
forstoppelse. 
 
Antallet af genindlæggelser 
skal falde fra medio 2010 til 
medio 2011.  
 
Max. 200 
færdigbehandlingsdage på 
det somatiske område 
 

Frigøre resurser til at hjælpe 
de mest sårbare, 
eksempelvis borgere med 
demens, sindslidelser, 
hjerneskadede og døende  

Prioritering af resurserne 
gennem: 
• at kortlægge og 

udarbejde strategi for 
samarbejdet med de 
frivillige primo 2011 

• at prioritere forebyggelse 
og sundhedsfremme på 
baggrund af evidens 

• anvende rehabilitering og 
mestring som overordnet 
strategi, så de borgere, 
der selv kan, får hjælp til 
selvhjælp  

• løbende inddrage IT, 
hjælpemidler og 
omkostningseffektiv 
teknologi 

• identificere og 
implementere 
tilpasninger i 
organisationen ift. at 
arbejde målrettet med 
rehabilitering 

• udvikle faglighed og 
kompetencer ift. at 
hjælpe de svageste 
ældre 

 

Borgere henvises i vid 
udstrækning til tilbud i 
frivilligt regi. 
 
Udtræk fra Care og 
budgetfordelingen afspejler 
prioritering af de svageste 
borgere - fx: 
• antallet af borgere der 

visiteres til små 
plejepakker falder fra 
2009 til 2011 

• det samlede antal 
borgere med § 83 
ydelser (hjemmehjælp) 
falder fra 2009 til 2011 

• det antal timer der 
visiteres efter § 86 
(træning) stiger ift. til 
det antal timer, der 
visiteres efter § 83 
(hjemmehjælp) fra 
2009 til 2011 
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ØKONOMIUDVALGET 
 

Mission:  
Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og 
sammenhæng at sætte rammer for drift og 
udvikling. 
 
Vision: 
Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt 
fundament for Silkeborg Kommune, der 
understøtter service, udvikling og trivsel. I 
handlingerne udvises tillid, respekt og mod. 
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i løbende priser 2010 2011 2012 2013 2014
Renter af likvide aktiver -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Renter af kortfristede 
tilgodehavender i øvrigt -500 -260 -260 -260 -260
Renter af langfristede 
tilgodehavender i øvrigt -800 -340 -340 -340 -340
Renter af langfristet gæld 21.600 17.545 17.445 16.075 14.145
I alt 18.800 15.445 15.345 13.975 12.045

Bevilling 2 Renter
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i løbende priser 2010 2011 2012 2013 2014
Forskydning i likvide aktiver -64.033 2.014 -6.761 -15.500 39.686
Indskud i landsbyggefonden 5.700 4.400 4.400 4.400 4.400
Andre langfristede udlån og 
tilgodehavender -250 4.750 -250 -250 -250
Forskydninger i passiver tilhørende 
fonds, legater m.v. -557 -470 -900 -830 0
Kirkelige skatter og afgifter 0 0 0 0 0
I alt -59.140 10.694 -3.511 -12.180 43.836

Bevilling 3 Finansforskydninger
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i løbende priser 2010 2011 2012 2013 2014
Afdrag på lån 73.300 90.500 119.526 111.726 72.226
Optagne lån -73.500 -51.226 -69.526 -61.726 -22.226
I alt -200 39.274 50.000 50.000 50.000

Bevilling 4 Lån
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i løbende priser 2010 2011 2012 2013 2014
Udligning og generelle tilskud -883.562 -999.643 -930.862 -882.871 -866.301
Udligning og tilskud 
vedrørende udlændinge 26.336 26.420 26.956 27.637 28.407
Kommunale bidrag til 
regionerne 117.692 118.927 119.004 119.674 120.488
Særlige tilskud -193.131 -224.504 -224.859 -225.385 -225.957
Udligning af købsmoms 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
I alt -930.665 -1.076.800 -1.007.761 -958.945 -941.363

Bevilling 5 Tilskud og udligning
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i løbende priser 2010 2011 2012 2013 2014
Kommunal indkomstskat -3.154.375 -3.079.892 -3.269.550 -3.377.809 -3.479.476
Selskabsskat -84.188 -64.682 -55.180 -62.006 -71.412
Anden skat pålignet visse 
indkomster -5.542 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
Grundskyld -272.147 -320.973 -340.874 -362.349 -384.814
Anden skat på fast 
ejendom -6.736 -27.466 -27.867 -28.299 -28.752
I alt -3.522.988 -3.497.513 -3.697.971 -3.834.963 -3.968.954

Bevilling 6 Skatter
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Arealer -102 922 922 922 922
Beboelse 358 -599 -599 -599 -599
Andre faste ejendomme -1.216 -1.859 -1.859 -1.859 -1.859
Byfornyelse 1.116 1.256 1.276 1.296 1.316
Driftsikring boligbyggeri 3.465 3.260 3.240 3.220 3.200
Private ældreboliger 2.845 2.760 2.720 2.680 2.640
Administrationsbygninger 15.806 14.161 14.161 14.161 14.161
I alt 22.272 19.901 19.861 19.821 19.781
Anlæg 6.148 29.500 22.500 18.000 21.000

Bevilling 12 Kommunale ejendomme
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Bevillingsaftale for bevilling 12 Kommunale ejendomme 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Økonomiudvalget og afdelingschefen for bevilling 12 
Kommunale ejendomme. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. 
Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 12 Kommunale ejendomme skal ligeledes understøtte Økonomiudvalgets 
mission og vision. 
 
Mission 
Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og 
udvikling. 
 
Vision 
Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der 
understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod. 
 
 

Mål for bevilling 12 Kommunale ejendomme 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 12, der skal være medvirkende til at opfylde 
Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af ”Oplæg til målaftale”.  
Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  

 
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Driftsoptimering og effektivisering 
af kommunens ejendomme 

Indførelse af Facility 
Management i løbet af 2011 

Besparelse på 3 mio. kr. 

Fokus på ejendomme, der overgår 
til Økonomiudvalget på baggrund af 
kommunens besparelser 

Udarbejdelse af 
handlingsplan for hver 
ejendom 

Handlingsplan udarbejdet og 
politisk behandlet 

Leve op til bevillingens andel af 
klimaaftalen om at reducere CO2-
udslip med 2 % 

Fokus på energibesparende 
foranstaltninger 

CO2-udslip er reduceret med 
2 % 
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Arealer 922 922 922 922 
Beboelse -599 -599 -599 -599 
Andre faste ejendomme -1.859 -1.859 -1.859 -1.859 
Byfornyelse 1.256 1.276 1.296 1.316 
Driftsikring boligbyggeri 3.260 3.240 3.220 3.200 
Private ældreboliger 2.760 2.720 2.680 2.640 
Administrationsbygninger 14.161 14.161 14.161 14.161 
I alt 19.901 19.861 19.821 19.781 
Anlæg 29.500 22.500 18.000 21.000 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Der er fortsat fokus på at sikre værdifastholdelse af kommunens aktiver, således at manglende 
vedligeholdelse ikke medfører, at aktiverne værdiforringes og på sigt medfører større udgifter 
til genopretning. 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 at reducere ejendomsdriften med 3 mio. kr. i 2011 er den aktuelle 
udfordring for bevillingen. Hovedfokus i 2011 vil derfor være at indføre den fremtidige løsning 
af ejendomsdriften. En løsning, hvor der til stadighed er fokus på at nedbringe 
driftsomkostningerne 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. Beskrivelse af serviceniveau 
Ejendomme, der henhører under bevillingen administreres og vedligeholdes på et passende 
niveau inden for de givne rammer. 
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4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Redningsberedskab 12.982 12.149 12.149 12.149 12.149
Tjenestemandspensioner 802 1.282 1.282 1.282 1.282
I alt 13.784 13.431 13.431 13.431 13.431

Bevilling 13 Brand & Redning
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Bevillingsaftale for bevilling 13 Brand & Redning 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Økonomiudvalget og afdelingschefen for bevilling 13 Brand 
og Redning. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål 
baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene understøtter ligeledes fagudvalgets og bevillingens mission og vision. 
 
Bevillingen har følgende mission og vision: 
 
Mission 
Brand & Rednings mission er gennem et engageret og veluddannet personale på en hurtig og 
effektiv måde at yde kvalificeret assistance i akutte situationer til gavn for borgere 
virksomheder og samfundet. 
 
Vision 
Brand & Rednings vision er at være på forkant med samfundsudviklingen, og gennem 
investering i uddannelse og udstyr til enhver tid at være i stand til - sammen med diverse 
samarbejdspartnere – at kunne deltage i koordineringen og løsningen af rednings- og 
miljøopgaver, samt serviceydelser for kommunale samarbejdspartnere.  
 
 

Mål for bevilling 13 Brand & Redning 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 13 Brand og Redning, der skal være 
medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål bl.a. med fokus på Byrådets 
retningsgivende faktorer, som fremgår af bilag 1. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets 
prioritering af Byrådets fem overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  

 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Skabe forbedret overblik over 
anvendte ressourcer for derved at 
optimere styringen og 
planlægningen af eksisterende 
aktiviteter samt tilvejebringe et 
forbedret grundlag for at analysere 
og træffe beslutning om eventuelle 
nye aktiviteter samt prisfastsætte 
disse.  
 

Fastlægge fornødent 
informationsniveau samt 
undersøge, udvælge og 
implementere 
tidsregistreringssystem. 
Tilsikre parathed i 
organisationen i forhold til 
kompetencer, dialog om 
formål, værdi samt brug af 
data. 
 

At have implementeret et 
egnet registreringssystem, 
der er klar til ibrugtagning 1. 
januar 2012. 
 

Bidrage til Silkeborg kommunes 
overordnede mål om co2 reduktion. 

Analyse af mulige co2-
reducerende tiltag i sektoren 
i forbindelse med anskaffelse 
af materiel, samt i 
forbindelse med den daglige 
drift af bygninger, materiel 
m.v. 

At levere sektorens 
analysebidrag til overordnet 
beslutning om udmøntning af 
mål om co2 reduktion.. 
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Redningsberedskab 12.149 12.149 12.149 12.149 
Tjenestemandspensioner 1.282 1.282 1.282 1.282 
I alt 13.431 13.431 13.431 13.431 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Brand og Redning vil i 1. halvår analysere nuværende og mulige nye forretningsområder for at 
optimere sektionens indtjening og derved sikre et stabilt økonomisk fundament for budget 
2012 og fremad. 
 
Udarbejdelse af helhedsorienteret digital beredskabsplan for Silkeborg Kommune. 
 
Revision af den risikobaserede dimensionering af brand- og redningsberedskabet for Silkeborg 
Kommune.  
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
Det overordnede mål er med et afpasset tilkald til forskellige opgaver, dels at sikre uændret 
hurtig assistance, mandskabets sikkerhed samt at udnytte de tildelte ressourcer bedst muligt.   
 
4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Økonomiudvalget 
Bevilling:13 Brand og Redning 

Ydelse: Budget 2010 Budget 2011

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Pr. time Lift (32 m)/A-drejestige *) 455,00 470,00

Pr. time Autosprøjte/Redningsvogn *) 412,00 425,00

Pr. time Øvrige køretøjer o. 3.500 kr. (Tankvogn/Lastvogn) *) 412,00 425,00

Pr. time Køretøjer u. 3.500 kg *) 298,00 310,00

Pr. time Båd m/påhængsmotor *) 257,00 265,00

Pr. km Køretøjer o. 3.500 kg 17,00 17,50

Pr. km Køretøjer u. 3.500 kg 10,00 10,00

Pr. time Mandskabstime 8.00 - 15.30 309,00 320,00

Pr. time Mandskabstime 15.30 - 8.00 ( min. 3 timer ved tilkald) 428,00 440,00

Pr. time Pumpe o. 1.000 l/min 384,00 395,00

Pr. time Pumpe u. 1.000 L/min 171,00 180,00

Pr. time Lysanlæg 171,00 180,00

1. døgn Thermospand 74,00 75,00

Flg. døgn Thermospand 44,00 45,00

1. døgn Vandtrailer 184,00 190,00

Flg. døgn Vandtrailer 70,00 70,00

1. døgn Megafon 149,00 150,00

Flg. døgn Megafon 50,00

Flydespærring incl. 4 timer til udlægning, optagning m.v. 1.451,00 1.500,00

Tilslutning af ABA-alarmer 4.860,00 **)

Årlig afgift til ABA-alarmer 4.860,00 **)

Tilslutning af tyveri- og tekniske alarmer 2.015,00 **)

Årlig afgift af tyveri- og tekniske alarmer 1.026,00 **)

12 timer grundkursus førstehjælp (16 pers.) 8.800,00

3 timers repetitionskursus i førstehjælp (16 pers.) 2.400,00

3 timers kursus i elementær brandbek. (16 pers.) 3.400,00

6 timers kursus for institutionspersonale 5.200,00

1,5 timers kursus (ældste børnehavebørn - 10 børn) 1.200,00

7 timers færdselsrelateret førstehjælp (16. pers.) pr. deltager 500,00

Herudover findes prisliste gældende for udlejning af

diverse småinventar

*) prisen er excl. mandskab/chauffør

**) taksten reguleres efter oktober forbrugerprisindkeset. 
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014

Sekretariat og forvaltninger 290.861 282.436 282.426 282.436 282.436
Administration vedrørende 
jobcentre og pilotjobcentre 40.687 43.198 43.200 43.198 43.198
Administration vedrørende 
naturbesktyttelse 404 404 404 404 404
Administration vedrørende 
miljøbeskyttelse 2.132 2.501 2.501 2.501 2.501

Tjenestemandspensioner 21.300 21.348 21.348 21.348 21.348

Interne forsikringspuljer 0 -5.469 -5.469 -5.469 -5.469
I alt 355.383 344.418 344.410 344.418 344.418
Anlæg 17.922 0 0 0 0

Bevilling 14 Centralfunktioner
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Bevillingsaftale for bevilling 14 Centralfunktioner 
 
Bevillingsaftalen for bevilling 14 Centralfunktioner (administrationen) er indgået mellem 
Økonomiudvalget og Direktionen. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. 
Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 14 Centralfunktioner skal ligeledes understøtte Økonomiudvalgets mission 
og vision. 
 
Mission 
Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og 
udvikling. 
 
Vision 
Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der 
understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod. 
 
 

Mål for bevilling 14 Centralfunktioner 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 14 Centralfunktioner, der skal være 
medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål bl.a. med fokus på Byrådets 
retningsgivende faktorer, som fremgår af bilag 1.  
 
Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 
Mål Handlinger Succeskriterium 
En effektiv, digital og 
innovativ kommune med 
fokus på bruger-, borger- 
og medarbejderinvolvering  
 

Gennemførelse af 
arbejdsgangsanalyser i hele 
organisationen bl.a. med 
vurdering af 
digitaliseringspotentiale 
(f.eks. indkøbsprocessen). 
 
Digital borgerbetjening, hvor 
borgerens adgang til 
selvbetjeningsløsninger øges 
 
Ibrugtagning af system, der 
opsamler og synliggør 
innovative tiltag, resultater 
og erfaringer mhp. at styrke 
videndeling og opnå synergi 

Arbejdsgange er gennemført 
og effekten evalueres ud fra 
et tidsmæssigt fornuftigt 
perspektiv 
 
 
 
Den digitale udvikling og 
effekten følges med e2012.  
 
 
Systemet er taget i brug og 
effekten evalueres ud fra et 
tidsmæssigt fornuftigt 
perspektiv 
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Mål Handlinger Succeskriterium 
Borgerne oplever en god 
service gennem effektiv 
opgaveløsning i ordentlig 
kvalitet (K) 

Udarbejdelse af kodeks for 
god borgerservice  
 
Gennemførelse af 
tilfredshedsundersøgelser på 
de administrative områder 
med flest 
borgerhenvendelser 
 
Styrkelse af tværgående 
samarbejdsstrukturer på de 
områder, der kræver mest 
koordinering  

Minimum 80 % tilfredshed 
med den oplevede service 
på de undersøgte områder 
ultimo 2011 
 
 
 
 
 
 
 

Driftsoptimering, 
budgetoverholdelse og 
forventningsafstemning 

Udvikling og afprøvning af 
redskaber, der skaber 
synlighed om budgetstyring 
og målopfyldelse (fx gennem 
et 
ledelsesinformationssystem). 
 

Skærpet  
kommunikationsindsats, der 
fokuserer på 
forventningsafstemning if. til 
de økonomiske rammer. Dels 
overfor borgerne, men også 
internt i den kommunale 
organisation  
 

Fortsat fokus på 
udgiftsområder, der er 
vanskeligt styrbare og 
udvikling af mere effektive 
styringsredskaber til disse 
områder 

Vurdering af effekten af de 
afprøvede redskaber 
foretages løbende i 
forbindelse med budget- og 
målopfølgningerne 
 
 
Evaluering af det strategiske 
arbejde med 
forventningsafstemning 
inden for minimum tre 
områder foretages ultimo 
2011 
 
 
 
Der er igangsat 
udviklingsprojekter 
vedrørende mere effektive 
styringsredskaber. Effekten 
vurderes løbende if. til 
budget- og 
målopfølgningerne 

Organisatorisk og faglig 
udvikling med vægt på 
effektivitet, innovation, 
digitalisering. Udviklingen 
baseres på den 
værdibaserede/lærende 
organisations principper. 

Forandringsledelse, hvor 
kvalitet, medarbejdertrivsel 
og stabil drift søges 
opretholdt, mens 
organisationen udvikles og 
tilpasses det nye niveau. 
 
Ledere understøttes i deres 
arbejde med 
organisationsudvikling. Der 
stilles strategiske redskaber 
og konsulentbistand til 
rådighed inden for de af 
Silkeborg Kommune valgte 
strategiske 
udviklingsmodeller. 
 

Udviklingen i antallet af 
klager og 
medarbejderomsætning 
følges og vurderes løbende 
 
 
 
I institutionsaftaler på alle 
ledelsesniveauer indgår 
konkrete 
udviklingsinitiativer, som 
kan være generelle eller 
specifikke for de enkelte 
områder og målrettet 
områdernes individuelle 
udviklingsmål- og behov 

 

64



Bevillingsaftale 2011   

 
 

 

Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Sekretariat og forvaltninger 282.436 282.436 282.436 282.436 
Administration vedrørende 
jobcentre og pilotjobcentre 43.198 43.198 43.198 43.198 
Administration vedrørende 
naturbeskyttelse 404 404 404 404 
Administration vedrørende 
miljøbeskyttelse 2.501 2.501 2.501 2.501 

Tjenestemandspension 21.348 21.348 21.348 21.348 

Interne forsikringspuljer -5.469 -5.469 -5.469 -5.469 
I alt 344.418 344.418 344.418 344.418 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Silkeborg Kommune står over for en række udfordringer, hvor administrationen (Bevilling 14 
Centralfunktioner) spiller en central rolle. Administrationen vil gennem sine direkte 
borgerservicefunktioner samt de planlægnings- og støttefunktioner, de varetager, være en 
væsentlig part i tilpasningen af økonomi og serviceniveau i Budget 2011. 
 
2.1. Styring af økonomien 
Silkeborg Kommune skal i de kommende år fokusere på at styre økonomien og overholde 
budgetterne. Både for at opfylde Regeringens rammer for væksten i de offentlige udgifter og 
for at genoprette kommunens økonomiske situation. Der vil derfor være behov for en stram 
økonomisk styring af kommunen og stort fokus på at optimere og effektivisere de aktiviteter, 
der finder sted i kommunens regi. Blandt andet for at opbygge kommunens likviditet og sikre 
råderum til de kommende års investeringer fx i forbindelse med motorvejen. 
 
Den globale konjunktur har afsmittende effekt nationalt som lokalt – også i Silkeborg. Det 
betyder, at det øgede pres på overførselsudgifterne formentlig vil fortsætte de kommende år, 
som også vil stille krav til den kommunale beskæftigelsesindsats.  
 
2.2. Effektivisering og digitalisering skal skabe mere kvalitet for pengene 
Kommunerne mødes til stadighed med krav om mere effektive administrative processer. Det 
gælder for borgerservice, men også for de rammer administrationen sætter for resten af den 
kommunale organisation og deres produktion af ydelser. 
 
Digitalisering, afbureaukratisering og effektivisering af Silkeborg Kommunes administrative 
processer skal sikre flest mulige varme hænder og mest mulig kvalitet til borgerne i forhold til 
de økonomiske rammer. Her vil evnen til implementering af innovative tiltag ligeledes spille en 
væsentlig rolle. 
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2.3. Dokumentation, evaluering og evidens 
Silkeborg Kommune står ligeledes overfor øgede krav om dokumentation og evaluering af 
kvalitet, effekt og omkostninger ved de valgte løsninger og den leverede service. Silkeborg 
Kommune arbejder på at gøre dokumentation og evaluering til en integreret del af det daglige 
arbejde i hele organisationen. Sigtet er, at dokumentation og evaluering skal give mening for 
den enkelte samt skabe læring og udvikle kvaliteten af kommunens ydelser. 
 
Endvidere har Silkeborg Kommune en målsætning om at arbejde ”evidensinformeret”. Det vil 
sige, at kommunens valg af indsatser og metoder – ud over at være baseret på politiske 
holdninger og ønsker – skal være baseret på den aktuelt bedste faglige viden om effekter. En 
vigtig måde at fremskaffe evidens på er, at Silkeborg Kommune selv foretager systematiske 
evalueringer af egne indsatser. 
 
2.4. Demografisk udvikling 
Silkeborg Kommune står i de kommende ti år over for en demografisk udvikling, hvor der 
generelt set forventes flere indbyggere. Det generelle billede dækker særligt over stigninger i 
aldersgrupperne 18-24 år og +65-årige, men også af fald i aldersgruppen 25-39 år og et 
mindre fald i de 0-5-årige.  
 
Den demografiske udvikling vil betyde løbende tilpasninger på alle områder, men især 
udfordringerne på Sundheds- og Omsorgsområdet skal proaktivt håndteres.  
 
2.5. Miljø- og klimaudfordringerne 
Silkeborg Kommune er klar over sin del af ansvaret for at mindske den menneskelige 
påvirkning af naturen og klimaet. Silkeborg Kommunes status som klimakommune betyder, at 
Silkeborg Kommune forpligter sig til at nedbringe eget CO2-udslip med to procent om året frem 
til 2012. Det skal blandt andet ske ved at udvikle infrastrukturen, renovere den nuværende 
bygningsmasse, nytænke nybyggerier samt inddrage nye teknologier. 
 
Yderligere er ønsket, at Silkeborg Kommune påtager sig et stadigt større ansvar for 
klimaindsatsens lokale implementering. Det gælder både i forhold til at være herre i eget hus, 
men også som facilitator for kommunens borgere og erhvervsliv.  
 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
Silkeborg Kommunes administration sikrer borgerne tilgængelighed og kvalitet i 
den administrative borgerbetjening ved at være borgernes væsentligste personlige, 
telefoniske, skriftlige og digitale indgang til den offentlige sektor. I de kommende år vil sigtet 
være, at øge den digitale borgerkommunikation. 
 
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. 
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4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Derudover gennemføres ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Økonomiudvalget
Bevilling:14 Centralfunktioner

Ydelse: Budget 2010 Budget 2011

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms
Administrationsgebyr for betaling af regninger

Administrationsgebyr for betaling af regninger 5,00

Gebyrer for diverse registerdata mv.

Afgivne oplysninger fra folkeregistret
Folkeregisteroplysning og attester 52,00 *
Kuponhæfte á 20 forespørgsler 940,00 *

Gebyrer i fbm. opkrævning
Erindringsskrivelse for restancer under 600 kr. 100,00 100,00
Erindringsskrivelse for restancer over 600 kr. 250,00 250,00
Erindringsskrivelse for ydelser ikke tillagt 
udpantningsret, bl. regningskrav 100,00 100,00

Sygesikring
Sygesikringsbevis 170,00 *

Andet
Vielsesgebyr (udenlandske statsborgere) 500,00 500,00

*) Takst endnu ikke kendt

Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata

Attest på ejendommen 70,00 70,00
BBR-attest 70,00 70,00
Ejendomsattester 70,00 70,00
Ejendomsoplysninger 400,00 400,00
Skatteattest 70,00 70,00
Vurderingsattest 70,00 70,00

Gebyrer for byggesagsbehandling

Simple konstruktioner 850,00
+ 15 kr/m2

2.400,00
+ 15 kr/m2

Enfamiliehuse 850,00
+ 15 kr/m2

2.400,00
+ 15 kr/m2
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Udvalg: Økonomiudvalget
Bevilling:14 Centralfunktioner

Ydelse: Budget 2010 Budget 2011

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Industri og lagerbebyggelse samt 
jordbrugserhvervets avls og driftsbygninger af 
begrænset kompleksitet

1.000,00 + 
20,00/m2<
1.000 m2 og 
15,00/m2>

2.400,00 + 
20,00/m2<
1.000 m2 og 
15,00/m2>

Andre faste konstruktioner m.v:
Vindmøller, mobilmaster, legeplader og andre 
tekniske anlæg

3.000,00 
pr./sag

3.000,00 
pr./sag

Skilte, panelantenner, paraboler mv.
850,00/pr. sag 850,00/pr. sag

Øvrige erhvervs- og etagebebyggelse 1.000,00 + 
20,00/m2<
1.000 m2 og 
15,00/m2>
1.000 m2

2.400,00 + 
20,00/m2<
1.000 m2 og 
15,00/m2>
1.000 m2

Nedrivningstilladelser i alle kategorier 850,00/pr. sag 850,00/pr. sag

Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter 
Miljøbeskyttelsesloven
Timepris 278,74 286,28

Taxi
Trafikbog (pris+fremstillingspris)* Dagspris + 

20,00
Dagspris + 

20,00

*Maksimale takster er fastsat i taxibekendtgørelsens 
§36. Kan pristalsreguleres.

Gebyr for behandling af sager om 
vandløbsregulering og -restaurering (jf. Bkg. nr. 
1436 af 11/12 2007)

 - gebyr pr. sag 0,00 6.190,00

(reguleres årligt på grundlag af de senest 
offentliggjorte PL-reguleringssatser i Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets årlige publikation: "Det 
Kommunale Regnskab".)
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Udvalg: Økonomiudvalget
Bevilling:14 Centralfunktioner

Ydelse: Budget 2010 Budget 2011

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms
KORT OG GEODATA - brugerbetaling

Digitale data - brugsret

Løssalg:
FOT grundkort (OP3) pr. ha. by 59,70 45,35
FOT grundkort (OP2) pr. ha. land 8,95 7,40
Højdekurver (1 m områder) 1,10 1,12
Højdekurver (½ m områder) 12,12 12,34
Ortofoto (DDO) pr. ha. land 1,10 1,12
Ortofoto (DDO) pr. ha. by 16,54 16,84
3D-bygninger pr. ha. by 110,23 112,21

Abonnement/år:
FOT grundkort (OP3) pr. ha. by 11,94 9,07
FOT grundkort (OP2) pr. ha. land 1,79 1,48

Oversigtskort:
Kommunekort 13.000,00 13.000,00
Bykort 9.000,00 9.000,00
Regionalkort 6.000,00 6.000,00

Leverancer

Persontid:
Dataleverance/time - min. 500 kr. 471,79 480,28
Konsulentydelse/time (KTC-Kortgruppen) 589,73 600,35

Kortudtegning:
A4-papir (multipla: A3, A2, A1 og A0) - min. 250 kr. 60,00 60,00

Øvrige produkter

Kopi af luftfoto (A4 s/h) 52,00 52,00
Kommunekort (A0 farvetryk) 60,00 60,00
Bykort (A0 farvetryk) 60,00 60,00
Kommunekort til tryksag/hjemmeside (rasterudsnit) 1.300,00 1.300,00
Bykort til tryksag/hjemmeside (rasterudsnit) 900,00 900,00
Regionalkort til tryksag/hjemmeside (rasterudsnit) 600,00 600,00
Storformat s/h-print pr. m2

36,00 36,00
Laminering pr. m2 - min. 250 kr. 80,00 80,00
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Andre kulturelle opgaver 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703

Sociale opgaver og beskæftigelse 358 358 358 358 358
Fælles formål 294 519 519 519 519
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 8.941 7.548 7.548 7.548 8.309
Kommissioner, råd og nævn 653 514 514 514 514

Valg 0 1.690 1.690 3.390 3.390

Sekretariat og forvaltninger 502 502 502 502 502
Diverse udgifter og indtægter 3.480 3.889 3.721 3.897 4.416
Turisme 4.249 3.549 3.549 3.549 3.549
Erhvervsservice og iværksætteri 6.670 9.821 9.821 9.821 9.821
Tjenestemandspensioner 2.028 2.148 2.148 2.148 2.298
I alt 29.876 33.241 33.073 34.949 36.379
Anlæg 1.288 5.000 12.000 8.000 2.500

Bevilling 15 Fælles formål
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Økonomiudvalget
Bevilling:15 Fælles Formål

Ydelse: Budget 2010 Budget 2011

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Behandling af ansøgning om taxitilladelse* 0,00 0,00

Udstedelse af taxitilladelse* 1.275,00 1.350,00

Udstedelse af førerkort* 100,00 100,00

Påtegning af toldattest* 130,00 140,00

Taxitilladelsesplader* Dagpris + 30 
kr.

Dagpris + 30 
kr.

*Maksimale takster er fastsat i taxibekendtgørelsens 
§ 36. Kan pristalsreguleres.
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Sekretariat og forvaltninger -5.735 28.910 28.398 27.886 27.886
I alt -5.735 28.910 28.398 27.886 27.886

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Rengøring 0 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0 0

Bevilling 18 Rengøring
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VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 
 

Mission:  
Vej- og Trafikudvalgets mission er at sikre et 
sammenhængende, fremkommeligt, sikkert og 
miljøvenligt trafiksystem samt forvalte den 
samfundsmæssige investering i infrastruktur. 
 
Vision: 
Vej- og Trafikudvalgets vision er, at alle oplever en 
god mobilitet, og trafikkens påvirkninger på naturen 
og miljøet er lav. 
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Jernbanedrift 268 110 110 110 110
Busdrift 44.773 41.601 41.601 41.601 41.601
I alt 45.041 41.711 41.711 41.711 41.711

Bevilling 24 Kollektiv trafik
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Bevillingsaftale for bevilling 24 Kollektiv trafik 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Vej- og Trafikudvalget og afdelingschefen for bevilling 24 
Kollektiv trafik. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens 
mål baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene understøtter ligeledes fagudvalgets og bevillingens mission og vision. 
 
Bevillingen har 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 
Det er Vej- og Trafikudvalgets vision, at alle oplever en god mobilitet og trafikkens 
påvirkninger på naturen og miljøet er lav. 
 
En fleksibel kollektiv trafik, der er attraktiv at benytte og kan tilpasses behovet for at give den 
optimale ressourceudnyttelse. 
 
Med til visionen hører: 
 

- Et attraktivt og bæredygtigt kollektivt trafiksystem, der er forbundet til de regionale og 
nationale forbindelser og fleksibelt kan tilpasses behovet. 

 
- Hensynsfulde borgere, der ved deres daglige valg af transportform og optræden i 

trafikken, tager medansvar for en smidig og sikker trafikafvikling og et renere miljø. 
 
 
 

Mål for bevilling 24 Kollektiv trafik 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 24 Kollektiv trafik, der skal være 
medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af ”Oplæg til 
målaftale”. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem 
overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
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. 

Optimeret køreplan, hvor 
kørslen er indskrænket på 
mindst benyttede linjer og i 
perioder med færrest 
passagerer og hvor kørslen 
optimeres på strækninger og 
tider, hvor mange har 
transportbehov. 

Optimeret køreplan indenfor 
de givne økonomiske rammer 
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Tilvejebringelse af potentialet for 
mulig CO2-besparelse i vejdriften 

Opgøre status for CO2-udslip i 
vejdriften og undersøge 
mulighederne for reduktion 
heraf. 

At potentialet for reduktion af 
CO2-udslip er beregnet. 
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale” 

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Letbane 110 110 110 110 
Kollektiv trafik 41.601 41.601 41.601 41.601 
I alt 41.711 41.711 41.711 41.711 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Region Midtjylland har sendt et oplæg i høring, hvor der nedlægges og omlægges kørsel, så 
regionens udgifter reduceres med ca. 44 mio. kr. årligt – svarende til 120.000 køreplantimer. I 
oplægget foreslås, at kommunernes overtager kørsel for 22-23 mio. kr. årligt. 
 
Region Midtjylland har varslet, at følgende ruter i Silkeborg Kommune nedlægges som 
regionale fra sommeren 2011: 

- rute 54 Viborg – Thorning - Engesvang 
- rute 77 Kjellerup – Rødkærsbro – Bjerringbro 
- rute 311 Silkeborg – Ry – Skanderborg 
- rute 312 Ejstrupholm – Silkeborg 

 
Herudover en række mindre ændringer på andre regionale ruter. 
Silkeborg Kommune har meddelt Region Midtjylland, at ovenstående ruter bør opretholdes 
som regionale ruter, og at Silkeborg Kommune ikke har økonomisk mulighed for at overtage 
finansieringen af kørslen. 
 
Udgifterne til den kollektive trafik er gennem de seneste år steget mere end andre 
udgiftsområder – senest har en lovændring medført en udgiftsforhøjelse på ca. 5 % til cross 
border leasing pr. januar 2010 (moms på leasede busser i Tyskland). 
 
Kørslen på lokalruterne i Gjern, Them og Kjellerup områderne samt kørslen på rute 313 skal i 
udbud i efteråret 2010 med kontraktstart i sommeren 2011. Det er Silkeborg Kommune, som 
har ansvaret for planlægningen af de lokale ruter i Gjern og Them området, da disse indgår 
som rabatruter i samarbejdsaftalen med Midttrafik.  
Silkeborg Kommune gennemfører allerede ved skoleårets start i 2010 ændringer i Gjern 
området, hvor kørslen optimeres og omkostningerne reduceres. 
Ifølge Byrådets beslutning skal Teknik- og Miljøafdelingen spare 1 mio. kr. på de lokale ruter i 
2011. Med de nuværende kontrakter bliver lokalkørslen reduceret svarende til 
besparelseskravet, men udgifterne til kørslen efter licitationen er ukendte og vil afhænge af 
markedspriserne.  
 
Natbuskørslen i Silkeborg by nedlægges fra sommeren 2010 – besparelse 0,5 mio. kr. 
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Udgifterne til Silkeborg bybusser skal reduceres med 4 mio. kr. årligt fra køreplanskiftet i 
2011.  
 
Der er indgået en aftale mellem Midttrafik og Silkeborg Kommune om en gennemgang af 
Silkeborgs bybusser med henblik på at optimere systemet, koordinere med øvrige busruter og 
ud fra visionen om, at tilpasse kørslen efter befolkningens behov i prioriteret rækkefølge: 
uddannelseskørsel, bolig- arbejdsstedskørsel, øvrig kørsel på hverdage mellem kl. 6–18 og 
herefter aften- og weekendkørsel. Dette arbejde er igangsat i 2010 og forventes gennemført 
ved køreplanskiftet i 2011. 
 
Bybusterminalen er placeret i Fredensgade tæt på Torvet i Silkeborg. Der er planer om flytning 
af bybusterminalen til Stationen. Hovedparten af bybusruterne kører i den nordlige bydel, og 
derfor vil en flytning til Stationen på Drewsensvej medføre merudgifter til bybusdriften og 
trængsel af Christian d. 8. Vej. 
 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
Større oplandsbyer skal have direkte busforbindelse til Silkeborg. 
 
I bybusnettet i Silkeborg by skal der være en busafgang hver halve time i morgen- og 
eftermiddagstimerne på hverdage på de mest belastede linjer og hver time på de øvrige linjer 
og i den øvrige betjeningstid. 
 
Gangafstanden målt i luftlinje fra den enkelte bolig/arbejdssted til nærmeste stoppested bør 
maksimalt være 300 meter inden for ringvejen i Silkeborg og 500 meter i øvrige byområder. 
Dette vil dog blive taget op til revision i forbindelse med Midttrafiks optimering af bussystemet. 
 
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. 
 
 

4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Faste ejendomme 272 272 272 272 272
Fælles funktioner -8.962 -9.694 -9.694 -9.694 -9.694
Vejvedligeholdelse mv. 42.187 38.148 38.148 38.148 38.148
Belægning mv. 27.192 26.134 26.134 26.134 26.134
Vintertjeneste 9.709 8.709 8.709 8.709 8.709
Havne -317 -317 -317 -317 -317
Tjenestemandspensioner 3.010 2.154 2.154 2.154 2.154
I alt 73.091 65.406 65.406 65.406 65.406
Anlæg 10.506 20.000 28.750 32.950 56.000

Bevilling 25 Veje
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Bevillingsaftale for bevilling 25 Veje 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Vej- og Trafikudvalget og afdelingschefen for bevilling 25 
Veje. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres 
på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 25 Veje skal ligeledes understøtte Vej- og Trafikudvalgets mission og 
vision. 
 
 
Mission 
Det er Vej- og Trafikudvalgets mission, at sikre et sammenhængende, fremkommeligt, sikkert 
og miljøvenligt trafiksystem samt forvalte den samfundsmæssige investering i infrastruktur. 
 
 
Vision 
Det er Vej- og Trafikudvalgets vision, at alle oplever en god mobilitet og trafikkens 
påvirkninger på naturen og miljøet er lav. 
 
Med til visionen hører: 
 

- Et sammenhængende vej- og stinet, hvor fremkommeligheden er god, og sikkerheden 
for alle trafikanter er høj. 

 
- At trafikanterne smidigt kan skifte mellem forskellige transportformer, så den samlede 

rejse opleves fleksibel og giver mulighed for sund bevægelse på hele eller dele af turen. 
 

- Smukke veje, stier og pladser med trafikanlæg og gadeinventar udført i høj kvalitet, så 
det er en god æstetisk oplevelse at færdes i kommunen. 

 
- Hensynsfulde borgere, der ved deres daglige valg af transportform og optræden i 

trafikken, tager medansvar for en smidig og sikker trafikafvikling og et renere miljø. 
 
 
 

Mål for bevilling 25 Veje 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 25 Veje, der skal være medvirkende til at 
opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af ”Oplæg til målaftale”. Målene i 
bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Standarden på veje og stier 
fastholdes, så den eksisterende 
vejkapital på ca. 500 mio. kr. 
bevares.  

Effektiv udnyttelse af 
ressourcerne til 
vedligeholdelse af de 
offentlige veje. Vejkapitalen 
opgøres i Vejman-systemet. 
Dialog med borgerne om 

Bevarelse af værdien af de 
kommunale veje. 

91



Bevillingsaftale 2011   

 
 

 

 
 

hvordan vejene opleves, hvor 
vejkapitalen skal forbedres. 

Tilvejebringelse af potentialet for 
mulig CO2-besparelse i vejdriften. 
(K) 

Opgøre status for CO2-udslip i 
vejdriften og undersøge 
hvordan dette kan reduceres. 

At potentialet for reduktion af 
CO2-udslip er beregnet. 

Antallet af dræbte og alvorligt 
tilskadekomne i trafikken reduceres 
mindst svarende til målsætningen 
på landsplan. 

Sortpletbekæmpelse, 
trafiksikkerhedskampagner, 
systematisk 
uheldsbekæmpelse.  

Reduktion i antal dræbte og 
tilskadekomne.  

Gennemførelse af 
Trafikinvesteringsplanen frem til 
2020 for vejområdet med fokus på 
at få gennemført de 
motorvejsrelaterede vejanlæg. 

Inddeling af ønskerne i  
• Ønsker i budgetperioden 

(4 år) 
• Ønsker i planperioden (til 

2020) 
• Ønsker ud over 

planperioden. 

Plan, hvor Vej og 
Trafikudvalget/Byrådet har 
prioriteret ønskerne til 
investeringer og afsat midler 
til realisering heraf. 
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Faste ejendomme 272 272 272 272 
Parkering -9.694 -9.694 -9.694 -9.694 
Vejvedligeholdelse m.v. 38.148 38.148 38.148 38.148 
Belægning m.v. 26.134 26.134 26.134 26.134 
Vintertjeneste 8.709 8.709 8.709 8.709 
Havne -317 -317 -317 -317 
Tjenestemandspensioner 2.154 2.154 2.154 2.154 
I alt 65.406 65.406 65.406 65.406 
Anlæg 20.000 28.750 32.950 56.000 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Den hårde vinter 2009/2010 har givet betydelige skader på kommunens veje. Selvom der 
løbende gennem vinteren er taget de mulige forholdsregler mod alt for store skader, er der 
behov for betydelige investeringer i vejene for at bevare vejenes værdi (vejkapitalen). 
  
De sidste års befolkningsvækst i Silkeborg Kommune har medført behov for store investeringer 
på vejområdet. Biltrafikken er øget år for år og fremkommeligheden på vejene er faldende. 
Byrådets beslutning om at fastholde og udbygge Silkeborg bys handelsmæssige centrum syd 
for Silkeborg Langsø, mens boligudbygningen i det væsentlige foregår nord for søerne 
medfører øget trafikpres på tværs af Silkeborg Langsø og på ringvejene. 
 
Af behov for større vejanlæg kan nævnes udbygning af Christian 8.s Vej – Borgergade til 4 
spor, forlængelse af Østre Højmarksvej til Resenbro og Vestre Højmarksvej til Funder samt 
forlængelse af Drewsensvej mod øst og vest. 
 
Problemerne med det voksende transportbehov og det deraf følgende større udslip af CO2 kan 
ikke løses alene ved udbygning af vejnettet. Der må også tænkes i forbedring af forholdene for 
cyklister og effektivisering af den kollektive trafik med henblik på at få flest mulige til at vælge 
disse transportformer.  
 
Anlæg af cykelstier er et vigtigt middel til at gøre det attraktivt at cykle, men der bør også 
tænkes alternativt for at få flere til at cykle. Silkeborg Kommune er med i Nordisk cykelby 
projektet, hvor der arbejdes med forkælelse af cyklister i form af vandposter, flere 
cykelstativer m.m. for at få flere til at cykle.  
 
Der er ønsker om cykelstier mange steder i kommunen bl.a. langs Viborgvej (Rute 52) mellem 
Tandskovvej og Silkeborgvej ved Kjellerup, langs Balle Kirkevej samt en række ønsker om 
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stier i eget tracé. For den kollektive trafik kan der f.eks. blive tale om at indføre busprioritering 
i udvalgte signalanlæg. 
 
I takt med kommende nye bolig- og erhvervsområder stiger behovet for udbygning af det 
overordnede vejnet. Ved kommunale byggemodninger medtages de overordnede veje normalt 
i byggemodningsudgiften, men ved private byggemodninger øges presset på bevilling 25, da 
udgiften til det overordnede vejnet må forventes afholdt her. Som eksempler kan nævnes 
etablering af Søndre Gjessøvej og anlæg i forbindelse med udbygningen i Funder. 
 
For at få det fulde udbytte af den kommende motorvej er det nødvendigt med god kapacitet på 
vejene til og fra motorvejen. Der kan f.eks. blive tale om etablering af en rundkørsel på 
Viborgvej ved Nordre Ringvej, etablering af nye vejforbindelser nord for Silkeborg hhv. Sejling 
Hedevej og Høje Kejlstrupvej 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 f.eks. behov for renovering af 
gågadedelen af Vestergade, renovering af havneområdet ved Åhavevej, ombygning af 
Skoletorvet og ombygning af Bindslevs Plads.  
 
Der er ligeledes behov for renovering af Torvet i forbindelse med ombygningsprojektet af 
Torvecenteret. Den igangværende arkitektkonkurrence på Søtorvet vil ligeledes give anledning 
til kommende ønsker til vejanlæg. 
 
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. Et eksempel 
på dette er det kommende projekt i forbindelse med Torvecenteret. 
 
Standarden på vejene i den sammenlagte kommune er uensartet. 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. Beskrivelse af serviceniveau 
Da bevilling 25 Veje i forbindelse med kommunens besparelser beskæres med 6,5 mio. kr. vil 
dette selvfølgelig berøre serviceniveauet. Vejbelysning, renholdelse, vintertjeneste, 
slidlagsarbejder, beplantning, brodrift samt rabatter. Serviceniveau for f.eks. vintertjeneste 
fastlægges gennem vinterregulativet. 
 
 

4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Vej- og Trafikudvalget
Bevilling:25 Veje

Ydelse: Budget 2010 Budget 2011

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms
Særlig råden over vejeareal
Stadepladser til erhvervsvirksomhed (momsfrit)
Pølsevogn på Torvet i Silkeborg - omsætningsbestemt
Pølsevogn på Torvet i Kjellerup - indeksreguleret

Kiosker (inkl. moms)
Hjejlekiosken i Silkeborg - omsætningsbestemt
Slusekiosken - omsætningsbestemt
Midlertidig stadeplads, pr. dag 220,00 225,00

Stadepladser til torvehandel
El-afgift, pr. gang 70,00 75,00
El-afgift, ½ årlig 1.330,00 1.355,00

Onsdagstorv (Nørretorv, Silkeborg)
Afgift pr. lille stadeplads (1 p-plads) 70,00 75,00
½ årlig afgift 1.460,00 1.490,00

Fredagstorv (Torvet, Kjellerup)
Afgift pr. stadeplads, pr. gang 70,00 75,00
Afgift pr stadeplads, pr. år 2.920,00 2.975,00

Lørdagstorv (Torvet, Silkeborg)
Afgift pr. lille stadeplads (ca. ½ standardplads), pr gang 70,00 75,00
Afgift pr. lille stadeplads (ca. ½ standardplads), ½ årlig 1.460,00 1.490,00
Afgift pr. standard stadeplads (5x5 m), pr gang 140,00 145,00
Afgift pr. standard stadeplads (5x5 m), ½ årlig 2.920,00 2.975,00
Afgift for 2 sammenhængende standardpladser, pr. gang 430,00 440,00
Afgift for 2 sammenhængende standardpladser, ½ årlig 11.420,00 11.630,00

Bagagerumssalg, Søtorvet, Silkeborg - søndag pr. gang 2.000,00 2.040,00

Juletræssalg (areal op til 25 m2) (momsfrit), pr. gang 660,00 675,00

Parkeringsafgifter, Silkeborg (inkl. moms)
Rådhusgade 9,00 10,00
Østergade 10,00 11,00
Mejerigården 10,00 11,00
Godthåbsvej 9,00 10,00
Bios Gård 9,00 10,00
Bindslevs Plads 9,00 10,00
Markedsgade 9,00 10,00
Rådhuset 9,00 10,00
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Vej- og Trafikudvalget
Bevilling:25 Veje

Ydelse: Budget 2010 Budget 2011

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Skoletorvet 9,00 10,00
Hostrupsgade 9,00 10,00
Søgade 9,00 10,00
Søtorvet 9,00 10,00

Periodekort (kr./kalenderdag)
0 - 60 11,00 12,00
61 - 180 10,00 11,00
181 - 360 9,00 10,00

Bidrag til parkeringsfond (momsfrit)*)
Bymidten 106.800,00 108.725,00
Borgergadeområdet, Silkeborg 76.800,00 78.185,00
Kjellerup by 42.800,00 43.575,00
Bidrag til P-hus/P-kælder (bebyggelsespct. mindst 110) 196.000,00 199.530,00

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

Renholdelse (+moms)
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet 190,00 195,00

Vintertjeneste (+moms)
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet 60,00 65,00

Overtagelse af vejlys uden dæmpning pr. lampe 550,00 600,00

Kundevognsparkering (1 p-plads) (momsfrit) 5.500,00 5.600,00

Stander for gratisaviser 4.325,00 4.500,00

Etablering af særlig servicevejvisning 3.600,00 3.665,00

Drift af særlig servicevejvisning 290,00 295,00
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Arbejder for fremmed regning -206 -162 -162 -162 -162
Tjenestemandspensioner 206 162 162 162 162
I alt 0 0 0 0 0

Bevilling 28 Entreprenøropgaver
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Bevillingsaftale for bevilling 28 Entreprenøropgaver 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Vej- og Trafikudvalget og afdelingschefen for bevilling 28 
Entreprenøropgaver. Aftalen er etårig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsafta-
lens mål baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene understøtter ligeledes fagudvalgets og bevillingens mission og vision. 
 
Bevillingen har følgende mission og vision: 
 
 
Mission 
At opgaverne på Entreprenørgården udføres med fokus på udvikling, ekspertise og konkurren-
ceevne, så både planlagte og akutte opgaver kan løses, og der sikres et lavt prisniveau i mar-
kedet. 
 
 
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 

udvikling. 
 
6. På Entreprenørgården vil vi sikre, at Entreprenørgården har ”ledelse i fællesskab”. 
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Mål for bevilling 28 Entreprenøropgaver 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 28 Entreprenøropgaver, der skal være med-
virkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af ”Oplæg til må-
laftale”. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem overordnede 
mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 

 
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
1. Udgifter og indtægter skal 
balancere, så resultatet over 
flere år viser et overskud på 0 – 
5 % af omsætningen. 

Fokus på faste omkostninger og 
løbende effektiviseringer. 

Konkurrencedygtige priser. 

2. Lederuddannelse. Gennemførsel af Silkeborg 
Kommunes lederuddannelse for 
hele ledergruppen medio 2011. 

En mere kvalificeret og vær-
dibaseret ledelse. 

3. Nedbringelse af antal ar-
bejdsulykker. 

Gennemførsel af en særlig ind-
sats med fokus på risikofaktorer. 

At ulykkesantallet nærmer 
sig nul inden 2014. 

4. Plan for at reducere vores 
CO2 belastningen med 2 % år-
ligt. 

Nedsættelse af en projektgruppe 
i 2011 med henblik på en under-
søgelse af vore muligheder for at 
kunne opnå en årlig reduktion af 
vores CO2 belastning med 2 %. 

Realisering af planen fra 
2012. 

5. Opbygning af interne 
styringssystemer 

Udvikling af diverse 
styringssystemer centreret 
omkring det centrale 
ressourcestyringssystem. 

Et godt overblik i relation til 
pris, kvalitet og tid. 
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Personale 44.344 44.344 44.344 44.344 
Produktionsomkostninger 16.390 16.390 16.390 16.390 
Materiel 15.416 15.416 15.416 15.416 
Bygninger 3.450 3.450 3.450 3.450 
Tjenestemandspensioner 162 162 162 162 
Udgifter 79.762 79.762 79.762 79.762 
Indtægter -79.762 -79.762 -79.762 -79.762 
I alt 0 0 0 0 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Efterfølgende er angivet de væsentligste udfordringer til bevarelse/styrkelse af konkurrence-
evnen: 
 
Udgifter og indtægter skal balancere således, at resultatet over flere år viser et overskud på 
0–5 % af omsætningen. 
 
 
Lederuddannelse. 
Gennemførsel af Silkeborg Kommunes lederuddannelse for hele ledergruppen inden medio 
2011 med henblik på at erkende og erhverve ledelsesmæssige værktøjer med fokus på værdi-
baseret ledelse. 
 
 
Nedbringelse af antal arbejdsulykker. 
Der gennemføres over de næste tre år en særlig indsat til nedbringelse af antal arbejdsulyk-
ker, så ulykkerne nærmer sig nul inden 2014. Indsatsen sker i form af registrering og afhjælp-
ning af flest mulige risikofaktorer, inden de udvikler sig til egentlige arbejdsulykker. Der findes 
statistisk set 100 risikofaktorer for hver arbejdsulykke, og antallet af arbejdsulykker har hidtil 
ligget på 10–15 om året. 
 
 
Plan for at reducere vores CO2 belastningen med 2 % årligt. 
Der nedsættes i 2011 en projektgruppe, som skal undersøge mulighederne for at nedbringe 
vores CO2-udledning uafhængig af omsætningen med 2 % årligt fra 2012. 
 
 

101



Bevillingsaftale 2011   

 
 

 

Opbygning af interne styringssystemer (pris, tid og kvalitet) i diverse databaser/manualer. Det 
drejer sig f.eks. om: 
• Interne arbejdsgange til sikring af det økonomiske overblik (administrativ produktionsplan-

lægning) 
• Undersøgelse af mulighederne for integrering af produktionsplanlægningen i det centrale 

ressourcestyringssystem (Navision). 
 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
Serviceniveauet fastlægges af Bestilleren. 
 
 

4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og må-
lopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og ok-
tober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overhol-
des.  
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KULTUR- OG  

FRITIDSUDVALGET 
 

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 skal sikre et mangfoldigt 
fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter 
og engagement for alle borgere med fokus på 
alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at 
der gives plads til nytænkning. 
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Grønne områder og naturpladser 4.799 4.664 4.664 4.664 4.664
Stadioner, idrætsanlæg og 
svømmehaller 16.296 11.639 11.639 11.639 11.639
Andre fritidsfaciliteter 58 -50 -50 -50 -50
Lystbådehavne -964 -839 -839 -839 -839

Idræftsfaciliteter for børn og unge 22.432 26.096 26.790 26.790 26.790
Folkebiblioteker 42.041 38.831 37.831 37.831 37.831
Museer 9.435 7.650 7.097 7.097 7.097
Biografer 52 52 52 52 52
Teatre 790 914 914 914 914
Musikarrangementer 8.899 8.370 8.170 8.170 8.170
Andre kulturelle opgaver 15.648 14.424 14.256 13.676 13.098
Fælles formål 7.322 6.880 6.880 6.880 6.880
Folkeoplysende 
voksenundervisning 3.296 1.905 1.905 1.905 1.905
Frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde 4.166 3.166 3.166 3.166 3.166
Lokaletilskud 16.809 17.531 17.531 17.531 17.531
Fritidsaktiviteter uden for 
folkeoplysningsloven 1.053 862 862 862 862
Sekretariat og forvaltninger 357 357 357 357 357
Tjenestemandspensioner 1.873 1.863 1.863 1.863 1.863
I alt 154.364 144.315 143.088 142.508 141.930
Anlæg 28.693 7.090 12.790 24.690 9.290

Bevilling 34 Kultur og fritid
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Bevillingsaftale for bevilling 34 Kultur og Fritid 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Kultur- og Fritidsudvalget og afdelingschefen for bevilling 
34 Kultur og Fritid. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. 
Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 34 Kultur og Fritid skal ligeledes understøtte Kultur- og Fritidsudvalgets 
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 skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for 
aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet 
samtidig med, at der gives plads til nytænkning. 
 

Mål for bevilling 34 Kultur- og Fritid 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 34 Kultur og Fritid, der skal være 
medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål bl.a. med fokus på Byrådets 
retningsgivende faktorer, som fremgår af bilag 1. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets 
prioritering af Byrådets fem overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
En kommune med kulturel puls (K) 
 

Afsætte en pulje på 50.000 kr., 
der understøtter lokale 
kulturaktiviteter for, med og af 
unge med max 5.000 kr. per 
aktivitet. Puljen administreres 
via Kulturrådet. 

10 nye aktiviteter har fået 
støtte i 2011. 

Bedre udnyttelse af faciliteter og 
ressourcer 

Gennemgang af områdets 
faciliteter med henblik på at 
etablere fælles løsninger for 
bedre udnyttelse af økonomis- 
ke og personalemæssige 
ressourcer på tværs af 
institutioner 

Muligheder er udpeget og 
drøftet politisk med 
stillingtagen til konkrete 
handlinger.  
 
 
 

Udarbejdelse af ny Idræts- og 
Fritidspolitik  
 

Dialog med Idrætsrådet og 
folkeoplysningsområdet samt 
andre interessenter om udar-
bejdelse af ny Idræts- og Fri-
tidspolitik. Silkeborg Kommu-
nes fem overordnede politiske 
mål indgår i udarbejdelsen. 

Politikken foreligger og er 
vedtaget af Byrådet i 2011. 
 
 

Indsatser i Kulturhandleplan 2008- I kulturhandleplanens sidste år Indsatserne i handleplanen 
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2011 implementeres følges der op på 
indsatsområderne.  
 
Desuden sker en vurdering af 
hvilke indsatser, der eventuelt 
overføres til en ny 
kulturpolitisk handleplan. 

er implementeret og 
dokumenteret udført i 
2011. 
 
Forslag til videreførelse 
foreligger.  
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto Budget Overslag Overslag Overslag 
1000 kr. i 2011 prisniveau 2011 2012 2013 2014 
Grønne områder og 
naturpladser 4.664 4.664 4.664 4.664 
Stadioner, idrætsanlæg og 
svømmehaller 11.639 11.639 11.639 11.639 
Andre fritidsfaciliteter -50 -50 -50 -50 
Lystbådehavne -839 -839 -839 -839 
Idrætsfaciliteter for børn og 
unge 26.096 26.790 26.790 26.790 
Folkebiblioteker 38.831 37.831 37.831 37.831 
Museer 7.650 7.097 7.097 7.097 
Biografer 52 52 52 52 
Teatre 914 914 914 914 
Musikarrangementer 8.370 8.170 8.170 8.170 
Andre kulturelle opgaver 14.424 14.256 13.676 13.098 
Fælles formål 6.880 6.880 6.880 6.880 
Folkeoplysende 
voksenundervisning 1.905 1.905 1.905 1.905 
Frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde 3.166 3.166 3.166 3.166 
Lokaletilskud 17.531 17.531 17.531 17.531 
Fritidsaktiviteter uden for 
folkeoplysningsloven 862 862 862 862 
Sekretariat og forvaltninger 357 357 357 357 
Tjenestemandspensioner 1.863 1.863 1.863 1.863 
I alt 144.315 143.088 142.508 141.930 
Anlæg 7.090 12.790 24.690 9.290 
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2. Aktuelle udfordringer 
 
 
Tilpasning af aktivitetsniveau til budget 2011 
 
Der sigtes mod bedst mulig service trods færre midler og færre medarbejdere, hvilket ses som 
en generel udfordring.  
 
I denne forbindelse fremhæves følgende udfordringer: 

• Ny Idræts- og Fritidspolitik 
 

• Implementering af indsatser i kulturpolitisk handleplan 
 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
 
Serviceniveauet afspejler bevillingens mission.  
 
Her kan blandt andet nævnes biblioteksvæsen med filialer, Børnekultur Silkeborg, Kulturregion 
Østjysk vækstbånd, dukketeaterfestival, spillested, musik og teaterhus, museer, udstillingshal, 
udstillingssal med værksteder, kulturskole, øvelokaler, musikkoordinator, diverse samråd og 
kulturarrangementer. Desuden legepladser, parker, idrætsanlæg, idrætshaller, svømmehaller, 
søbade, varmtvandsbadeanstalt, lystbådehavne, vandrerhjem, campingpladser, klubhuse, 
medborgerhuse, forsamlingshuse og venskabsbysamarbejde.  
 
 

4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes straks korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Bevilling:34 Kultur og Fritid

Ydelse: Budget 2010 Budget 2011

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 
el
** Pris er ekskl. el og vand

Omklædningsbygninger:
Overnatning 1. nat pr. person 20,00 20,00
Efterfølgende overnatninger, pr. nat pr. person 15,00 15,00

Campering ved kommunal haller og idrætsanlæg:
Overnatning 1. nat pr. person 20,00 20,00
Efterfølgende overnatninger, pr. nat pr. person 15,00 15,00

Kunstgræsbane:
Gebyr for klubber hjemmehørende i Silkeborg 
1 modul 1½ time, 11-mandsbane 320,00 320,00
1 modul 1½ time, 7-mandsbane 210,00 210,00
Leje for klubber hjemmehørende udenfor Silkeborg 
1 modul 1½ time, 11-mandsbane 1.060,00 1.060,00
1 modul 1½ time, 7-mandsbane 630,00 630,00

Kommunale idrætshaller.
Der henvises til vedtagne retningslinier for udleje.
Der betales gebyr for medlemmer over 18 år for 
benyttelse af idrætshaller.

Der betales for benyttelse i tidsrummet kl. 15-23 på 
hverdage samt for træningstider lørdage og 
søndage:
Sale og haller mellem 300 og 599 m2, pr. time 35,00 35,00
Haller over 600 m2, pr time 70,00 70,00

Varmtvandsbadeanstalten:
Karbad 60,00 60,00
Dampbad, inkl. håndklæde og sæbe 75,00 75,00
Urtebad 250,00 250,00
Saltbad 250,00 250,00
Mudderbad 300,00 300,00
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takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Massage (inkl. dampbad) 300,00 300,00
Fodpleje: Minibehandling 160,00 160,00
Fodpleje: Helbehandling 270,00 270,00
Rabatkort 12 besøg: Dampbad 720,00 720,00
Arrangementer i 1 afdeling 2.000,00 2.000,00
Arrangementer i  begge afdelinger 3.000,00 3.000,00

Lystbådehavne: 
Leje af bådpladser. Lejen er inkl. moms
Gruppe A: indtil 1,70 m i pladsens bredde 2.400,00 2.400,00
Gruppe B: 1,71 m - 2,30 m i pladsens bredde 4.200,00 4.300,00
Gruppe C: over 2,30 m i pladsens bredde 6.900,00 7.100,00
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

Gebyr for isætning og optagning af både i 
Indelukket, pris pr. gang 75,00 75,00

Svømmehaller:
Leje pr. time Them Hallerne, Svømmehal 
v/Silkeborg Højskole og Svømmecenter Nordvest:
Store Bassin 910,00 950,00
Varmtvandsbassin (Findes ikke i Højskolen) 910,00 950,00
Lille Bassin 450,00 475,00
Svømmecenter Nordvest:
Gebyr for foreningers benyttelse af sauna, pr. time 
pr. sauna 35,00
Billetpriser:
Enkeltbillet, barn 15,00 20,00
Enkeltbillet, voksne 30,00 35,00
10-turskort voksne / 20 turskort barn 300,00
20-turskort voksne / 40 turskort barn 500,00
Pensionistsvømning:
Enkeltbillet 20,00
20-turskort 400,00
25-turskort (udgår fra 2010) 630,00
50-turskort (udgår fra 2010) 1.130,00
100-turskort (udgår fra 2010) 1.850,00
Varmtvandsbassin i Ans:
Leje pr. time 300,00 300,00
Enkeltbillet, barn 15,00 15,00
Enkeltbillet, voksne 25,00 25,00
Der betales gebyr for medlemmer over 18 år for 
benyttelse af svømmehaller.
Der betales for benyttelse i tidsrummet kl. 15-23 på 
hverdage samt træningstider lørdage og søndage
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takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Svømmehaller pr. time 70,00 70,00
Svømmesale og varmtvandsbassin, pr. time 35,00 35,00

Biblioteker:
Bødetakster:
Voksne:
Aflevering 1-7 dage for sent 20,00 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 gratis
Introduktion gratis gratis
Kurser pr. kursist:
Internetkurser 175,00 175,00
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 5,00 5,00
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

Silkeborg Arkiv:
Fotokopiering:
Sort/hvid fotokopi, A4 1,00
Sort/hvid fotokopi, A3 2,00
Farvekopi, A4 5,00
Farvekopi, A3 10,00
Fotos:
Skannet foto inkl. brænding og CD 50,00
Efterfølgende fotos 25,00
Tillæg pr. foto til kommercielt brug 400,00
Eksamensbeviser (genudstedelse): 100,00
Klasselister (udfærdigelse: 100,00
Gotisk skriftlæsning:
Pr. påbegyndt time. Der opkræves minimum for en 
time 300,00

Biografklub i Kjellerup
Billetpriser, inkl. moms 60,00 60,00
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Ydelse: Budget 2010 Budget 2011

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

billetpriserne forhøjede
Salg af hele forestillinger. Prisen fastsættes efter 
udgift til filmleje mv. Prisen skal tillægges 25 % 
moms 2.000-5.000 2.000-5.000

Den Kreative skole
Taksterne er for 
musik/sang/teater/billedkunst/dans. takst 1.8.2010 Takst 1.8.2011
Elever under 21 år
1 hold i 30 uger 1.500,00 1.500,00
1 instrumentalt storhold m. 8-12 elever i 30 uger 1.800,00 1.800,00
2 eller flere hold i 30 uger 3.000,00 3.000,00
1 instrumentalt småhold m. 4-6 elever i 36 uger 3.600,00 3.600,00
+ 1 hold i 30 uger 4.350,00 4.350,00
+ 2 eller flere hold i 30 uger 5.100,00 5.100,00
1 instrument i 20 min. pr. uge i 36 uger evt. med 
fællesundervisning 3.760,00 3.760,00
+ 1 hold i 30 uger - Team Gjern 4.510,00 4.510,00
+ 2 eller flere hold i 30 uger 5.260,00 5.260,00
1 instrument i 25 min. pr. uge i 36 uger evt. med 
fællesundervisning 4.110,00 4.110,00
+ 1 hold i 30 uger 4.860,00 4.860,00
+ 2 eller flere hold i 30 uger 5.610,00 5.610,00
2 instrumenter i hver 25 min. pr. uge i 36 uger 8.220,00 8.220,00
+1 eller flere hold i 30 uger 8.970,00 8.970,00
1 instrument 25 min. + 15 min talentminutter i 36 
uger 6.650,00 6.650,00
+ 1 eller flere hold i 30 uger 7.400,00 7.400,00
Elever over 21 år
1 voksenhold i 30 uger 1.500,00 1.500,00
1 instrument i 25 min. pr. uge i 30 uger 4.110,00 4.110,00
1 instrument i 25 min. + 15 talentminutter i 30 uger 6.650,00 6.650,00
Elever med bopæl uden for Silkeborg Kommune
For elever, der ikke er bosiddende i Silkeborg 
Kommune, forhøjes priserne for musikunder-visning 
med 55 %. Priserne for undervisning i billedkunst, 
teater og dans forhøjes med 75 %

Kulturspinderiet, Papirfabrikken 32:
Udstillingslokaler:
Leje pr. dag, store og lille sal 410,00
Leje pr. dag, store sal 285,00
Rengøring, inkl. moms 750,00
Leje pr. dag, inkl. rengøring, store og lille sal 315,00
Leje pr. dag, inkl. rengøring, lille sal 95,00
Leje pr. dag, inkl. rengøring, store sal 220,00
Kustodeordning mandag-fredag kl. 14-17, pr. dag 
inkl. moms 55,00
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takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Kustodeordning lørdag-søndag  kl. 14-17,  pr. dag 
inkl. moms 110,00
Værksteder:
Enkelt modul 2. sal: Pr. måned pr. m2 35,00 45,00
Enkelt modul stuen - keramik: Pr. måned pr. m2 60,00 80,00
Fællesatelier 1. sal; Pr. lejer/måned 275,00 360,00
Fællesatelier stuen - keramik:  Pr. måned pr. m2 215,00 280,00
Grafisk værksted: pr. lejer/måned 95,00 125,00
Skulpturgård: pr. lejer/måned 275,00 360,00
Depositum pr. nøgle. Depositum tilbagebetales ved 
aflevering af nøgle 210,00
Optagelse på venteliste
Rakubrænding pr. kg. gas inkl. moms
Rakubrænding pr. gang 150,00 150,00
Keramikbrænding i el-ovn pr. kWh inkl. moms
Keramikbrænding i lille ovn under 1100 grader 150,00 150,00
Keramikbrænding i lille ovn over 1100 grader 200,00 200,00
Keramikbrænding i stor under 1100 grader 450,00 450,00
Keramikbrænding i stor ovn over 1100 grader 700,00 700,00
Brænding i glasovn pr. gang, lejere 150,00
Brænding i glasovn pr. gang, andre 200,00
Lån af glasurbord pr. dag 30,00 30,00

Medborgerhuse Silkeborg:
Lunden:

Leje af lokaler (inkl. køkkenfaciliteter og service):
Sal 1: 180 personer v/borde 1.650,00 1.700,00
Sal 2: 120 personer v/borde 1.300,00 1.350,00
Sal 3: 48 personer v/borde 750,00 800,00
Lokale A  med begrænsede faciliteter (ca. 40 
personer) 425,00 450,00
Lokale B (ca. 20 personer) 275,00 275,00
Lokale C (ca. 10 personer) 150,00 175,00
Lokale D (ca. 20 personer) 300,00 300,00
Erhvervsmæssige arrangementer:
Sal 1: 180 personer v/borde 2.500,00 3.000,00
Sal 2: 120 personer v/borde 1.900,00 2.200,00
Sal 3: 48 personer v/borde 1.075,00 1.200,00
Lokale A (ca. 40 personer) begrænsede 
køkkenfaciliteter 650,00 800,00
Lokale B (ca. 20 personer) begrænsede 
køkkenfaciliteter 400,00 400,00
Lokale C (ca. 10 personer) begrænsede 
køkkenfaciliteter 200,00 250,00
Lokale D (ca. 10 personer) begrænsede 
køkkenfaciliteter 400,00 500,00

Bindslevs Plads 5:
Leje af lokaler:
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takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Store sal A: 214 personer v/borde 1.800,00 1.900,00
Sal B:  64 personer v/borde 900,00 950,00
Sal C:  84 personer v/borde 950,00 1.000,00
Sal D:  44 personer v/borde 800,00 850,00
Mødelokale 1:  30 personer 500,00 525,00
Mødelokale 2:  30 personer 500,00 525,00
Mødelokale 3:  20 personer 400,00 525,00
Mødelokale 4:   8 personer 350,00 225,00
Mødelokale 5:   8 personer 350,00 225,00
Mødelokale 6:   8 personer 350,00 225,00
Erhvervsmæssige arrangementer:
Store sal A: 214 personer v/borde 3.500,00 4.000,00
Sal B:  64 personer v/borde 1.700,00 2.000,00
Sal C:  84 personer v/borde 1.800,00 2.200,00
Sal D:  44 personer v/borde 1.600,00 1.800,00
Mødelokale 1:  30 personer 900,00 1.000,00
Mødelokale 2:  30 personer 900,00 1.000,00
Mødelokale 3:  20 personer 800,00 1.000,00
Mødelokale 4:   8 personer 600,00 400,00
Mødelokale 5:   8 personer 600,00 400,00
Mødelokale 6:   8 personer 600,00 400,00

Personalemæssig assistance pr. arbejdstime inkl. 
moms 250,00 250,00
Ændring af åbningstid, pr. time pr. lokale, inkl. 
moms 250,00 250,00

Ny Kjærsgaard, Plantagevej 11
Leje af lokaler:
Store sal: 200 personer 750,00 800,00
Lille sal:    35 personer 275,00 300,00
Fast ugentligt lotterispil 750,00 800,00
Erhvervsmæssige arrangementer_
Store sal: 200 personer 1.125,00 1.200,00
Lille sal:    35 personer 400,00 450,00

Toftebjerg Medborgerhus, Them:
Lokale 7 og 9: 24 personer 300,00 350,00
Lokale 7 og 9: 24 personer, maks. 4 timer 200,00 225,00
Lokale 8: 12 personer 250,00 300,00
Lokale 8: 12 personer, maks. 4 timer 150,00 175,00
Store sal: 180 personer 1.700,00 1.750,00
Store sal: 180 personer, maks. 4 timer 900,00 950,00
Lille sal: 48 personer 750,00 800,00
Lille sal: 48 personer, maks. 4 timer 450,00 475,00

Erhvervsmæssige arrangementer:
Lokale 7 og 9: 24 personer 450,00 500,00
Lokale 7 og 9: 24 personer, maks. 4 timer 300,00 350,00
Lokale 8: 12 personer 375,00 425,00
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takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Lokale 8: 12 personer, maks. 4 timer 225,00 250,00
Store sal: 180 personer 2.500,00 2.600,00
Store sal: 180 personer, maks. 4 timer 1.350,00 1.400,00
Lille sal: 48 personer 1.100,00 1.150,00
Lille sal: 48 personer, maks. 4 timer 650,00 675,00

Ændring af åbningstid (pr. time pr. lokale), inkl. 
moms 280,00 300,00
Leje af videoprojektor, inkl. moms 200,00 250,00

Sjørslev Sognegård
Store sal med køkken 1.500,00 1.550,00
Lille sal med køkken 600,00 625,00
Store og lille sal med køkken 1.800,00 1.850,00
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BØRNE- OG  

UNGEUDVALGET 
 

Mission:  
Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, 
vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. 
 
Vision: 
Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle 
børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af 
livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode 
muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt 
rustede til det senere voksenliv. 
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Folkeskoler 569.727 539.906 514.506 514.506 514.506
Fællesudgifter for kommunens 
samlede skolevæsen 2.305 1.896 1.896 1.896 1.896
Syge- og hjemmeundervisning 1.389 1.121 1.121 1.121 1.121
Pædagogisk psykologisk 
rådgivning mv. 12.626 11.785 11.785 11.785 11.785
Skolefritidsordninger 103.014 106.138 106.138 106.138 106.138

Befordring af elever i grundskolen 21.438 24.797 24.797 24.797 24.797
Specialundervisning i regionale 
tilbud 4.769 2.927 2.927 2.927 2.927
Kommunale specialskoler 52.579 53.421 53.421 53.421 53.421
Sprogstimulering for tosprogede 
børn i forskolealderen 1.435 1.435 1.435 1.435 1.435
Bidrag til statslige og private 
skoler 46.618 47.949 47.949 47.949 47.949

Efterskoler og ungdomskostskoler 17.762 17.724 17.724 17.724 17.724
Specialpædagogisk bistand til børn 
i førskolealderen 727 727 727 727 727

Idræftsfaciliteter for børn og unge 0 7.849 7.849 7.849 7.849
Teatre 109 109 109 109 109
Ungdomsskolevirksomhed 29.646 32.661 32.661 32.661 32.661
Kommunale tilskud til statsligt 
finansierede selvejende 
uddannelsesinstitutioner 1.706 1.498 1.498 1.498 1.498
Kommunal tandpleje 35.646 33.013 33.013 33.013 33.013
Tjenestemandspensioner 10.068 10.125 10.125 10.125 10.125
I alt 911.565 895.082 869.682 869.682 869.682
Anlæg 35.657 35.045 43.545 42.045 38.045

Bevilling 41 Skoler
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Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 
Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål 
baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 41 Skoler skal ligeledes understøtte Børne- og Ungeudvalgets mission og 
vision. 
 
Mission 
Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt 
børneliv. 
 
Vision 
Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med 
oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, 
så de er godt rustede til det senere voksenliv. 
 
 

Mål for bevilling 41 Skoler 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 41 Skoler, der skal være medvirkende til at 
opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af ”Oplæg til målaftale”. Målene i 
bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011, er angivet med (K).  

Mål Handlinger Succeskriterium 
Gøre flest muligt børn og unge 
livsduelige gennem en 
sammenhængende indsats overfor 
alle på 0-18 års-området. (K) 
 

Udvikle og afprøve nye 
tilbud, der understøtter 
sårbare unges vej gennem 0-
18 års-området med henblik 
på at højne 
uddannelsesniveauet. 
 

Ét procentpoints stigning i 
niveauet, der påbegynder en 
ungdomsuddannelse i 2012 i 
forhold til 2010. 
 

Tage hånd om de mest sårbare 
grupper ved at fokusere på 
kompetencer og funktionsniveau  
 

Øget inklusion i de lokale 
tilbud i Silkeborg Kommune 
ved at etablere lokale, 
tværfaglige enheder på det 
specialiserede område med 
henblik på at samle og 
udvikle de lokale tilbud. 
 

10 % flere børn i egne tilbud 
ultimo 2011 i forhold til 
ultimo 2009. 

Gennemgående og løbende fokus 
på, at økonomien overholdes. 

Ved forventede overskridelser 
af budget skal der foreligge 
forslag til korrigerende 
handlinger ved 
budgetopfølgningen. 
 

Budgetoverholdelse på alle 
udvalgets bevillinger 

Fortsat fokus på udvikling og 
nytænkning med udgangspunkt i et 

De 3 afdelinger på udvalgets 
område har fokus på 

Anbefalinger til eventuelle 
organisatoriske og faglige 
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ændret serviceniveau.  organisatorisk og faglig 
udvikling.  
 
Der arbejdes med optimering 
af opgavefordeling og 
samarbejdsflader, dels 
internt i afdelingerne dels 
mellem afdelingerne. 
 

udviklingstiltag forelægges 
udvalget løbende. 
 
 
 
 

God overgang fra barn til voksen 
 
 

Indførelse af procedurer, 
smidige sagsgange m.v. der 
sikrer en god overgang, når 
en borger, der bliver 18 år, 
skal overgå til ”voksen 
foranstaltninger”. 
 
Med afsæt i Servicestyrelsens 
vejledning samt de mellem 
kommunerne og Region 
Midtjylland aftalte 
retningslinjer tages der 
initiativ til forbedring af den 
tværgående koordinering i 
forbindelse med overgang fra 
barn til voksen: 
- Internt: Koordinering 

mellem børne- og familie, 
handicap- og 
arbejdsmarkedsområdet. 

- Eksternt: tværkommunal 
og kommunal/regional 
koordinering af 
sagsforløb. 

 

At de ændrede procedurer 
mv. er implementeret senest 
ved udgangen af 2011. 
 
At en kvalitativ 
brugerundersøgelse er 
gennemført og danner afsæt 
for det videre arbejde med at 
sikre den gode overgang. 
 
 
 
 
 
 
 
 

At kvalificere 
naturfagsundervisningen på 
Silkeborgs kommunale skoler, 
således at eleverne oplever 
undervisningen som spændende, 
meningsfuld og autentisk. 

Implementering af den 
kommunale Naturfagsstrategi 
på skolerne. Der foretages en 
effektmåling blandt elever og 
lærere i 2010 og i 2013 som 
opfølgning på 
implementeringen. 
 

At der vil være en stigning på 
10 % i antallet af elever, der 
søger ungdomsuddannelser, 
hvor naturfagene er de 
primære fag. 

At understøtte, iværksætte og 
gennemføre indsatser, der alle 
sigter mod, at tosprogede børn og 
unge i Silkeborg Kommune skal 
klare sig på lige fod med etnisk 
danske børn og unge i 
uddannelsessystemet. 
 

At Kompetencecentret i 
samarbejde med Sølystskolen 
udvikler en undervisning, der 
tager udgangspunkt i 
forskningsmetoden ”Sprog og 
genreorienteret undervisning 
baseret på funktionel 
lingvistik (SFL)”. 
At den enkelte lærer ændrer 
sin tilgang til undervisningen, 
så der kommer mere fokus 
på den sproglige dimension. 
 

At tosprogede børn i 
folkeskolen i større 
udstrækning klarer sig fagligt 
på samme niveau som etnisk 
danske børn. 

Udarbejdelse af ændret struktur for 
den udvidede specialpædagogiske 

Frembringelse af forslag til 
behandling i Børne- og 

Optimering af kvaliteten af 
inklusion i skolevæsenet. 
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bistand i Silkeborg Kommune. 
 
 
 
 

ungeudvalget for den 
fremtidige udvidede 
specialpædagogiske bistand, 
der tager afsæt i: 
• At tilbyde eleverne en 

udvidet specialpædagogisk 
bistand tættest muligt på 
deres hjemmiljø. 

• At sikre, at den 
specialpædagogiske 
faglighed, som er opbygget 
i kommunen, fastholdes og 
udvikles. 

• En ændret struktur for den 
udvidede 
specialpædagogiske bistand 
træder i kraft med virkning 
fra 1. august 2011 

 

Optimering af anvendelsen af 
resurse til specialpædagogisk 
bistand. 
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”, 

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet, 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt, 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 

 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariabler, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Folkeskoler 539.906 514.506 514.506 514.506 
Fællesudgifter for 
kommunens samlede 
skolevæsen 1.896 1.896 1.896 1.896 
Syge- og 
hjemmeundervisning 1.121 1.121 1.121 1.121 
Pædagogisk psykologisk 
rådgivning mv. 11.785 11.785 11.785 11.785 
Skolefritidsordninger 106.138 106.138 106.138 106.138 
Befordring af elever i 
grundskolen 24.797 24.797 24.797 24.797 
Specialundervisning i 
regionale tilbud 2.927 2.927 2.927 2.927 
Kommunale specialskoler 53.421 53.421 53.421 53.421 
Sprogstimulering for 
tosprogede børn i 
førskolealderen 1.435 1.435 1.435 1.435 
Bidrag til statslige og private 
skoler 47.949 47.949 47.949 47.949 
Efterskoler og 
ungdomskostskoler 17.724 17.724 17.724 17.724 
Specialpædagogisk bistand til 
børn i førskolealderen 727 727 727 727 
Idrætsfaciliteter for børn og 
unge 7.849 7.849 7.849 7.849 
Teatre 109 109 109 109 
Ungdomsskolevirksomhed 32.661 32.661 32.661 32.661 
Kommunale tilskud til statsligt 
finansierede, selvejende 
uddannelsesinstitutioner 1.498 1.498 1.498 1.498 
Kommunal tandpleje 33.013 33.013 33.013 33.013 
Tjenestemandspensioner 10.125 10.125 10.125 10.125 
I alt 895.082 869.682 869.682 869.682 
Anlæg 35.045 43.545 42.045 38.045 
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2. Aktuelle udfordringer 
• Tilpasning af organisationen og opgaverne til en væsentlig mindre økonomisk ramme. 
• Det videre arbejde med udvikling af kvalitetsrapporter og elevplaner på skoleområdet. 
• Den demografiske udvikling. Der forventes at komme 350 flere elever over de næste 6 

år. 
• Ny organisering af specialundervisningstilbuddene.  
• Analyse af befordringen til specialundervisningsområdet. 

 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
På Bevilling 41 Skoler er der placeret udførelsen af en lang række opgaver i henhold til 
Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven m.fl., 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 27 folkeskoler med egen SFO. Skolerne varetager undervisningen af p.t. ca. 11.000 
elever inkl. egne specialklasser. 

 
SFO 
Fra 1. januar 2011 er SFO et fritidstilbud omfattende 0. – 6. klasse. 
SFO’erne har en generel åbningstid fra kl. 6.30 til 17.00, der dog kan tilpasses efter det lokale 
behov. 

 
Specialskoler 
Silkeborg Kommune har følgende selvstændige specialskoler: 
- Dybkær Specialskole, som er en skole for børn med generelle og specifikke 
indlæringsvanskeligheder. 
- Ulvedalskolen, som er et tilbud til socialt truede børn. 

 
Silkeborg Ungdomsskole 
Silkeborg Ungdomsskole tilbyder både heldags- og fritidsundervisning. Heldagsundervisningen 
består af seks 10. klasser. Fritidsundervisningen består af en masse mindre 
undervisningstilbud, fordelt ud over hele Kommunen, med i alt ca. 2.500 elever. 
Fra 1. januar 2011 omfatter Fritidsundervisningen også fritidsklubberne. 

 
Tandplejen 
Tandplejen har 12 kommunale klinikker fordelt i områderne Gjern, Them og Silkeborg. I 
Kjellerup er der 4 privatpraktiserende tandklinikker, som står for tandplejen. 
 
 

4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad hoc opfølgninger efter behov. 

 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 

 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således at årets budget 
overholdes.  
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Bevilling:41 Skoler

Ydelse: Budget 2010 Budget 2011

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Skolefritidsordninger
0. - 3. klasse - Morgenpasning 520,00 530,00
0. - 3. klasse - Eftermiddagsplads 1.500,00 1.530,00
0. - 3. klasse - Heldagsplads 1.830,00 1.865,00
4. klasse 900,00
5. klasse - 250 timer 350,00
5. klasse - 600 timer 700,00
6. klasse - 250 timer 275,00
6. klasse - 600 timer 550,00

Udleje af lokaler
Udleje af faglokaler, pr. time 200,00 210,00
Udleje af klasselokaler, pr. time 115,00 120,00
Udleje af gymnastiksal, pr. time 160,00 165,00

Overnatning i lokaler
1. overnatning 20,00 25,00
Efterfølgende overnatning 15,00 20,00

Campering ved kommunale haller og idrætsanlæg
1. overnatning 20,00 25,00
Efterfølgende overnatning 15,00 20,00

Øvrige takster
Sommerferiesvømning 150,00 160,00
Knallertkørekortbevis 200,00 200,00
Sommerferiekoloni, Silkeborg Lejren Ahl Hage 250,00 250,00
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Teatre 111 110 109 110 110
Ungdomsskolevirksomhed 32.317 0 0 0 0
Kommunal sundhedstjeneste 13.660 12.425 12.423 12.425 12.425
Fælles formål - Dagtilbud 61.516 43.688 43.687 43.688 43.688
Dagplejen 113.455 117.945 117.946 117.945 117.945
Vuggestuer 5.841 0 0 0 0
Børnehaver 86.208 79.049 79.015 79.049 79.049
Integrerede institutioner 145.396 153.638 153.611 153.638 153.638
Særlige dagtilbud og særlige 
klubber 0 0 0 0 0
Åbne pædagogiske tilbud, 
legesteder mv. 718 649 649 649 649
Tilskud til puljeordninger, private 
klubber og privatinstitutioner 1.692 1.680 1.679 1.680 1.680
Plejefamilier og opholdssteder mv. 
for børn og unge 49.719 52.976 52.975 52.976 52.976
Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge 23.064 25.118 25.118 25.118 25.118

Døgninstitutioner for børn og unge 36.117 25.113 25.113 25.113 25.113
Sikrede døgninstitutioenr for børn 
og unge 4.613 5.801 5.802 5.801 5.801
Rådgivning og 
rådgivningsinstitutioner 2.032 2.246 2.246 2.246 2.246
Botilbud til personer med særlige 
sociale problemer 948 1.131 1.131 1.131 1.131
Tjenestemandspensioner 977 980 979 980 980
I alt 578.385 522.549 522.483 522.549 522.549
Anlæg 29.239 14.755 12.455 8.555 16.055

Bevilling 43 Børn og familie
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Bevillingsaftale for bevilling 43 Børn og Familie 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 43 
Børn og Familie. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens 
mål baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 43 Børn og Familie skal ligeledes understøtte Børne- og Ungeudvalgets 
mission og vision. 
 
Mission 
Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt 
børneliv. 
 
Vision 
Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med 
oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, 
så de er godt rustede til det senere voksenliv. 
 
 

Mål for bevilling 43 Børn og Familie 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 43 Børn og Familie, der skal være 
medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af ”Oplæg til 
målaftale”. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem 
overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 

Mål Handlinger Succeskriterium 

Gøre flest mulige børn og 
unge livsduelige 
gennem en 
sammenhængende indsats 
overfor alle på 0-18 års-
området. (K) 

Udvikle og afprøve nye tilbud, der 
understøtter sårbare unges vej gennem 
0-18 års-området med henblik på at 
højne uddannelsesniveauet. 

Ét procentpoints 
stigning i niveauet, der 
påbegynder en 
ungdomsuddannelse i 
2012 if. til 2010.  
 

Tage hånd om de mest 
sårbare grupper ved at 
fokusere på kompetencer og 
funktionsniveau. 

Øget inklusion i de lokale tilbud i 
Silkeborg Kommune ved at etablere 
lokale, tværfaglige enheder på det 
specialiserede område med henblik på 
at samle og udvikle de lokale tilbud. 

10 % flere børn i egne 
tilbud ultimo 2011 i 
forhold til ultimo 2009. 

Gennemgående og løbende 
fokus på, at økonomien 
overholdes. 

Ved forventede overskridelser af budget 
skal der straks foreligge forslag til 
korrigerende handlinger ved 
budgetopfølgningen. 

Budgetoverholdelse på 
alle udvalgets 
bevillinger 

Fortsat fokus på udvikling og 
nytænkning med 
udgangspunkt i et ændret 
serviceniveau. 

De 3 afdelinger på udvalgets område 
har fokus på organisatorisk og faglig 
udvikling.  
 
Der arbejdes med optimering af 

Anbefalinger til 
eventuelle 
organisatoriske og 
faglige udviklingstiltag 
forelægges udvalget 
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opgavefordelinger og samarbejdsflader, 
dels internt i afdelingerne dels mellem 
afdelingerne. 

løbende. 
 
 

God overgang fra barn til 
voksen 
 
 

Indførelse af procedurer, smidige 
sagsgange m.v. der sikrer en god 
overgang når en borger, der bliver 18 
år, skal overgå til ”voksen 
foranstaltninger”. 
 
Med afsæt i Servicestyrelsens vejledning 
samt de mellem kommunerne og Region 
Midtjylland aftalte retningslinjer tages 
der initiativ til forbedring af den 
tværgående koordinering i forbindelse 
med overgang fra barn til voksen: 

- Internt: Koordinering mellem 
børne- og familie-, handicap- og 
arbejdsmarkedsområdet. 

- Eksternt: Tværkommunal og 
kommunal/regional koordinering 
af sagsforløb. 

At de ændrede 
procedurer mv. er 
implementeret senest 
ved udgangen af 2011. 
 
At en kvalitativ 
brugerundersøgelse er 
gennemført og danner 
afsæt for det videre 
arbejde med at sikre 
den gode overgang. 
 
 
 
 
 

Bevilling 43 
 
Der er tæt samarbejde 
mellem de professionelle, 
forældre, pårørende og 
lokalområdet. 

 
 
Indsamle, synliggøre og formidle 
metoder og erfaringer til inddragelse af 
forældre og andet netværk. 

 
 
Der er igangsat 
konkrete aktiviteter i 
dagtilbud, 
familiesektionen og 
sundhedsplejen. 

Der er gennemført en 
dialogbaseret og synlig 
prioritering af 
dagtilbuddenes indhold og 
opgaver i lyset af den 
reducerede økonomiske 
ramme. 

Den centrale afdeling vil have stort 
fokus på at støtte de decentrale enheder 
gennem brug af netværk og videndeling. 
Tilpasningen må således ikke opleves 
som en individuel opgave for det enkelte 
dagtilbud. 

At alle dagtilbud 
hjælpes til en hurtig 
tilpasning såvel 
indholdsmæssigt som 
økonomisk.  
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto Budget Overslag Overslag Overslag 
1000 kr. i 2011 prisniveau 2011 2012 2013 2014 
Teatre 110 110 110 110 
Kommunal sundhedstjeneste 12.425 12.425 12.425 12.425 
Fælles formål - Dagtilbud 43.688 43.688 43.688 43.688 
Dagplejen 117.945 117.945 117.945 117.945 
Vuggestuer 0 0 0 0 
Børnehaver 79.049 79.049 79.049 79.049 
Integrerede institutioner 153.638 153.638 153.638 153.638 
Særlige dagtilbud og særlige 
klubber 0 0 0 0 
Åbne pædagogiske tilbud, 
legesteder mv. 649 649 649 649 
Tilskud til puljeordninger, 
private klubber og 
privatinstitutioner 1.680 1.680 1.680 1.680 
Plejefamilier og opholdssteder 
mv. for børn og unge 52.976 52.976 52.976 52.976 
Forebyggende foranstaltninger 
for børn og unge 25.118 25.118 25.118 25.118 
Døgninstitutioner for børn og 
unge 25.113 25.113 25.113 25.113 
Sikrede døgninstitutioner for 
børn og unge 5.801 5.801 5.801 5.801 
Rådgivning og 
rådgivningsinstitutioner  2.246 2.246 2.246 2.246 
Botilbud til personer med 
særlige sociale problemer 1.131 1.131 1.131 1.131 
Tjenestemandspensioner 980 980 980 980 
I alt 522.549 522.549 522.549 522.549 
Anlæg 14.755 12.455 8.555 16.055 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Bevilling 43 Børn og Familie har overordnet følgende aktuelle udfordringer: 
 
Justeringen af afdelingens økonomi har været en stor opgave i 2010, og følgerne heraf vil 
overordnet set være den mest aktuelle udfordring i 2011. Helt centralt står selvfølgelig 
opgaven med at tilpasse det udmeldte serviceniveau til den nye økonomiske ramme, hvilket 
bør ses i tæt sammenhæng med at sikre medarbejdernes trivsel og tryghed. Nedenfor 
beskrives de aktuelle udfordringer i punktform for afdelingens fire sektioner: 
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Dagtilbud: 
 
− Implementering af eventuel ny struktur. Jævnfør sag 91 på Børne- og Ungeudvalgets møde 

den 1. juni 2010.  
− Udarbejdelse af ny model for tildeling af ressourcer og visitation til dagtilbudsområdet. En 

overholdelse af institutionernes budgetter bliver med en reduceret ressourceramme endnu 
vanskeligere. Der er behov for en større sikkerhed om institutionens budget, hvilket kan 
opnås med en ændret tildelingsmodel og/eller ændrede visitationskriterier. En ændret 
tildelingsmodel kan også indeholde et øget fællesskab på tværs af den enkelte institution i 
forhold til uforudsete udgifter. Nye modeller for ressourcetildeling og visitation skal 
naturligvis også ses i sammenhæng med en evt. ny struktur.  

− Implementering af den fleksible kostordning. Den fleksible kostordning giver forældrene en 
særlig kompetence ind i daginstitutionernes drift. Dagtilbudssektionen vil sætte rammerne 
og i samarbejde med repræsentanter for forældrene klæde bestyrelserne på til opgaven. 

− Udarbejdelse af lovpligtig kvalitetsrapport. 
 
Familie:  
 
− Barnets reform: Barnets reform vægter tidlig indsats, kontinuitet og tryghed i opvæksten 

bl.a. ved at styrke de professionelles fokus på netværkets betydning samt anbringelse i 
plejefamilier. Familiesektionen vil derfor anbringe en del af de børn, som tidligere blev 
anbragt på institution, i plejefamilie.  

− Implementering af besparelser: Familiesektionen skal reducere forbruget på 
foranstaltninger med 5,5 mio. kr. Langt størstedelen vil blive hentet på anbringelser, 
hvilket kræver en omlægning fra dyre institutionspladser og socialpædagogiske 
opholdssteder til lokale anbringelser. De lokale anbringelsessteder vil blive løftet gennem 
en styrkelse af Ungecentret og C. Knaps Minde, så de bliver i stand til at håndtere nogle af 
de børn og unge, som i dag opholder sig på institutioner og opholdssteder. 

 
Sundhedspleje: 
 
− Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nye anbefalinger til sundhedsplejens virksomhed 

(sundhedsloven), der vil blive indarbejdet i den planlagte proces i 2010 vedr. mission og 
vision. Denne proces har desuden til hensigt at kvalificere justeringen af det udbudte 
serviceniveau til områdets nedjusterede økonomiske rammer i 2011, bl.a. gennem en øget 
tydelighed omkring og differentiering af sundhedsplejens opgavekatalog.  

 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
 
Sundhedsplejen 
I løbet af 2010 igangsættes en proces, der har til formål at justere serviceniveauet til de 
økonomiske rammer i 2011.  
 
Udgangspunktet for sundhedsplejens arbejde har i 2010 været, at der tilbydes 6 hjemmebesøg 
til førstegangsfødende og 5 hjemmebesøg til flergangsfødende. Antallet af besøg til børn med 
særlige behov vurderes individuelt og gives indtil skolealderen. Sundhedsplejen opstarter 
mødregrupper og deltager 1 til 2 gange. Der gives særlig opmærksomhed til grupper af meget 
unge belastede mødre og familier af anden etnisk baggrund. Sundhedsplejen har kontakt med 
alle skolebørn én gang årligt.  
 
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.  
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Det tilstræbes at tilbyde plads i dagtilbud efter forældrenes ønske og/eller i eget skoledistrikt. 
 
Dagtilbuddene har åbent 47 uger om året. Der arrangeres fælles feriepasning 3 uger i 
sommerferien, 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 kun 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 at der kan gives en 
bevilling til børn, unge og familier med særlige behov.  
 
Den konkrete bevilling følger af de udækkede behov den socialfaglige udredning har vist og af 
servicelovens bestemmelser. 
 
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. 

 
4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
  
 

137



 

138



TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Bevilling:43 Børn og Familie

Ydelse: Budget 2010 Budget 2011

takst pr. 1.8. takst
kroner kroner

Månedlig betaling i 11 måneder

Dagplejeordningen:
Op til 32 timer om ugen 1.745 1.715
Op til 45 timer om ugen 2.355 2.315
Op til 48 timer om ugen 2.575 2.530

Op til 30 timer om ugen inkl. kostordning 3.200 2.930
Op til 30 timer om ugen uden kostordning 2.590 2.380
Op til 40 timer om ugen inkl. kostordning 3.800 3.380
Op til 40 timer om ugen uden kostordning 3.020 2.830
Op til 45 timer om ugen inkl. kostordning 4.000 3.525
Op til 45 timer om ugen uden kostordning 3.150 2.975
Over 46+ timer om ugen inkl. kostordning 4.150 3.640
Over 46+ timer om ugen uden kostordning 3.230 3.090

Op til 30 timer om ugen inkl. kostordning 1.650 1.665
Op til 30 timer om ugen uden kostordning 1.330 1.115
Op til 40 timer om ugen inkl. kostordning 2.050 1.935
Op til 40 timer om ugen uden kostordning 1.640 1.385
Op til 45 timer om ugen inkl. kostordning 2.200 2.035
Op til 45 timer om ugen uden kostordning 1.755 1.485
Over 46+ timer om ugen inkl. kostordning 2.270 2.085
Over 46+ timer om ugen uden kostordning 1.790 1.535

Forudsætninger:
Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne på området
Overgang til ny lovgivning vedr. kostordning pr. 1. januar 2011

Vuggestuer og vuggestueafdelinger i integrerede 
institutioner

Børnehaver og børnehaveafdelinger i integrerede 
institutioner
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Særlige dagtilbud og særlige 
klubber 12.651 12.870 12.870 12.870 12.870
Plejefamilier og opholdssteder mv. 
for børn og unge 8.113 5.035 5.035 5.035 5.035
Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge 12.100 24.883 24.883 24.883 24.883

Døgninstitutioner for børn og unge 34.892 19.784 19.784 19.784 19.784
Rådgivning og 
rådgivningsinstitutioner 0 383 383 383 383
I alt 67.756 62.955 62.955 62.955 62.955

Bevilling 45 Handicap - børn
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Bevillingsaftale for bevilling 45 Handicap - børn 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 45 
Handicap - børn. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens 
mål baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 45 Handicap - børn skal ligeledes understøtte Børne- og Ungeudvalgets 
mission og vision. 
 
Mission 
Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt 
børneliv. 
 
Vision 
Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med 
oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, 
så de er godt rustede til det senere voksenliv. 
 
 

Mål for bevilling 45 Handicap - børn 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 45 Handicap - børn, der skal være 
medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af ”Oplæg til 
målaftale”. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem 
overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 

Mål Handlinger Succeskriterium 

Gøre flest mulige børn og 
unge livsduelige 
gennem en 
sammenhængende indsats 
overfor alle på 0-18 års-
området. (K) 
 

Udvikle og afprøve nye tilbud, der 
understøtter sårbare unges vej gennem 
0-18 års-området med henblik på at 
højne uddannelsesniveauet. 
 

Ét procentpoints 
stigning i niveauet, der 
påbegynder en 
ungdomsuddannelse i 
2012 i forhold til 2010. 

Tage hånd om de mest 
sårbare grupper ved at 
fokusere på børnene og de 
unges kompetencer og 
funktionsniveau  
 

Øget inklusion i de lokale tilbud i 
Silkeborg Kommune ved at etablere 
lokale, tværfaglige enheder på det 
specialiserede område med henblik på 
at samle og udvikle de lokale tilbud. 
 

10 % flere børn i egne 
tilbud ultimo 2011 i 
forhold til ultimo 2009. 

Gennemgående og løbende 
fokus på, at økonomien 
overholdes. 

Ved forventede overskridelser af budget 
skal der straks foreligge forslag til 
korrigerende handlinger ved 
budgetopfølgningen. 
 

Budgetoverholdelse på 
alle udvalgets 
bevillinger. 

Fortsat fokus på udvikling 
og nytænkning med 

Analysere hvilke organisatoriske 
løsninger, der giver økonomisk og faglig 

Beslutningsgrundlag for 
mulig fremtidig 
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udgangspunkt i et ændret 
serviceniveau. 

mening i de enkelte geografiske 
lokalområder. Analysen skal komme 
med forslag til fremtidig organisering. 

organisering er 
behandlet i udvalget i 
2011. 
 

God overgang fra barn til 
voksen. 

Indførelse af procedurer, smidige 
sagsgange m.v. der sikrer en god 
overgang når en borger, der bliver 18 år 
skal overgå til ”voksen foranstaltninger”. 
 
Med afsæt i Servicestyrelsens vejledning 
samt de mellem kommunerne og Region 
Midtjylland aftalte retningslinjer tages 
der initiativ til forbedring af den 
tværgående koordinering i forbindelse 
med overgang fra barn til voksen: 

- Internt: Koordinering mellem 
børne- og familie-, handicap- og 
arbejdsmarkedsområdet. 

- Eksternt: tværkommunal og 
kommunal/regional koordinering 
af sagsforløb. 

 

At de ændrede 
procedurer mv. er 
implementeret senest 
ved udgangen af 2011. 
 
At en kvalitativ 
brugerundersøgelse er 
gennemført og danner 
afsæt for det videre 
arbejde med at sikre 
den gode overgang. 
 

Borgeren oplever en 
entydig og smidig indgang 
og kontakt til den 
Myndighed, som varetager 
borgerens interesse.  

At der foretages en analyse af den 
nuværende struktur, specielt med 
henblik på at afklare snitfladerne 
mellem de afdelinger i Silkeborg 
Kommune, som beskæftiger sig med 
borgere fra 0-18 år. 
 

At samarbejde mellem 
afdelingerne 
intensiveres, og at en 
analyse af den 
nuværende struktur 
foreligger medio 2011. 

At det sikres, at de mest 
sårbare børn og unge 
tilbydes en foranstaltning, 
som er tilpasset og afstemt 
med den enkeltes behov 
og ressourcer. 

At der godkendes og implementeres 
servicedeklarationer på de paragraffer i 
Serviceloven, som refererer til børn og 
unge  
 
At der defineres entydige målgrupper for 
modtagerne af ydelser, som leveres af 
Handicap- og Psykiatriafdelingen. 
 

Politisk godkendte 
serviceniveauer med 
definition af målgrupper 
foreligger ved 
indgangen til 2011. 
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Særlige dagtilbud og særlige 
klubber 

 
12.870 

 
12.870 

 
12.870 

 
12.870 

Plejefamilier og opholdssteder 
m.v. for børn og unge 

 
5.035 

 
5.035 

 
5.035 

 
5.035 

Forebyggende foranstalt-
ninger for børn og unge 

 
24.883 

 
24.883 

 
24.883 

 
24.883 

Døgninstitutioner for børn og 
unge 

 
19.784 

 
19.784 

 
19.784 

 
19.784 

Rådgivning og 
rådgivningsinstitutioner 

 
383 

 
383 

 
383 

 
383 

I alt 62.955 62.955 62.955 62.955 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Silkeborg Kommune har to roller på området som henholdsvis 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 indenfor rammerne af lovgivningen, lokalt vedtagne standarder og tildeling af 
økonomisk ramme. I forlængelse heraf træffer kommunen beslutning om at bestille ydelser, 
enten hos Silkeborg Kommune eller hos andre leverandører. 
 
Ændringer i målgruppen: Der opleves fortsat en vækst og forskydning i gruppen af 
handicappede børn og unge. Der kan konstateres færre med generelle 
indlæringsvanskeligheder, men omvendt flere med psykiatriske diagnoser, diagnoser indenfor 
autismespektret, børn med opmærksomhedsforstyrrelser, samt flere børn, som på grund af lav 
fødselsvægt skal tilbydes særlige vilkår. Desuden vil området i de kommende år blive 
udfordret via en tilgang af handicappede børn med anden etnisk baggrund end dansk. 
 
Derfor efterspørges i stigende omfang fleksible tilbud, som til enhver tid kan tilpasses den 
enkeltes behov - under hensyn til de økonomiske rammer, der er til rådighed. 
 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
Bevillingen omfatter i stor udstrækning individuelt tildelte ydelser efter gældende lovgrundlag. 
Administrationen stiller som myndighed og bestiller krav til indsatsen både ved visitation og 
opfølgning for at sikre, at borgerens behov imødekommes bedst muligt under de givne 
budgetmæssige begrænsninger. 
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4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes. 
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Særlige dagtilbud og særlige 
klubber 0 0 0 0 0

Daginstitutioner for børn og unge 0 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0 0
Anlæg 0 0 2.500 1.500 1.000

Bevilling 48 Handicap - 
børneinstitutioner
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Bevillingsaftale for bevilling 48 Handicap - 
børneinstitutioner 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 48 
Handicap - børneinstitutioner. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. 
Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner skal ligeledes understøtte Børne- og 
Ungeudvalgets mission og vision. 
 
Mission 
Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt 
børneliv. 
 
Vision 
Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med 
oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, 
så de er godt rustede til det senere voksenliv. 

 
 
Mål for bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner, der skal 
være medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af 
”Oplæg til målaftale”. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem 
overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K). 
 

Mål Handlinger Succeskriterium 

Gøre flest mulige børn og 
unge livsduelige gennem en 
sammenhængende indsats 
overfor alle på 0-18 års-
området. (K) 

Udvikle og afprøve nye tilbud, der 
understøtter sårbare unges vej gennem 
0-18 års-området med henblik på at 
højne uddannelsesniveauet. 

Ét procentpoints 
stigning i niveauet, der 
påbegynder en 
ungdomsuddannelse i 
2012 i forhold til 2010. 
 

Tage hånd om de mest 
sårbare grupper ved at 
fokusere på kompetencer og 
funktionsniveau. 
 

Øget inklusion i de lokale tilbud i 
Silkeborg Kommune ved at etablere 
lokale, tværfaglige enheder på det 
specialiserede område med henblik på 
at samle og udvikle de lokale tilbud. 
 

10 % flere børn i egne 
tilbud ultimo 2011 i 
forhold til ultimo 2009. 

Gennemgående og løbende 
fokus på, at økonomien 
overholdes. 

Ved forventede overskridelser af budget 
skal der straks foreligge forslag til 
korrigerende handlinger ved 
budgetopfølgningen. 
 

Budgetoverholdelse på 
alle udvalgets 
bevillinger. 
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God overgang fra barn til 
voksen. 
 
 

Indførelse af procedurer, smidige 
sagsgange m.v. der sikrer en god 
overgang når en borger, der bliver 18 år 
skal overgå til ”voksen foranstaltninger”. 
 
Med afsæt i Servicestyrelsens vejledning 
samt de mellem kommunerne og Region 
Midtjylland aftalte retningslinjer tages 
der initiativ til forbedring af den 
tværgående koordinering i forbindelse 
med overgang fra barn til voksen: 

- Internt: Koordinering mellem 
børne- og familie-, handicap- og 
arbejdsmarkedsområdet. 

- Eksternt: tværkommunal og 
kommunal/regional koordinering 
af sagsforløb. 

 

At de ændrede 
procedurer mv. er 
implementeret senest 
ved udgangen af 2011. 
 
At en kvalitativ 
brugerundersøgelse er 
gennemført og danner 
afsæt for det videre 
arbejde med at sikre 
den gode overgang. 
 

Tilbud om fagligt og 
økonomisk relevante tilbud 
så tæt på barnets eller den 
unges normale omgivelser 
som muligt. 

Analysere hvilke organisatoriske 
løsninger, der giver økonomisk og faglig 
mening i de enkelte geografiske 
lokalområder. 
 
Analysen skal komme med forslag til 
fremtidig organisering og tilbudsvifte, 
som giver mulighed for et varieret 
udvalg af relevante ydelser til børn og 
unge med særlige behov.  
 

At der udarbejdes en 
specialiseringsstrategi, 
som definerer, hvilke 
typer af tilbud, der 
hensigtsmæssigt kan 
oprettes og drives i 
Silkeborg Kommune, og 
hvilke typer af tilbud, 
som fortsat bør drives 
på regionalt niveau eller 
af andre kommuner, 
som i forvejen har tilbud 
af denne type. 
Specialiseringsstrategien 
behandles i udvalget i 
2011. 
 

Den bygningsmasse, som 
står til rådighed for 
bevillingen er tidssvarende 
og i overensstemmelse med 
specialiserings-strategien. 

At de om- og udbygningsforslag, som er 
præsenteret i Plan 2015 undersøges 
nærmere, og eventuelt indarbejdes i 
forudsætningerne for Budget 2011-12. 

At en analyse vil 
afdække mulighederne 
for at etablere og 
vedligeholde en 
bygningsmasse, som 
modsvarer 
forventninger til 
området. 
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 
 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”. 

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Særlige dagtilbud og særlige 
klubber 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Daginstitutioner for børn og 
unge 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

I alt 0 0 0 0 
Anlæg 0 2.500 1.500 1.000 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Silkeborg Kommune har to roller på området som henholdsvis leverandør af service og bestiller 
af ydelser. Denne bevilling vedrører kommunens rolle som leverandør af service. 
 
Silkeborg kommunes ydelser til målgruppen leveres i henhold til rammeaftalen om særlige 
sociale og undervisningsmæssige tilbud på Solbo. Solbo er leverandør af ydelser, som både 
retter sig imod egne borgere og borgere fra andre kommuner.  
 
Området er 100 pct. finansieret af takstbetalinger, som afspejler omkostningerne ved 
leverance af ydelser til den enkelte borger. Der må forventes generelle reduktioner i de 
takster, som regulerer betalingen for ydelser til såvel egne borgere som borgere fra andre 
kommuner, og dette stiller krav om løbende kapacitetstilpasninger og justeringer i 
serviceniveauet for de borgere, som modtager tilbud fra Solbo. 
 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
Bevillingen omfatter tilbud, der er fuldt takstfinansieret. Tilbuddet fastlægger sit serviceniveau 
i forhold til de krav, bestilleren definerer ved visitation og opfølgning – herunder også 
økonomiske krav. Hjælpen til modtageren af ydelsen fastlægges indenfor rammeaftalens 
tilbudsbeskrivelse og økonomi ved visitation og opfølgning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

151



Bevillingsaftale 2011   

 
 

 

4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes. 
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Plejefamilier og opholdssteder mv. 
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

Bevilling 49 Familiesektionen - 
institutioner
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Bevillingsaftale for bevilling 49 Børn og Familie - 
institutioner 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 49 
Børn og Familie - institutioner. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. 
Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 49 Børn og Familie - institutioner skal ligeledes understøtte Børne- og 
Ungeudvalgets mission og vision. 
 
Mission 
Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt 
børneliv. 
 
Vision 
Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med 
oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, 
så de er godt rustede til det senere voksenliv. 
 
 

Mål for bevilling 49 Børn og Familie - institutioner 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 49 Børn og Familie - institutioner, der skal 
være medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af 
”Oplæg til målaftale”. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem 
overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 

Mål Handlinger Succeskriterium 

Tage hånd om de mest 
sårbare grupper ved at 
fokusere på kompetencer og 
funktionsniveau. 

Øget inklusion i de lokale tilbud i 
Silkeborg Kommune ved at etablere 
lokale, tværfaglige enheder på det 
specialiserede område med henblik på 
at samle og udvikle de lokale tilbud. 

10 % flere børn i egne 
tilbud ultimo 2011 i 
forhold til ultimo 2009. 
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Plejefamilier og opholdssteder 
mv. for børn og unge 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Forebyggende 
foranstaltninger for børn og 
unge 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
Døgninstitutioner for børn og 
unge 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Botilbud til personer med 
særlige sociale problemer 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

I alt 0 0 0 0 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Barnets reform: Barnets reform vægter tidlig indsats, kontinuitet og tryghed i opvæksten bl.a. 
ved at styrke de professionelles fokus på netværkets betydning samt anbringelse i 
plejefamilier. Familiesektionen vil derfor anbringe en del af de børn, som tidligere blev anbragt 
på institution, i plejefamilie.  
 
Implementering af besparelser: Familiesektionen skal reducere forbruget på foranstaltninger 
med 5,5 mio. kr. Langt størstedelen vil blive hentet på anbringelser, hvilket kræver en 
omlægning fra dyre institutionspladser og socialpædagogiske opholdssteder til lokale 
anbringelser. De lokale anbringelsessteder vil blive løftet gennem en styrkelse af Ungecentret 
og C. Knaps Minde, så de bliver i stand til at håndtere nogle af de børn og unge, som i dag 
opholder sig på institutioner og opholdssteder.  
 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
Serviceniveauet på den enkelte plads fastlægges som beskrevet i vejledning til serviceloven og 
i rammeaftalen mellem Region Midtjylland og regionens kommuner. Der henvises til 
Familiesektionens ydelseskatalog, færdiggjort ultimo 2009. 
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4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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SOCIALUDVALGET 
 

Mission:  
Socialudvalgets mission er at forebygge og støtte 
ved at skabe og opretholde social tryghed for 
sårbare borgere. 
 
Vision: 
Socialudvalgets vision er at sikre en attraktiv 
kommune med plads til alle baseret på et fælles 
ansvar, respekt og dialog. 
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Beboelse 113 113 113 113 113
Driftsikring af boligbyggeri 207 207 207 207 207
Andre sundhedsudgifter 3.999 3.999 3.999 3.999 3.999
Botilbud for personer med særlige 
sociale problemer 5.930 5.323 5.323 5.323 5.323
Alkoholbehandling og 
behandlingshjem for 
alkoholskadede 5.336 5.317 5.317 5.317 5.317
Behandling af stofmisbrugere 13.520 13.307 13.307 13.307 13.307

Botilbud til længerevarende ophold 2.564 1.677 1.677 1.677 1.677
Botilbud til midlertidigt ophold 17.437 16.816 16.816 16.816 16.816
Kontaktperson- og 
ledsageordninger 794 400 400 400 400
Beskyttet beskæftigelse 1.440 1.200 1.200 1.200 1.200
Aktivitets- og samværstilbud 1.935 1.942 1.942 1.942 1.942
Øvrige sociale formål 2.156 1.971 1.971 1.971 1.971
Tjenestemandspension 0 0 0 0 0
I alt 55.431 52.272 52.272 52.272 52.272
Anlæg 0 10.000 5.000 0 0

Bevilling 51 Social service
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Bevillingsaftale for bevilling 51 Social Service 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Socialudvalget og afdelingschefen for bevilling 51 Social 
Service. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål 
baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 51 Social Service skal ligeledes understøtte Socialudvalgets mission og 
vision. 
 
Mission 
Socialudvalgets mission er at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for 
sårbare borgere. 
 
Vision 
Socialudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles 
ansvar, respekt og dialog. 
 

Mål for bevilling 51 Social Service 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 51 Social Service, der skal være 
medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, som fremgår af ”Oplæg til 
målaftale”. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem 
overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Gennemgående og løbende fokus 
på at budgettet overholdes 

Løbende styring og 
opfølgning på beslutninger 
truffet i forhold til 
udmøntning af budget 2011. 
 
 
 

Budgettet er overholdt. 

Faglig og økonomisk bæredygtighed 
sikres 

Analyse af hvilke tilbud der 
mere omkostningseffektivt 
kan tilbydes i eget regi, i den 
nødvendige socialfaglige 
kvalitet. Udvikling af nye og 
igangværende tilbud på 
baggrund af analysen samt 
kontinuerlig fokus på LEON-
princippet (Laveste Effektive 
OmkostningsNiveau). 
 
Indtænkning af gruppe-tilbud 
frem for individuelle tilbud på 
misbrugsområdet. 
 
Synliggørelse af 

Kommunale tilbud er 
oprettet, når de er mere 
omkostningseffektive og har 
den nødvendige socialfaglige 
kvalitet. 
 
Antallet af borgere, der 
visiteres til tilbud uden for 
kommunen er faldende fra 13 
til 8 borgere fra ult. 2009 til 
ult. 2011.  
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serviceniveauet for borgere 
og medarbejdere, så 
forventninger til områdets 
ydelser er realistiske. 

 
 

Borgerne oplever sammenhæng og 
helhedstænkning i kommunens 
opgaveløsning (K) 
 
 

Etablering af en ”stifinder-
funktion” der guider den 
enkelte borger i det 
kommunale system. 
Stifinderen skal bidrage til at 
skabe proces i afdelingerne 
med henblik på at 
implementere værdier, som 
sammenhæng og 
helhedsorientering. 
  
Dialog med de frivillige 
organisationer samt grupper 
af udsatte. 

Brugertilfredshedsundersøgel
se – kvalitative interview 
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto Budget Overslag Overslag Overslag 
1000 kr. i 2011 prisniveau 2011 2012 2013 2014 
Beboelse 113 113 113 113 
Driftsikring af boligbyggeri 207 207 207 207 
Andre sundhedsudgifter 3.999 3.999 3.999 3.999 
Botilbud for personer med 
særlige sociale problemer 5.323 5.323 5.323 5.323 
Alkoholbehandling og 
behandlingshjem for 
alkoholskadede 5.317 5.317 5.317 5.317 
Behandling af stofmisbrugere 13.307 13.307 13.307 13.307 
Botilbud til længerevarende 
ophold 1.677 1.677 1.677 1.677 
Botilbud til midlertidigt ophold 16.816 16.816 16.816 16.816 
Kontaktperson- og 
ledsageordninger 400 400 400 400 
Beskyttet beskæftigelse 1.200 1.200 1.200 1.200 
Aktivitets- og samværstilbud 1.942 1.942 1.942 1.942 
Øvrige sociale formål 1.971 1.971 1.971 1.971 
Tjenestemandspension 0 0 0 0 
I alt 52.272 52.272 52.272 52.272 
Anlæg 0 10.000 5.000 0 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Det er særligt de svagere stillede grupper af borgere, der vender tilbage til arbejdsledighed og 
kontanthjælp. Udfordringen er at opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet f.eks. gennem 
aktive tilbud eller praktikker. 
  
Misbrugscentret og Alkoholrådgivningen sammenlægges til et Rusmiddelcenter, og 
medarbejderne skal samles i én bygning. For at sammenlægningen skal have en effekt og for 
at udvikle kvaliteten i indsatsen, er målet, at der hurtigst muligt findes en centralt placeret 
bygning til Rusmiddelcentret. 
 
Job- og Borgerserviceafdelingen kan ikke efterleve alle borgernes forventninger til service og 
tilbud - eksempelvis døgntilbud. Det kan være en udfordring at prioritere hvilke grupper af 
borgere, der skal have hvilke tilbud. Der er brug for klarhed og retning, hvilket vi ønsker at 
opnå gennem politisk prioritering. 
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3. Beskrivelse af serviceniveau 
De særligt socialt udsatte borgere skal have den hjælp og støtte, de har behov for og ret til, ud 
fra lovgivningen og det politisk fastlagte serviceniveau. 
 
 

4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Driftsikring af boligbyggeri 41 0 0 0 0
Specialpædagogiskbistand til 
voksne 6.254 4.616 4.616 4.616 4.616
Ungdomsuddannelse for unge med 
særlig behov 4.852 14.857 14.857 14.857 14.857
Kommunal tandpleje 1.049 1.036 1.036 1.036 1.036
Ældreboliger -875 -1.613 -1.613 -1.613 -1.613
Pleje og omsorg m.v. af ældre og 
handicappede 21.819 22.789 22.789 22.789 22.789
Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede 37.394 47.506 47.506 47.506 47.506
Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 52 52 52 52 52
Rådgivning og 
rådgivningsinstitutioner 3.331 3.216 3.216 3.216 3.216
Botilbud for længerevarende 
ophold 111.027 110.235 110.235 110.235 110.235
Botilbud til midlertidigt ophold 49.920 41.707 41.707 41.707 41.707
Kontaktperson- og 
ledsagerordninger 3.499 2.941 2.941 2.941 2.941
Beskyttet beskæftigelse 24.543 19.103 19.103 19.103 19.103
Aktivitets- og samværstilbud 22.865 24.155 24.155 24.155 24.155
Støtte til frivilligt socialt arbejde 
og øvrige sociale formål 84 -10.782 -10.782 -10.782 -10.782
I alt 285.856 279.818 279.818 279.818 279.818
Anlæg 25.235 0 0 0 0

Bevilling 55 Handicap
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Bevillingsaftale for bevilling 55 Handicap 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Socialudvalget og afdelingschefen for bevilling 55 
Handicap. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål 
baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 55 Handicap skal ligeledes understøtte Socialudvalgets mission og vision. 
 
Mission 
Socialudvalgets mission er at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for 
sårbare borgere. 
 
Vision 
Socialudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles 
ansvar, respekt og dialog. 
 
 

Mål for bevilling 55 Handicap 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 55 Handicap, der skal være medvirkende til 
at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af ”Oplæg til målaftale”. 
Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Vedvarende fokus på at budgettet 
for 2011 overholdes. 

Løbende styring og 
opfølgning på beslutninger 
truffet i forhold til 
udmøntning af budget 2011. 
 

Budgettet er ved udgangen af 
2011 overholdt, og de 
løbende budgetopfølgninger 
giver ikke anledning til et 
forventet mer-/mindreforbrug 
på mere end 5 pct. 
 

Borgerne oplever sammenhæng og 
helhed i kommunens 
opgaveløsning. (K) 

Igennem dialog med brugere, 
pårørende, interesse-
organisationer og øvrige 
organisationer skal det 
sikres, at kontakten med 
Handicap- og 
Psykiatriafdelingen opleves 
som smidig, hurtig, entydig 
og grundig. 
 
Der afholdes audits med 
fokus på sagsbehandlingen.  
 
Der udarbejdes vejledninger 
til borgerne i 
overensstemmelse hermed. 
 

Der er gennemført kvalitative 
brugertilfredshedsundersøgel
ser med et tilfredsstillende 
resultat. 
 
De foreslåede audits er 
gennemført med et 
tilfredsstillende resultat. 
 
De foreslåede vejledninger er 
udarbejdet senest ved 
udgangen af 2011. 
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Der skal udvikles rammer og 
styringsredskaber som sikrer, at 
den faglige og den økonomiske 
bæredygtighed kan opretholdes, 
udbygges og samtænkes. 

Udarbejdelse af service-
niveauer for de 
foranstaltninger, der tilbydes 
af Handicap- og Psykiatri-
afdelingen, således at 
forventninger til områdets 
ydelser er afstemt med de 
ressourcer, der afsættes.  
 
Fortsat udvikling af et robust 
ledelsesinformationssystem. 
 
Fortsat fokus på arbejdet 
med Dansk Kvalitetsmodel på 
det Sociale Område. 

Konstatering af, at der 
foreligger politisk godkendte 
service-deklarationer for de 
§§, der finansieres af 
bevilling 55. 
 
Antallet af borgere, der 
visiteres til tilbud uden for 
kommunen er faldende fra 
ult. 2009 til ult. 2011 (dette 
mål skal afstemmes med 
forventet implementering af 
ny lovgivning på området). 
 
Det kan konstateres, at de 
økonomiske 
styringsprincipper er 
gennemgået, og at foreslåede 
korrektioner er 
implementeret. 
 

God overgang fra barn til voksen. 
(K) 
 

Indførelse af procedurer, 
smidige sagsgange m.v., der 
sikrer en god overgang når 
en borger, der bliver 18 år 
skal overgå til ”voksen 
foranstaltninger”. 
 
Med afsæt i Servicestyrelsens 
vejledning samt de mellem 
kommunerne og Regionale 
Midtjylland aftalte 
retningslinjer tages der 
initiativ til forbedring af den 
tværgående koordinering i 
forbindelse med overgang fra 
barn til voksen: 
 
Internt: Koordinering mellem 
Børne- og Familieområdet, 
Arbejdsmarkedsområdet og 
Handicap- og 
Psykiatriområdet. 
 
Eksternt: tværkommunal og 
kommunal/regional 
koordinering af sagsforløb. 
 

At de ændrede procedurer 
m.v. er implementeret senest 
ved udgangen af 2011. 
 
At en kvalitativ 
brugerundersøgelse er 
gennemført og danner afsæt 
for det videre arbejde med at 
sikre den gode overgang. 
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Driftssikring af boligbyggeri 
 

0 0 0 0 

Specialpædagogisk bistand til 
voksne 

4.616 4.616 4.616 4.616 

Ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov 

14.857 14.857 14.857 14.857 

Kommunal tandpleje 
 

1.036 1.036 1.036 1.036 

Ældreboliger 
 

-1.613 -1.613 -1.613 -1.613 

Pleje og omsorg m.v. af ældre 
og handicappede 

22.789 22.789 22.789 22.789 

Forebyggende indsats for 
ældre og handicappede 

47.506 47.506 47.506 47.506 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 

52 52 52 52 

Rådgivning og 
rågivningsinstitutioner 

3.216 3.216 3.216 3.216 

Botilbud for længerevarende 
ophold 

110.235 110.235 110.235 110.235 

Botilbud til midlertidige 
ophold 

41.707 41.707 41.707 41.707 

Kontaktperson- og 
ledsagerordninger 

2.941 2.941 2.941 2.941 

Beskyttet beskæftigelse 
 

19.103 19.103 19.103 19.103 

Aktivitets- og samværstilbud 
 

24.155 24.155 24.155 24.155 

Støtte til frivilligt socialt arbejde 
og øvrige sociale formål 

-10.782 -10.782 -10.782 -10.782 

I alt 279.818 279.818 279.818 279.818 
 

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. 
 

171



Bevillingsaftale 2011   

 
 

 

Rammer for budgetstyringen 
Kommunen træffer – under hensyn til lovgivning og økonomiske rammer - beslutning om den 
service, der stilles til rådighed for den enkelte bruger eller brugergrupper. I løbet af 2010 
drøftes og godkendes servicedeklarationer for tildelingen af ydelser efter Lov om Social 
Service, således at der ved indgangen til 2011 foreligger kommunalt fastlagte standarder for 
tildelingen af samtlige ydelser. Dermed sikres, at tildelingen sker efter objektive kriterier, og 
det sikres, at borgeren ikke tilbydes en mere indgribende foranstaltning end nødvendigt.  
 
Ændring i behov 
Brugergruppens sammensætning ændres over tid. Der konstateres et stigende antal ældre 
udviklingshæmmede og sindslidende, og der konstateres et stigende antal unge mennesker 
med psykiatriske lidelser. I takt med den ændrede sammensætning ændres kravene til de 
ydelser, der bestilles.  
 
Samtidig hermed vil øget fokus på optimal udnyttelse af de afsatte ressourcer medføre, at det 
løbende skal overvejes, i hvilket omfang ydelser til disse brugergrupper skal bestilles hos 
leverandører i andre kommuner, eller om der i dialog med leverandørsektionerne i Silkeborg 
Kommune kan etableres passende tilbud i kommunens institutioner. 
 
Ændret lovgivning 
Kommunen træffer i samråd med borgeren beslutning om at bestille ydelser enten hos 
Silkeborg Kommunes egne leverandører eller hos leverandører i andre kommuner. Ny 
lovgivning, som træder i kraft pr. 1. januar 2011 giver mulighed for, at Myndighedssektionen i 
Silkeborg Kommune fremadrettet har langt bedre mulighed for at påvirke de indsatser, som 
ydes i andre kommuner, således at der ikke ydes en mere indgribende foranstaltning end 
nødvendigt. Det skal sikres, at denne mulighed udnyttes fuldt ud.  
 
 

3. 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. 
 
 

4. Opfølgning på mål og budget 
 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Introduktionsydelse 1.660 3.175 3.175 3.175 3.175
Repatriering 63 63 63 63 63
Personlige tillæg mv. 8.493 8.691 8.691 8.691 8.691
Førtidspension med 50 % refusion 35.357 33.808 32.307 30.808 29.307
Førtidspension med 35 % refusion 64.901 61.218 59.269 57.318 55.368
Førtidspension med 35 % refusion
- tilkendt efter 1. januar 2003 127.323 147.785 167.285 186.785 206.285
Sygedagpenge 142.060 153.293 153.293 151.874 151.874
Sociale formål 23.908 26.969 26.969 26.969 26.969
Kontanthjælp 75.185 81.115 81.213 81.280 81.408
Kontanthjælp vedrørende visse 
grupper af flygtninge 0 0 0 0 0
Aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere 27.144 27.144 27.144 27.144 27.144
Boligydelse til pensionister 34.804 35.148 36.218 37.363 38.533
Boligsikring 22.980 27.085 27.986 28.888 29.840
Revalidering 25.215 23.911 23.911 23.911 23.911

Løntilskud mv. til personer i 
fleksjob og personer i 
løntilskudsstillinger i målgruppe § 
2, nr. 6, jf. lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob) 36.959 34.341 34.341 34.341 34.341
I alt 626.051 663.746 681.865 698.610 716.909

Bevilling 56 Sociale overførsler
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Bevillingsaftale for bevilling 56 Sociale overførsler 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Socialudvalget og afdelingschefen for bevilling 56 Sociale 
Overførsler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål 
baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 56 Sociale overførsler skal ligeledes understøtte Socialudvalgets mission 
og vision. 
 
Mission 
Socialudvalgets mission er at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for 
sårbare borgere. 
 
Vision 
Socialudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles 
ansvar, respekt og dialog. 
 
 

Mål for bevilling 56 Sociale overførsler 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 56 Sociale overførsler, der skal være 
medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af ”Oplæg til 
målaftale”. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem 
overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 
Mål Handlinger Succeskriterium 
Nedbringelse af antallet af 
sygedagpengemodtagere 
over 52 uger (K) 

Større fokus på målgruppen. 
Tidligere afklaring af 
målgruppen. 
 
 

Nedbringelse af målgruppen 
til 260 årspersoner. 
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 

 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto Budget Overslag Overslag Overslag 
1000 kr. i 2011 prisniveau 2011 2012 2013 2014 
Introduktionsydelse 3.175 3.175 3.175 3.175 
Repatriering 63 63 63 63 
Personlige tillæg mv. 8.691 8.691 8.691 8.691 
Førtidspension med 50 % 
refusion 33.808 32.307 30.808 29.307 
Førtidspension med 35 % 
refusion 61.218 59.269 57.318 55.368 
Førtidspension med 35 % 
refusion - tilkendt efter 1. 
januar 2003 147.785 167.285 186.785 206.285 
Sygedagpenge 153.293 153.293 151.874 151.874 
Sociale formål 26.969 26.969 26.969 26.969 
Kontanthjælp 81.115 81.213 81.280 81.408 
Kontanthjælp vedrørende visse 
grupper af flygtninge 0 0 0 0 
Aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere 27.144 27.144 27.144 27.144 
Boligydelse til pensionister 35.148 36.218 37.363 38.533 
Boligsikring 27.085 27.986 28.888 29.840 
Revalidering 23.911 23.911 23.911 23.911 

Løntilskud mv. til personer i 
fleksjob og personer i 
løntilskudsstillinger i målgruppe 
§ 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob) 34.341 34.341 34.341 34.341 
I alt 663.746 681.865 698.610 716.909 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Stigningen i ledigheden blandt dagpengemodtagere i Silkeborg Kommune har de seneste år 
været større end i regionen som helhed. Især de unge og ikke-faglærte er blevet hårdt ramt af 
ledighed. Den stigende ledighed har medført en stigning i antallet af langtidsledige i Silkeborg 
Kommune.  
 
Der er fortsat en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere, som ikke umiddelbart kan udsluses til 
ordinært arbejde eller uddannelse. Silkeborg Kommune har et potentiale i forhold til at øge 
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den virksomhedsrettede aktiveringsindsats for de svagere kontanthjælpsmodtagere med 
henblik på at styrke arbejdsmarkedstilknytningen for den enkelte og undgå permanent 
offentlig forsørgelse.  
 
Silkeborg Kommune står overfor en række problemstillinger i sygedagpengeindsatsen. Dels 
opererer Jobcenter Silkeborg med et efterslæb i sagsbehandlingen på ca. 420 sygemeldte 
personer, og dels er der det seneste år sket afgørende ændringer i en række 
lovgivningsmæssige forudsætninger. Dette betyder bl.a., at der er krav om at kommunerne 
hyppigere følger op på sygedagpengesagerne.  
 
Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse i Silkeborg er steget fra knap 3.700 
personer i 2004 og til godt 4.000 i 2009.  
 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
Silkeborg Kommunes serviceniveau er overholdelse af lovgivningen. Serviceniveau er 
detailregulering i den sociale lovgivning. Der henvises hertil. 
 
 

4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
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 824 5.500 4.950 3.450 8.800

Bevilling 58 Handicap - 
vokseninstitutioner
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Bevillingsaftale for bevilling 58 Handicap - institutioner 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Socialudvalget og afdelingschefen for bevilling 58 Handicap 
- institutioner. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens 
mål baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 58 Handicap - institutioner skal ligeledes understøtte Socialudvalgets 
mission og vision. 
 
Mission 
Socialudvalgets mission er at skabe og opretholde social tryghed for sårbare borgere ved at 
forebygge og støtte. 
 
Vision 
Socialudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles 
ansvar, respekt og dialog. 
 
 

Mål for bevilling 58 Handicap - institutioner 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 58 Handicap - institutioner, der skal være 
medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af ”Oplæg til 
målaftale”. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem 
overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Vedvarende fokus på at budgettet 
for 2011 overholdes. 

Løbende styring og 
opfølgning på beslutninger 
truffet i forhold til 
udmøntning af budget 2011. 
 

Budgettet er ved udgangen af 
2011 overholdt, og de 
løbende budgetopfølgninger 
giver ikke anledning til et 
forventet mer-/mindreforbrug 
på mere end 2,5 pct. 
 

Der skal udvikles rammer og 
styringsredskaber som sikrer, at 
den faglige og den økonomiske 
bæredygtighed kan opretholdes, 
udbygges og samtænkes. 

LEON-princippet (Laveste 
Effektive 
OmkostningsNiveau) og ABC-
princippet (Activity Based 
Costing) anvendes 
konsekvent. 
 
Fortsat fokus på arbejdet 
med Dansk Kvalitetsmodel på 
det Sociale Område, specielt i 
forhold til kvalificering af 
pædagogiske handleplaner. 
 
Udvikling af kollektive tilbud 
frem for individuelle tilbud på 

Antallet af borgere, der 
modtager tilbud i Silkeborg 
kommune er stigende fra ult. 
2009 til ult. 2011 (dette mål 
skal afstemmes med 
forventet implementering af 
ny lovgivning på området). 
 
Det kan konstateres, at de 
økonomiske 
styringsprincipper er 
gennemgået, og at foreslåede 
korrektioner er 
implementeret. 
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afdelingens tilbud til såvel 
udviklingshæmmede som 
sindslidende. 
 

Optimering af tilbudsviften, således 
at de fleste af kommunens borgere i 
målgruppen kan tilbydes den 
ønskede foranstaltning i bo- 
aktivitets og samværstilbud, som 
drives af Silkeborg Kommune. 
 
At udvikle tilbud i eksisterende 
rammer, som indenfor nærmere 
afgrænsede områder har en kvalitet 
og en kapacitet, som gør, at 
tilbuddet bliver relevant for såvel 
egne som andre borgere.  
 
 

At udarbejde en 
specialiseringsstrategi, som: 
 
• anviser veje til at sikre, at 

kommunens tilbud i videst 
muligt omfang dækker 
behovet hos kommunens 
borgere i målgruppen. 

• beskriver de områder, 
hvor Silkeborg Kommune 
ønsker at udvikle tilbud, 
som også er attraktive for 
borgere udenfor 
kommunen. 

 
Der udarbejdes en 
demografisk 
analyse/vurdering af den 
forventede udvikling i typer 
og antal af borgere, som 
fremover kan forventes at 
benytte kommunens tilbud. 
 
Der opbygges en 
kompetencedatabase, som 
skal afdække specialiserede 
socialpædagogiske 
kompetencer hos personalet. 
 

At den foreslåede 
specialiseringsstrategi inden 
udgangen af 2011 er 
udarbejdet, politisk godkendt 
og indarbejdet i 
Rammeaftalen for 2012 
 
At omfanget af tilkøbsydelser 
er reduceret, og at 
specialiserede 
socialpædagogiske ydelser i 
højere omfang kan ydes 
indenfor rammerne af den 
almindelige normering.  
 
De bygningsmæssige forhold 
og muligheder, som er 
beskrevet i Plan 2015 
indarbejdes i den samlede 
specialiseringsstrategi med 
henblik på at udnytte 
eksisterende ressourcer 
optimalt. 
 
At den foreslåede 
kompetencedatabase er 
etableret, og indarbejdet i 
specialiseringsstrategien. 

En sammenhængende 
psykiatriindsats for sindslidende 
borgere i Silkeborg Kommune. 
 
En psykiatriindsats, som sikrer, at 
mulighederne i de eksisterende 
tilbud – samt kommende tilbud 
(specielt Psykiatriens Hus) udnyttes 
optimalt. (K) 

At udarbejde en 
visitationsmodel til de social-
psykiatriske tilbud i Silkeborg 
Kommune, som sikrer, at 
borgere til enhver tid 
visiteres til den mindst 
indgribende foranstaltning, 
under hensyn til borgerens 
kompetencer og behov.  
 
Der gennemføres i sidste 
halvdel af 2011 en kvalitativ 
brugeranalyse af, hvorvidt 
brugergruppen oplever 
sammenhæng i 
psykiatriindsatsen i Silkeborg 
Kommune (en sådan analyse 
gennemføres i rammerne af 
Kvalitetsmodellen på det 
Sociale område). 
 

At modellen er udarbejdet og 
politisk godkendt inden 
udgangen af 2011. 
 
Modellen genspejler de 
servicestandarder, som i 
løbet af 2010 er fastlagt af 
Socialudvalget. 
 
At brugeranalyse er 
gennemført og danner 
konkret afsæt for yderligere 
optimering af området. 
 

Recovery tilgangen udbredes som 
metode indenfor samtlige 
socialpsykiatriske tilbud i Silkeborg 

I begyndelsen af 2011 
planlægges en intern 
efteruddannelsesindsats 

At flere sindslidende borgere 
skifter fra et mere til et 
mindre indgribende tilbud. 
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Kommune. indenfor Recovery-
tænkningen med inddragelse 
af de kompetencer, som 
allerede er til stede i 
organisationen. 
 
I løbet af 2011 gennemføres 
en kvantitativ analyse, som 
skal sandsynliggøre, at 
antallet af dage, hvor den 
sindslidende borger modtager 
et støttende tilbud fra de 
socialpsykiatriske tilbud er 
faldende, samt at den 
modtagne foranstaltning 
hurtigere får en mindre 
indgribende karakter. 
 

 

At der arbejdes hen imod at 
integrere tilbud, således at 
borgeren oplever sammenhæng i de 
enkelte tilbud der tilbydes, under 
hensyn til borgerens ressourcer og 
behov. 
 
Dette medfører blandt andet, at det 
skal tilstræbes, at der skal være en 
socialpædagogisk gevinst ved hver 
enkelt indsats omkring borgeren. 
(K) 
 
 

Det skal udformes en strategi 
for, hvordan tilværelsen 
omkring borgeren 
tilrettelægges, således at: 
 
• Uhensigtsmæssige 

miljøskift undgås. 
• Tilbud uden positiv effekt 

for den enkelte 
nedlægges, og der 
visiteres til anden 
foranstaltning. 

 
Der arbejdes med metoder 
for forbedret kommunikation 
imellem borger og personale 
– uanset borgerens 
kompetenceniveau. 
 

At den foreslåede strategi er 
udarbejdet. 
 
At arbejdet med at forbedre 
kommunikationen og 
borgerinddragelsen er fuldført 
i rammerne af Dansk 
Kvalitetsmodel på det Sociale 
Område. 
 
 

Der skal udvikles et koordineret 
tilbud til borgere, som er fyldt 65 
år. 
 
Tilbuddet bør sammensættes af et 
botilbud og et aktivitets- og 
samværstilbud i umiddelbar 
tilknytning til hinanden, således at 
borgerne i målgruppen oplever et 
tilbud, som er afstemt borgerens 
behov i ”den tredje alder”. (K) 
 

Mulighederne for at etablere 
et tilbud i nogle af de ledige 
bygninger, som ejes af 
Silkeborg Kommune skal 
afdækkes. 
 
Der skal udformes en 
indholdsbeskrivelse af 
tilbuddet.  
 
Handicap- og 
Psykiatriafdelinen skal i 
dialog med ældre og Omsorg 
om opgaveløsningen. 
 

At der er udarbejdet en 
indholdsbeskrivelse og en 
procesplan, og at der er 
truffet politisk afgørelse af, 
hvorvidt der skal arbejdes 
videre med etablering at et 
koordineret ældretilbud. 
 
 

183



Bevillingsaftale 2011   

 
 

 

Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Specialpædagogisk bistand 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 midlertidige 
ophold 

0 0 0 0 

Beskyttet beskæftigelse 
 

0 0 0 0 

Aktivitets- og samværstilbud 
 

0 0 0 0 

I alt 0 0 0 0 
Anlæg 5.500 4.950 3.450 8.800 
 
 

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.  
 
Der sker konstant ændringer i den demografiske sammensætning af brugergruppen fra såvel 
Silkeborg Kommune som fra andre kommuner. Derfor er det nødvendigt at foretage løbende 
tilpasninger i tilbudsviften, således at tilbuddene er interessante for såvel egne borgere som 
borgere fra andre kommuner. Eksempelvis: 
 
• Der arbejdes således med at etablere fleksible aflastningsordninger for børn som 

erstatning/supplement til dyrere foranstaltninger. 
 
• Der foretages løbende tilpasninger i antallet af pladser til sindslidende i takt med 

implementeringen af Recovery-metoden i tilbuddene. 
 
• Der arbejdes på at etablere tilbud specifikt målrettet ældre med behov for såvel 

socialpædagogisk som plejemæssig bistand. 
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I forlængelse af arbejdet med Plan 2015 udarbejdes der i 2011 en specialiseringsstrategi, som 
vil give et bud på et samlet, strategisk overblik over den forventede udvidelse af områdets 
tilbud, således af fremtidens udfordringer kan imødekommes. 
 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
Bevillingen udmøntes i overensstemmelse med de aftaler, som indgås i forbindelse med 
rammeaftalen. 
 
 

4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Pleje og omsorg m.v. af ældre og 
handicappede 0 0 0 0 0
Botilbud for personer med særlige 
sociale problemer 0 0 0 0 0
Behandling af stofmisbrugere 0 0 0 0 0

Botilbud til længerevarende ophold 0 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0 0

Bevilling 59 Social service - 
institutioner
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Bevillingsaftale for bevilling 59 Social service - institutioner 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Socialudvalget og afdelingschefen for bevilling 59 Social 
service – institutioner. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. 
Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 59 Social service – institutioner skal ligeledes understøtte Socialudvalgets 
mission og vision. 
 
Mission 
Socialudvalgets mission er at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for 
sårbare borgere. 
 
Vision 
Socialudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles 
ansvar, respekt og dialog. 
 
 

Mål for bevilling 59 Social service – institutioner  
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 59 Social service - institutioner, der skal 
være medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af 
”Oplæg til målaftale”. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem 
overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 
Mål Handlinger Succeskriterium 
Der arbejdes 
evidensorienteret (K) 

Udvikle strategi for hvordan 
der arbejdes 
evidensorienteret på 
området. 
 
Der skal kunne redegøres for, 
i hvor høj grad det, der laves, 
er evidensorienteret. 

Der er udarbejdet strategi 
for, hvordan der arbejdes 
evidensorienteret på 
området. 
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto Budget Overslag Overslag Overslag 
1000 kr. i 2011 prisniveau 2011 2012 2013 2014 
Pleje og omsorg m.v. af ældre 
og handicappede 0 0 0 0 
Botilbud for personer med 
særlige sociale problemer 0 0 0 0 
Behandling af stofmisbrugere 0 0 0 0 

Botilbud til længerevarende 
ophold 0 0 0 0 
I alt 0 0 0 0 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Godrum er selvejende, og fra 1. april 2010 er alle medarbejdere blevet 
virksomhedsoverdraget. I andet halvår 2010 forventes det at indgå en ny driftsoverenskomst 
med den selvejende institution Godrum. Dette kan resultere i nye samarbejdsformer og 
snitflader, som skal udvikles i 2011. 
 
Ny lovgivning omkring ændring af handlekommuner vil kunne komme til at stille Godrum 
overfor nye udfordringer i samarbejdet med det store antal kommuner, man betjener. 
 
 

3. 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 niveau. 
 
 

4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Socialudvalget
Bevilling:59 Social service - institutioner

Ydelse: Budget 2010 Budget 2011

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Døgnophold Godrum/Hedebo Servicelovens § 110 519.000 531.000

Døgnophold Lysbro - Servicelovens § 110 415.000 382.000

Udslusning Lysbro, Servicelovens § 110 143.000 130.000

Landlyst, Plejehjem for misbrugere, Servicelovens § 107 587.000 671.000

Marienlundsvej, døgnbehandling misbrug 350.000 330.000

Huset, dagtilbud, misbrugere 146.000 136.000
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ARBEJDSMARKEDS- 

UDVALGET 
 

Mission:  
Arbejdsmarkedsudvalget er med til at skabe gode 
vilkår og rammer så ledige, unge og udsatte grupper 
kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen er 
fremadrettet og aktiv til gavn for borgerne og 
erhvervslivet. Borgerne i Silkeborg vil gerne bidrage 
og tage vare om deres eget liv, så 
Arbejdsmarkedsudvalgets fokus er på den enkeltes 
ressourcer og muligheder i stedet for kontrol.    
 
Vision: 
Arbejdsmarkedsudvalgets vision er, at der skal være 
plads til alle på arbejdsmarkedet. 
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Ungdommens 
Uddannelsesvejledning 8.141 8.656 8.656 8.656 8.656
Produktionsskoler 2.316 5.419 5.419 5.419 5.419
Beskyttet beskæftigelse -25 -36 -36 -36 -36
Løntilskud til ledige ansat i 
kommuner 2.939 8.036 8.036 8.036 8.036
Servicejob -1.875 -1.429 -1.429 -1.429 -1.429
Sekretariat og forvaltninger 424 221 221 221 221
Tjenestemandspensioner 0 0 0 0 0
I alt 11.920 20.867 20.867 20.867 20.867

Bevilling 61 Arbejdsmarked - 
serviceudgifter
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Bevillingsaftale for bevilling 61 Arbejdsmarked - service 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Arbejdsmarkedsudvalget og afdelingschefen for bevilling 61 
Arbejdsmarked - service. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. 
Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 61 Arbejdsmarked - service skal ligeledes understøtte 
Arbejdsmarkedsudvalgets mission og vision. 
 
Mission 
Arbejdsmarkedsudvalget er med til at skabe gode vilkår og rammer så ledige, unge og udsatte 
grupper kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen er fremadrettet og aktiv til gavn for 
borgerne og erhvervslivet. Borgerne i Silkeborg vil gerne bidrage og tage vare om deres eget 
liv, så Arbejdsmarkedsudvalget har fokus er på den enkeltes ressourcer og muligheder i stedet 
for kontrol.    
 
Vision 
Arbejdsmarkedsudvalgets vision er, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet. 
 
 

Mål for bevilling 61 Arbejdsmarked - service 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 61 Arbejdsmarked - service, der skal være 
medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af ”Oplæg til 
målaftale”. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem 
overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 

 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Nedbringelse af 
sygedagpengemodtagere over 52 
uger (K) 

Større fokus på målgruppen 
og implementering af den 
nye sygedagpengestrategi 
med tre målrettede indsatser.  
 
 

Nedbringelse af målgruppen 
til 260 årspersoner. 

Virksomhederne får den 
arbejdskraft, de efterspørger med 
særligt fokus på ungegruppen.  
 

Kortlægge og udarbejde 
strategi for en 
sammenhængende 
ungestrategi/indsats og 
igangsætte de relevante 
initiativer.  
 
Indsamle og bruge erfaringer 
fra virksomhederne i 
Silkeborg Kommune.  
 

Antallet af unge på offentlig 
forsørgelse under 30 år skal 
begrænses til 1.300 personer 
(fuldtidspersoner i ledighed 
og aktivering) i december 
2011. (niveauet for december 
2009 var 1.423 personer).  
 

197



Bevillingsaftale 2011   

 
 

 

Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Ungdommens 
uddannelsesvejledning 

 
8.656 

 
8.656 

 
8.656 

 
8.656 

Produktionsskoler 5.419 5.419 5.419 5.419 
Beskyttet beskæftigelse -36 -36 -36 -36 
Løntilskud til ledige ansat i 
kommuner 

 
8.036 

 
8.036 

 
8.036 

 
8.036 

Servicejob -1.429 -1.429 -1.429 -1.429 
Sekretariat og forvaltninger 221 221 221 221 
Tjenestemandspensioner 0 0 0 0 
I alt 20.867 20.867 20.867 20.867 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Udfordringerne i 2011 bliver at nedbringe antallet af ledige og sygemeldte. Det forventes, at 
virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft vender i løbet af 2011, således at 
virksomhederne får brug for kvalificeret arbejdskraft og ledigheden vil falde. Trods 
forventningen om en faldende ledighed, så er der en række udfordringer på 
beskæftigelsesområdet. De tre største beskæftigelsespolitiske udfordringer bliver forsat en 
nedbringelse af ungeledigheden, opkvalificering og uddannelse af borgerne i Silkeborg og 
nedbringelse af ledigheden særligt med fokus på nedbringelse af den længerevarende ledighed 
(arbejdskraftreserven). Da der stadig er stor usikkerhed om beskæftigelsesudviklingen er 
udfordringen, at være på forkant med de ledige borgeres kvalifikationer og virksomhedernes 
efterspørgsel på arbejdskraft. 

 
3. Beskrivelse af serviceniveau 
Det er Silkeborg Kommunes intention, som minimum at leve op til det serviceniveau, der 
fremgår af lovgivningen for området. Derudover udarbejder Job- og Borgerserviceafdelingen 
hvert år en beskæftigelsesplan med målsætninger for det kommende år. Beskæftigelsesplanen 
godkendes af Silkeborg Byråd og Beskæftigelsesregionen. Der henvises til 
beskæftigelsesplanen for nærmere specificeret. 
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4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Erhvervsgrunduddannelser 6.084 5.983 5.983 5.983 5.983
Introduktionsprogram m.v. -1.848 -3.055 -3.055 -3.055 -3.055
Dagpenge til forsikrede ledige 78.253 135.654 135.654 135.654 135.654
Revalidering 42.076 31.603 31.603 31.603 31.603
Løntilskud m.v. til personer i 
fleksjob og personer i 
løntilskudsstillinger i målgruppe § 
2, nr. 6, jfr. Lov om aktiv 
Beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob) 48.309 43.317 43.317 43.317 43.317
Beskæftigelsesindsats for 
forsikrede ledige 28.474 34.410 34.410 34.410 34.410
Seniorjob 0 349 349 349 349
Beskæftigelsordninger 32.713 30.426 30.426 30.426 30.426
I alt 234.061 278.687 278.687 278.687 278.687

Bevilling 66 Arbejdsmarked - 
overførselsudgifter
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Bevillingsaftale for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Arbejdsmarkedsudvalget og afdelingschefen for bevilling 66 
Arbejdsmarked - overførsler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. 
Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler skal ligeledes understøtte 
Arbejdsmarkedsudvalgets mission og vision. 
 
Mission 
Arbejdsmarkedsudvalget er med til at skabe gode vilkår og rammer så ledige, unge og udsatte 
grupper kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen er fremadrettet og aktiv til gavn for 
borgerne og erhvervslivet. Borgerne i Silkeborg vil gerne bidrage og tage vare om deres eget 
liv, så Arbejdsmarkedsudvalget har fokus er på den enkeltes ressourcer og muligheder i stedet 
for kontrol.    
 
Vision 
Arbejdsmarkedsudvalgets vision er, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet. 
 
 

Mål for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler, der skal 
være medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af 
”Oplæg til målaftale”. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem 
overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Overholdelse af rettidigheden (K) Øget fokus på overholdelse af 

rettidigheden for alle 
målgrupper.  
 
Optimering, videreførelse og 
udvikling af arbejdsgang og 
metoder, som er opnået i 
rettidighedsprojektet, og som 
kan understøtte en forbedring 
af rettidigheden. 
 
 
 
  
 
 
  
 

98 % af alle a-
dagpengemodtagere skal 
have deres jobsamtale, første 
aktiveringstilbud og gentagne 
aktiveringstilbud til tiden.  
 
For kontant- og 
starthjælpsmodtagere, at 
minimum 90 % af 
jobsamtalerne, 80 % af 
første og gentagne 
aktiveringstilbud til 
arbejdsmarkedsparate og 
75 % af første og gentagne 
aktiveringstilbud til ikke-
arbejdsmarkedsparate gives 
til tiden. 

Borgere skal hurtigst muligt være i 
stand til at forsørge sig selv.  

Målrette Jobcenter Silkeborgs 
indsats til ledige borgere, så 

Antallet af ledige med mere 
end tre måneders 
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den differentieret indsats 
bringer den enkelte ledige 
tættere på 
arbejdsmarkedsmarkedet/sel
vforsørgelse. 
 
Udvikle Jobcenter Silkeborgs 
hjemmeside, så borgerne 
lettere kan finde relevante 
oplysninger.  
 
 
 

sammenhængene offentlig 
forsørgelse 
(arbejdskraftreserven) skal 
begrænses til 1.600 personer 
(personer i ledighed og 
aktivering) i december 2011 
(niveauet er 1.560 personer i 
november 2009).  

Borgere med en midlertidig eller 
varig begrænsning af arbejdsevnen 
bliver støttet i deres vej tilbage i 
job.  
 

Øget fokusering på afklaring 
af arbejdskraftreserven.  
 
Implementering af den nye 
sygedagpengestrategi. 
 
Oprettelse af flere kvotejob i 
Silkeborg Kommune.  
 

Antallet af personer på 
permanente 
forsørgelsesordninger 
(ledighedsydelse, fleksjob og 
førtidspension) skal 
begrænses til 4.000 personer 
(fuldtidspersoner) i december 
2011 svarende til status quo 
fra december 2009.  
 

Virksomhederne får den 
arbejdskraft, de efterspørger med 
særligt fokus på ungegruppen.  
 

Kortlægge og udarbejde 
strategi for en 
sammenhængende 
ungestrategi/indsats og 
igangsætte de relevante 
initiativer.  
 
Indsamle og bruge erfaringer 
fra virksomhederne i 
Silkeborg Kommune.  
 

Antallet af unge på offentlig 
forsørgelse under 30 år skal 
begrænses til 1.300 personer 
(fuldtidspersoner i ledighed 
og aktivering) i december 
2011 (niveauet for december 
2009 var 1.423 personer).  
 

Øget fokus på integration i 
beskæftigelsesindsatsen.  

Kortlægge og udarbejde 
strategi for en 
sammenhængende 
integrationsindsats.  
 
 
 

Antallet af ikke-vestlige 
indvandrere og efterkommere 
på offentlig forsørgelse skal 
være uændret på 731 
personer (fuldtidspersoner i 
ledighed og aktivering) i 
december 2011.  
 
   

Virksomheder, faglige 
organisationer, 
uddannelsesinstitutioner og 
jobcenter Silkeborg sikrer i 
fællesskab kompetenceløft til hele 
arbejdsstyrken. 

Samle interessenter og 
udarbejde tiltag, som kan 
opkvalificere og uddanne 
borgere indenfor alle 
Jobcentrets målgrupper. 
 

Afholdelse af to årlige 
samarbejds/udviklingsmøder 
med A-kasser, 
uddannelsesinstitutioner med 
formålet at udvikle og 
målrette uddannelses- og 
opkvalificeringstilbuddene. 
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Erhvervsgrunduddannelser 5.983 5.983 5.983 5.983 
Introduktionsprogram m.v. -3.055 -3.055 -3.055 -3.055 
Dagpenge til forsikrede ledige 135.654 135.654 135.654 135.654 
Revalidering 31.603 31.603 31.603 31.603 
Løntilskud m.v. 43.317 43.317 43.317 43.317 
Beskæftigelsesindsats for 
forsikrede ledige 34.410 34.410 34.410 34.410 
Seniorjob 349 349 349 349 
Beskæftigelsesordninger 30.426 30.426 30.426 30.426 
I alt 278.687 278.687 278.687 278.687 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Udfordringerne i 2011 bliver at nedbringe antallet af ledige og sygemeldte. Det forventes, at 
virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft vender i løbet af 2011, således at 
virksomhederne får brug for kvalificeret arbejdskraft og ledigheden vil falde. Trods 
forventningen om en faldende ledighed, så er der en række udfordringer på 
beskæftigelsesområdet. De tre største beskæftigelsespolitiske udfordringer bliver forsat en 
nedbringelse af ungeledigheden, opkvalificering og uddannelse af borgerne i Silkeborg og 
nedbringelse af ledigheden særligt med fokus på nedbringelse af den længerevarende ledighed 
(arbejdskraftreserven). Da der stadig er stor usikkerhed om beskæftigelsesudviklingen er 
udfordringen, at være på forkant med de ledige borgeres kvalifikationer og virksomhedernes 
efterspørgsel på arbejdskraft. 
 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
Det er Silkeborg Kommunes intention, som minimum at leve op til det serviceniveau, der 
fremgår af lovgivningen for området. Derudover udarbejder Job- og Borgerserviceafdelingen 
hvert år en beskæftigelsesplan med målsætninger for det kommende år. Beskæftigelsesplanen 
godkendes af Silkeborg Byråd og Beskæftigelsesregionen. Der henvises til 
beskæftigelsesplanen for nærmere specificeret. 
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4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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ÆLDRE- OG  

SUNDHEDSUDVALGET 
 

Mission:  
Ældre- og Sundhedsudvalgets mission er at fremme 
borgerens mestringsevne gennem forebyggende og 
rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens 
Øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest 
sårbare. 
 
Vision: 
Ældre- og Sundhedsudvalgets vision er et 
bæredygtigt ældre- og sundhedsområde skabt i 
samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, 
respekt, frihed og livskvalitet er i fokus. 
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Aktivitetsbestemt medfinansiering 
af sundhedsvæsenet 156.842 175.185 175.185 175.185 175.185
Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472
Vederlagsfri fysioterapi hos 
fysioterapeut 12.357 14.357 14.357 14.357 14.357
Sundhedsfremme og forebyggelse 6.299 4.294 4.294 4.294 4.294
Andre kommunale udgifter 1.420 3.920 3.920 3.920 3.920
I alt 181.388 202.228 202.228 202.228 202.228

Bevilling 71 Sundhedsområdet
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Bevillingsaftale for bevilling 71 Sundhedsområdet 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og afdelingschefen for 
bevilling 71 Sundhedsområdet. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. 
Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 71 Sundhedsområdet skal ligeledes understøtte Ældre- og 
Sundhedsudvalgets mission og vision. 
 
 
Mission 
Ældre- og Sundhedsudvalgets mission er at fremme borgerens mestringsevne gennem 
forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens Øjeblik med prioritering af 
værdig hjælp til de mest sårbare. 
 
Vision 
Ældre- og Sundhedsudvalgets vision er et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde skabt i 
samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus. 
 
 

Mål for bevilling 71 Sundhedsområdet 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 71 Sundhedsområdet der skal være 
medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål bl.a. med fokus på Byrådets 
retningsgivende faktorer, som fremgår af bilag 1. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets 
prioritering af Byrådets fem overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Silkeborg Kommune er del af det 
sammenhængende 
sundhedsvæsen, hvor 
opgaveoverdragelse og løsning af 
opgaver på laveste effektive 
omkostningsniveau (LEON-
princippet) er et grundvilkår 
 

Styrke samarbejdet mellem 
hjemmesygepleje og de 
praktiserede læger ved bl.a. 
at implementere opfølgende 
hjemmebesøg i samarbejde 
med praktiserede læger og 
sygehuse.  
 
Følge op på, at aftalen vedr. 
opgaveoverdragelse 
ibrugtages på områder, hvor 
det er relevant.  
 

Succeskriterier som angivet i 
den endelig 
projektbeskrivelse for 
opfølgende hjemmebesøg. 
 

Mindske den sociale ulighed i 
sundhed ved at styrke 
handlekompetence og øge 
mestringsevne gennem relevante 
og veldokumenterede 
sundhedsfremmende og 
forebyggende indsatser 

Gennem en opsøgende 
tilgang til de borgere, der 
ikke af sig selv er opsøgende 
i forhold til sundhedstilbud, 
udvikles der differentierede 
tilbud med henblik på at 
styrke handlekompetence og 

I 2013 gennemføres 
”Hvordan har du det?”. Heraf 
skal det fremgå, at: 
 
Der kan konstateres en 
stigning i borgere, der er 
fysisk aktive fra 47 % (2006) 
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øge den enkeltes 
mestringsevne i forhold til 
sundhed og trivsel. 
 
Der tilbydes forløb indenfor 
rygestop, seksuel sundhed, 
motions- og kostvejledning i 
lokalmiljøer, 
uddannelsesinstitutioner og 
på mødesteder og 
institutioner for borgere med 
psykiske lidelser og /eller 
handicap. 
 
Der tilbydes løbende 
undervisning i 
sundhedsfremmende og 
forebyggende metoder og 
tilgange til ansatte i 
kommunens i afdelinger og 
institutioner, der arbejder 
med borgere med særlige 
sundhedsmæssige 
udfordringer. 
 

til 55 % 
 
At der kan konstateres en 
stigning i rygere der er holdt 
op/stoppet/blevet røgfri 
inden for de seneste 5 år fra 
19 % (2006) til 22 %. 
 
Andelen af dagligrygere er 
faldet til 17 %,  
 
Andelen af unge under 25 år 
der ryger fast eller 
lejlighedsvis er under 12 %.   
 
Der kan konstateres et fald i 
antal rygere der bor sammen 
med børn fra 19 % (2006) til 
15 %.   
 
Der kan konstateres et fald 
inden for de grupper, der i 
dag har en høj andel af 
rygere på 3 %.  
 
Der kan konstateres et fald i 
BMI fra 13 % (2006) til 10 % 
hos svært overvægtige og fra 
34 % (2006) til 32 % af 
moderat overvægtige. 
 
At der er udviklet, afprøvet 
og dokumentet nye metoder 
og at der er forankret nye 
sundhedsfremmende og 
forebyggende initiativer i 
frivilligheds-området, i 
afdelingerne eller på tværs af 
sektorgrænser. 
 

Forebygge uhensigtsmæssige 
indlæggelser (forkerte, 
forebyggelige og forlængede 
indlæggelser) 
 
(K) 

Kortlægge status og niveau. 
 
Analysere årsager til 
uhensigtsmæssige 
indlæggelser og 
genindlæggelser.  
 
Systematisk opfølgning på 
antal 
færdigbehandlingsforløb. 

Et fald i antal 
uhensigtsmæssige 
indlæggelser, fx et fald i antal 
indlæggelser med indlæg-
gelsesdiagnosen dehydrering, 
tryksår, blærebetændelse, 
lungebetændelse og 
forstoppelse. 
 
Antallet af genindlæggelser 
skal falde fra medio 2010 til 
medio 2011.  
 
Max. 200 
færdigbehandlingsdage på 
det somatiske område 
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Aktivitetsbestemt 
medfinansiering 

175.185 175.185 175.185 175.185 

Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning 

4.472 4.472 4.472 4.472 

Vederlagsfri fysioterapi 14.357 14.357 14.357 14.357 
Sundhedsfremme og 
forebyggelse 

4.294 4.294 4.294 4.294 

Andre sundhedsudgifter 3.920 3.920 3.920 3.920 
I alt  202.228 202.228 202.228 202.228 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
 
a. Ustyrbare sundhedsudgifter 
Konstant stigende efterspørgsel på sundhedsydelser: 
I de to første år efter opgavereformen var der et moderat pres på sundhedsudgifterne, hvilket 
imidlertid i 2009 ændredes markant med stigning på godt 10 % i forhold til 2008. 
Aktivitetsniveauet på sygehusene er stigende dels som følge af de aktivitetskrav, der er aftalt 
mellem regeringen og Danske Regioner, men også som følge af en konstant stigende 
efterspørgsel i befolkningen på sundhedsydelser. Der sker tilmed en løbende udvikling omkring 
registreringspraksis, hvilket betyder, at et uændret serviceniveau kan medføre øgede 
kommunale udgifter, alene fordi registreringspraksis ændres, hvilket fx er set i forhold til 
specialiseret og stationær genoptræning. 
 
Kommunerne har yderst begrænset indflydelse på sundhedsudgifternes størrelse 
Sundhedsudgifterne afhænger af praksis hos hospitalspersonale og praktiserende læger, der 
visiterer eller behandler borgeren. Kommunen har ikke som på andre områder mulighed for at 
beskrive og fastlægge et serviceniveau. Kommunerne har tilmed kun adgang til data på 
overordnet niveau. Sundhedsudgifterne er dermed meget lidt styrbare og de budgetteres på 
baggrund af det skøn Kommunernes Landsforeningen udarbejder på baggrund af 
Økonomiaftalen. 
 
Hertil kommer, at eventuelle konsekvenser af Region Midtjyllands spareplan er ukendte. 
Besparelserne kan både betyde, at aktiviteten bliver lavere, men også at flere opgaver glider 
ud til kommunerne. 
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b. Langsigtet forebyggelse 
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 de 
eksisterende og udvikle nye kommunale tilbud, der dokumenteret 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. Med reduktionen af budgettet til 
sundhedsfremme og forebyggelse bliver det endnu vigtigere at prioritere 
forebyggelsesresurserne og at ”plukke de lavthængende frugter”, selvom megen forebyggelse 
først viser sig på længere sigt fx i form af færre indlæggelser.  
 
c. Strukturel tilpasning af budgettet 
Sundhedsområdet er i kommunal kontekst nyt område. Budgettet har hidtil været baseret på 
overordnede tal som fx bloktilskuddet, og det er fortsat en udfordring at sikre en strukturel 
tilpasning af budgettet. På samme vis er det en udfordring at finde niveauet for 
færdigbehandlede patienter og samarbejde med regionen omkring minimering af disse 
udgifter. 
 
d. Sundhed på tværs 
Sundhedsaftalen er det centrale aftaleredskab imellem region og kommuner. 
Sundhedsaftalerne er gældende for alle dele af den kommunale virksomhed. Bevilling 71 
relaterer sig som sundhedsaftalerne til alle dele af den kommunale virksomhed, og udover 
ældreområdet, er også handicap- og psykiatriområdet, PPR, sundhedsplejen mv. vigtige 
aktører i forhold til at påvirke sundhedsudgifterne.  
 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
 
Silkeborg Kommune har i 2007 vedtaget en sundhedspolitik, der har fokus på KRAM 
områderne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Politikken er konkretiseret i en 
sundhedshandleplan for perioden 2009-2011, som beskriver konkrete initiativer inden for 
KRAM områderne i forhold til målgrupperne børn og unge, borgere med kroniske lidelser og 
med et særligt fokus på udsatte borgere. Det er således en udfordring at fastholde og 
videreudvikle forankringen af sundhedspolitikken og – handleplanen på tværs af Silkeborg 
Kommunes driftafdelinger, samt udvikle samarbejdet med eksterne aktører; regionen, 
praktiserende læger, frivillige og sygdomsbekæmpende foreninger mv. Silkeborg Kommune er 
nået langt, da der er igangsat 27 sundhedsprojekter inden for de fire KRAM områder og 
sundhedspolitikkens målgrupper og af dem er 11 afsluttet og evalueret.  
 
I 2009 er der igangsat et 3-årigt projekt med etablering af et sundhedshus og en 
sundhedsbus, dette skal fortsat udvikles med relevante tilbud til Silkeborg Kommunes 
borgerne. Ligeledes skal kendskabet til disse tilbud formidles bredt til kommunens borgere, de 
praktiserende læger og til relevante regionale samarbejdspartnere.  
 
Silkeborg Kommune har på baggrund af den vedtagne sundhedshandleplan på nuværende 
tidspunkt igangsat initiativer indenfor områderne Kost, Alkohol Motion og Rygning 
(tobaksafvænning/tobaksforebyggelse). Det er en udfordring at sikre kvalificeret evaluering af 
alle projekterne og en efterfølgende forankring i drift. Der skal således fortsat arbejdes med 
implementering af det udviklede evalueringskoncept, og derigennem understøtte forankring af 
projekterne i driftsafdelingerne. I efteråret 2010 påbegyndes en revision af Sundhedspolitikken 
og på baggrund af den udvikles en sundhedshandlingsplan for perioden 2011-2014. 

 

214



Bevillingsaftale 2011   

 
 

 

4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Beboelse -1.098 -1.055 -1.055 -1.055 -1.055
Driftsikring af boligbyggeri 1.340 0 0 0 0
Genoptræning 30.495 32.080 32.080 32.080 32.080
Vederlagsfri fysioteapi 0 0 0 0 0
Kommunal tandpleje 1.389 1.300 1.300 1.300 1.300
Ældreboliger -10.769 -10.659 -10.659 -10.659 -10.659
Pleje og omsorg mv. af ældre 559.798 520.258 520.258 520.258 520.258
Forebyggende indsats for ældre 6.622 5.356 5.356 5.356 5.356
Plejehjem og beskyttede boliger 1.374 2.919 2.919 2.919 2.919
Hjælpemidler 48.506 47.162 47.162 47.162 47.162
Plejevederlag og hjælp til 
sygeplejeartikler 3.156 3.558 3.558 3.558 3.558
Hjælpemiddeldepot 5.111 5.095 5.095 5.095 5.095
Botilbud for længerevarende 
ophold 10.460 11.266 11.266 11.266 11.266
Sekretariater og forvaltning 26.425 24.806 24.806 24.806 24.806
Tjenestemandspension 4.400 4.200 4.200 4.200 4.200
I alt 687.209 646.286 646.286 646.286 646.286
Anlæg 36.746 34.303 53.280 55.780 7.250

Bevilling 73 Ældreområdet
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Bevillingsaftale for bevilling 73 Ældreområdet 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Ældre- og sundhedsudvalget og afdelingschefen for 
bevilling 73. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål 
baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene for bevilling 73 Ældreområdet skal ligeledes understøtte Ældre- og Sundhedsudvalgets 
mission og vision. 
 
Mission 
Ældre- og Sundhedsudvalgets mission er at fremme borgerens mestringsevne gennem 
forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens Øjeblik med prioritering af 
værdig hjælp til de mest sårbare. 
 
Vision 
Ældre- og Sundhedsudvalgets vision er et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde skabt i 
samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus. 
 
 

Mål for bevilling 73 Ældreområdet 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 73 Ældreområdet, der skal være 
medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af ”Oplæg til 
målaftale”. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem 
overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Fremtidssikring af budget på 
ældreområdet 

Løbende styring og 
opfølgning på beslutninger 
truffet ift. udmøntning af 
budget 2011  
 
Aktiv prioritering af 
driftsmidler og 
udviklingstiltag. 
 
 
Løbende dialog med den 
ansvarlige leder om budget 
og budgetopfølgning. 
 
Synliggørelse af 
serviceniveauet for borgere 
og medarbejdere, så 
forventninger til 
ældreområdets ansvar og 
ydelser er realistiske.  
 

Budgettet er overholdt. 
 
 
 
 
Der er sammenhæng mellem 
budget og serviceniveau og 
mellem visiteret og leveret 
tid samt afregningspris.  
 
Den ansvarlige leder kender 
sit budget og 
handlemuligheder. 
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Søge ekstern finansiering af 
nye projekter eller til 
videreudvikling af 
eksisterende tilbud. 
 

Der igangsættes kun nye 
projekter, hvis de er eksternt 
finansieret eller hvis der på 
kort sigt er 
besparelsespotentialer i 
projekterne. 
 

Frigøre resurser til at hjælpe de 
mest sårbare, eksempelvis borgere 
med demens, sindslidelser, 
hjerneskadede og døende (K) 

Prioritering af resurserne 
gennem: 
1) at kortlægge og 

udarbejde strategi for 
samarbejdet med de 
frivillige primo 2011 

2) at prioritere forebyggelse 
og sundhedsfremme på 
baggrund af evidens 

3) anvende rehabilitering og 
mestring som overordnet 
strategi, så de borgere, 
der selv kan, får hjælp til 
selvhjælp  

4) løbende inddrage IT, 
hjælpemidler og 
omkostningseffektiv 
teknologi 

5) identificere og 
implementere tilpasninger 
i organisationen ift. at 
arbejde målrettet med 
rehabilitering 

6) udvikle faglighed og 
kompetencer ift. at 
hjælpe de svageste ældre 
 

Borgere henvises i vid 
udstrækning til tilbud i 
frivilligt regi. 
 

Udtræk fra Care og 
budgetfordelingen afspejler 
prioritering af de svageste 
borgere - fx: 
1) antallet af borgere der 

visiteres til små 
plejepakker falder fra 
2009 til 2011 

2) det samlede antal borgere 
med § 83 ydelser 
(hjemmehjælp) falder fra 
2009 til 2011 

3) det antal timer der 
visiteres efter § 86 
(træning) stiger ift. til det 
antal timer, der visiteres 
efter § 83 (hjemmehjælp) 
fra 2009 til 2011 

 

Borgerne oplever sammenhæng og 
helhedstænkning i kommunens 
opgaveløsning – herunder at det 
nære sundhedsvæsen i kommunen 
fungerer i god sammenhæng med 
det regionale sundhedsvæsen  
 
 

Nedsættelse af tværfaglig 
arbejdsgruppe primo 2011 
mhp at afklare snitflader til 
Børn og Familie, Skoler, 
Handicap og Psykiatri samt 
Kultur og Fritid. 
 
Arbejdsgangsanalyser 
udarbejdes ved borgerforløb 
på tværs af organisationen, 
herunder afdækkes behov for 
koordinatorer eller 
kontaktpersoner, som følger 
borgeren på tværs af 
afdelinger. 
 
Indholdet i Sundhedsaftalen 
formidles til medarbejderne 
på området. 
 
Der samarbejdes i 
Sundhedsaftaleregi og i den 
daglige kommunikation med 

Evaluering af oprettelsen af 
tværfagligt visitationsudvalg 
på børnetræningsområdet  
 
 
 
 
Der er udarbejdet tydelige 
arbejdsgangsbeskrivelser på 
børnetræningsområdet og 
voksenhandicapområdet. 
 
 
 
 
 
De ansatte på ældreområdet 
og andre relevante områder 
kender og arbejder i 
overensstemmelse med 
Sundhedsaftale 2011-2014. 
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sygehuse og praktiserende 
læger mv. med 
implementering af 
Sundhedsaftalens delaftaler 
og mål. 

Attraktiv arbejdsplads Understøtte medarbejderens 
oplevelse af ansvar og 
indflydelse.  
 
Kompetenceudvikling 
gennem Sundhedsakademiet. 
 
Have fokus på 
medarbejdernes kompetencer 
og kendskab til, hvordan der 
skabes sammenhæng i 
sagsbehandling og service på 
tværs af driftsenheder, 
afdelinger og sektorer.  
 

Medarbejderne oplever, at de 
har fået et passende ansvar 
og mulighed for at 
tilrettelægge arbejdet på de 
områder, hvor der ikke er 
lovgivningsmæssige 
begrænsninger.  
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Beboelse -1.055 -1.055 -1.055 -1.055 
Driftsikring af boligbyggeri 0 0 0 0 
Genoptræning 32.080 32.080 32.080 32.080 
Kommunal tandpleje 1.300 1.300 1.300 1.300 
Ældreboliger -10.659 -10.659 -10.659 -10.659 
Pleje og omsorg mv. af ældre 520.258 520.258 520.258 520.258 
Forebyggende indsats for 
ældre  5.356 5.356 5.356 5.356 
Plejehjem og beskyttede 
boliger 2.919 2.919 2.919 2.919 
Hjælpemidler 47.162 487.162 487.162 487.162 
Plejevederlag og hjælp til 
sygeplejeartikler 3.558 3.558 3.558 3.558 
Hjælpemiddeldepot 5.095 5.095 5.095 5.095 
Botilbud for længerevarende 
ophold 11.266 11.266 11.266 11.266 
Sekretariater og forvaltning 24.806 24.806 24.806 24.806 
Tjenestemandspension 4.200 4.200 4.200 4.200 
I alt 646.286 646.286 646.286 646.286 
Anlæg 34.303 53.280 55.780 7.250 
 

2. Aktuelle udfordringer 
I relation til udarbejdelse af en bevillingsaftale for 2011 fokuseres der på fem aktuelle 
udfordringer, som har væsentlig betydning for udviklingen af ældreområdet:  
 
Stram økonomisk ramme 
Den kommunale økonomi er under pres, hvilket fordrer at der arbejdes fokuseret på at 
fastholde og forbedre effektiviteten i alle aktiviteter inden for ældreområdet. Realiseringen af 
”Fremtidens Silkeborg Kommune” betyder blandt andet nye kvalitetsstandarder og strammere 
udmåling af hjælp. Det ændrede serviceniveau betyder, at det er nødvendigt at arbejde med 
forventningsafstemning både i forhold til borgerne, som vil opleve serviceforringelser eller 
fratagelse af hjælp, og i forhold til medarbejderne som fremover skal yde hjælp efter et lavere 
serviceniveau. Det er fortsat vigtigt at arbejde med medarbejdernes trivsel og arbejde på at 
reducere sygefraværet for at kunne overholde den økonomiske ramme.  
 
Udover generelle reduktioner i serviceniveauet vil der også ske nedlæggelse af 
plejehjempladser. Der nedlægges 117 plejeboliger – 48 af disse erstattes med nye boliger i 
Gødvad. De nedlagte boliger er boliger, som ikke er fuldt tidssvarende. Af hensyn til at sikre 
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det fornødne antal boliger i fremtiden og for at kunne leve op til plejeboliggarantien, er det 
vigtigt, at der følges nøje op på, om efterspørgslen på ældreboliger ændrer sig. 
 
Folketinget har vedtaget forslag til afbureaukratisering på ældreområdet. Det er vigtigt, at 
gevinsterne ved afbureaukratisering indhøstes. 
 
Demografisk udvikling 
Antallet af 65-79-årige forventes at stige med 52 % frem til 2023, mens antallet af ældre over 
80 år forventes at stige med 41 % frem mod 2023. Generelt set har nye ældregenerationer 
bedre helbred og er mindre nedslidte end tidligere, men der er også en stigning i sygeligheden 
(Sundhedsstyrelsen, Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark (2010)), hvilket påvirker 
efterspørgsel på hjemmehjælp. Mange ældre har samtidig forventninger om et aktivt liv trods 
alder og funktionsnedsættelse. Den demografiske udvikling sammenholdt med den 
økonomiske ramme sætter prioriteringen på ældreområdet under et betydeligt pres. 
 
Sikre sammenhæng mellem de regionale tilbud og kommunens nære sundhedsvæsen 
Hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og den ambulante kommunale genoptræning er dele af ”det 
nære sundhedsvæsen”. Det er vigtigt, at der er en god sammenhæng mellem de regionale og 
de kommunale tilbud, så borgeren ikke oplever uhensigtsmæssigheder ved sektorovergange. 
Sammenhængen sikres blandt andet ved at implementere Sundhedsaftale 2011-2014 og ved 
løbende at koordinere i Sundhedsaftaleregi.  
 
Sikre dokumentation for opgaveglidning og opgaveoverdragelse 
På sygehusene er omlægning fra stationær til ambulant behandling og stadig mere 
accelererede forløb tendenser, der sætter det nære kommunale sundhedsvæsen under stort 
pres – både fagligt og økonomisk – og nødvendiggør kompetenceudvikling og øget prioritering 
af resurser.  
 
Det er samtidig en udfordring for kommunerne at dokumentere den fortsatte opgaveglidning 
og –overdragelse fra sygehusene. Det er imidlertid nødvendigt i forhold til forhandlinger med 
regeringen om kommunernes økonomi. Ifølge KL mangler der både dokumentation af, at 
kommunerne modtager svagere borgere og borgere med mere komplekse behov end tidligere, 
og der mangler dokumentation for, at de øgede opgaver i hjemmeplejen skyldes, at der reelt 
løftes flere sygeplejeopgaver dér. I Silkeborg Kommune skal registrering af sygeplejeydelser 
ses i denne sammenhæng. 
 
ArbejdsBesparende Teknologi (ABT) og mestring af eget liv 
Den teknologiske udvikling giver mulighed for at omtænke ydelsestildeling og –levering. Det er 
en udfordring at sikre, at der indføres arbejdsbesparende teknologi, hvor der er en økonomisk 
gevinst for kommunen.  
 
Den teknologiske udvikling kan også have en positiv betydning for borgernes muligheder for at 
mestre eget liv. Teknologien kan på nogle områder erstatte den kompenserende hjælp eller 
give hjælpen et aktiverende sigte. Det er vigtigt, at besparelsesmuligheder kortlægges og at 
der arbejdes målrettet på at omlægge hjælpen fra kompenserende til rehabiliterende - både af 
hensyn til det demografiske og økonomiske pres, men også fordi der er en sammenhæng 
mellem mestringsevne og livskvalitet. 
 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
Serviceniveauet for praktisk hjælp og personlig pleje samt for træning vil blive ændret med de 
vedtagne servicereduktioner.   
 
Serviceniveauet er beskrevet i kvalitetsstandarder, der forventes godkendt i august 2010. Det 
nye serviceniveau vil generelt ligge under det hidtidige.  
 
Afklaringen af borgerens mestringsniveau styrkes ved at indføre en ”mestringspakke”. 
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4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget
Bevilling:73 Ældreområdet

Ydelse: Budget 2010 Budget 2011

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Madudbringning, køl normal portion 39,00 45,75
Madudbringning, varm normal portion 39,00 45,75
Biret, udbragt 15,00 15,25

Kostpakke - plejehjem/centrene pr. måned 2.942,00 3.167,00

Morgenmad 19,00 21,00
Middagsmad 54,00 57,00
Aftensmad 24,00 26,00
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Pleje og omsorg mv. af ældre og 
handicappede - netto 0 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0 0

Bevilling 78 Fritvalgsområdet
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PLAN-,  

MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 
 

Mission:  
Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets mission er at 
tilvejebringe kvalificerede plangrundlag i dialog med 
berørte borgere og interessenter, foretage politiske 
afvejninger mellem benyttelse og beskyttelse af det 
fysiske miljø og gøre en ambitiøs indsats for klimaet. 
 
Vision: 
Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets vision er, at 
Silkeborg Kommune er et levende og smukt område 
i balance med naturen. 
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Naturbeskyttelse 7.137 6.043 6.043 6.043 6.043
Vandløbsvæsen 2.670 2.666 2.666 2.666 2.666
Diverse udgifter og indtægter -2 0 0 0 0
I alt 9.805 8.709 8.709 8.709 8.709
Anlæg 1.597 1.200 500 1.100 1.000

Bevilling 81 Natur og miljø
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Bevillingsaftale for bevilling 81 Natur og Miljø 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Plan- Miljø- og Klimaudvalget og afdelingschefen for 
bevilling 81 Natur og Miljø. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. 
Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget 2011: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Attraktiv kommune 
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats 
• Fagligt bæredygtige miljøer 
 

Målene understøtter ligeledes fagudvalgets og bevillingens mission og vision. 
 
Bevillingen har 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.  

 
Udgifter og indtægter for rottebekæmpelse føres også på bevilling 81. 
 
Vision 
Silkeborg Kommunes pleje af naturen, skovene og de grønne områder giver kommunens 
borgere og besøgende enestående naturmæssige og rekreative oplevelser.  
 
Indsatsen resulterer i mange forskelligartede vand- og naturområder med tilsvarende 
mangfoldighed i flora og fauna. 
 
Vandløbsvedligeholdelsen lever op til gældende regulativer og samtidig opfyldes fastsatte 
miljømål. 
 
 

Mål for bevilling 81 Natur og Miljø 
I det følgende fremgår målene for bevilling 81 Natur og Miljø, der skal være medvirkende til at 
opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af ”Oplæg til målaftale”. Målene i 
bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2011 er angivet med (K).  
 

 
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Tilvejebringe potentialet for mulig 
CO2-besparelse i driften af vandløb, 
natur, skove og grønne områder. 

Gøre status for CO2-udslip i 
driften og undersøge 
mulighederne for reduktion 
heraf. 

At potentialet for reduktion af  
CO2-udslip er udregnet. 

Være på forkant med 
vandløbsvedligeholdelsen og 
naturplejen i henhold til vand- og 
naturplaner. 

Løbende omstilling af 
vandløbsvedligeholdelsen og 
naturplejen i henhold til 
vand- og naturplaner. 

At der er foretaget de 
omstillinger der har været 
mulige iht. plangrundlaget. 
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Forudsætninger 
 
Bevillingsaftalen har til formål: 

• at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg 
til målaftale”.  

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. 
• at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. 
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal 

ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 
 
 

1. Økonomisk oversigt 
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger 
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. 
 
Netto 
1000 kr. i 2011 prisniveau 

Budget 
2011 

Overslag 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Naturbeskyttelse 6.043 6.043 6.043 6.043 
Vandløbsvæsen 2.666 2.666 2.666 2.666 
Diverse udgifter og indtægter 0 0 0 0 
I alt 8.709 8.709 8.709 8.709 
Anlæg 1.200 500 1.100 1.000 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
I 2011 forventes der at skulle udarbejdes handleplaner for statens vand- og naturplaner, som i 
høj grad vil være bestemmende for kommunens indsats på vandløbsvedligeholdelse og 
naturpleje, idet der opstilles bindende mål for den fysiske og biologiske tilstand af vand- og 
naturområderne. 
 
På skovområdet skal der indarbejdes en besparelse på 1 mio. kr.  
 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
Vandløb vedligeholdes i henhold til gældende regulativer, med størst mulig hensyntagen til 
natur og miljø. 
 
Skove og naturområder, kommunalt som privat ejede, drives naturnært med fokus på 
naturindhold og rekreative værdier. For skovene gælder særligt, at driften er certificeret. 
 
Tilgængeligheden i naturen forbedres ved fortsat udbygning af stinet og ved øget information. 
 
Plejen af grønne områder sker så tilgængeligheden er rimelig og så uhensigtsmæssig 
spredning af ukrudt mv. til omkringliggende arealer så vidt mulig undgås. 
 
Rottebekæmpelsen sker i henhold til gældende bekendtgørelse hvad angår antal rutinebesøg 
og opfølgende besøg. 
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4. Opfølgning på mål og budget 
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og 
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og 
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. 
 
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, 
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede 
mål og budgettet. 
 
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget 
overholdes.  
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
Bevilling:81 Natur og Miljø

Ydelse: Budget 2010 Budget 2011

takst takst

kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Rottebekæmpelse
 - afgift pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 3,50 3,50

Muldvarpebekæmpelse
- efter faktiske udgifter, herunder løn kørsel 230,00 230,00
  og kemikalier. Minimumsbeløb ekskl. kemikalier

Pejsebrænde, pr. rummeter
Blandet løvtræ 200,00 300,00
Birk 240,00 300,00
Bøg/eg 300,00 340,00
Blandet nåletræ 150,00 240,00
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2011 prisniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Anlæg 14.214 21.975 29.500 19.550 15.000

Bevilling 82 Planlægning og 
byggemodning
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BEVILLINGSREGLER 
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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 udval-
gene ikke må påbegynde foranstaltninger, 
der vil medføre indtægter og udgifter, som 
ikke er bevilget i forbindelse med vedtagel-
sen af årsbudgettet, uden Byrådets forud-
gående godkendelse. 
 
Forhøjelse af drifts- og anlægsbevillinger 
skal altid bevilliges af Byrådet.  
  
Byrådet har dog bemyndiget Økonomiud-
valget til at give tillægsbevillinger i tilfælde, 
hvor beløb ønskes flyttet internt mellem 
driftsbevillinger eller internt mellem an-
lægsbevillinger (nulsager). Det er forudsat, 
at fagudvalgene har behandlet omdispone-
ringerne forud for Økonomiudvalgets be-
handling. Dog vil udmøntning af centrale 
puljer ikke nødvendigvis skulle fagudvalgs-
behandles. Omdisponeringer vedrører ho-
vedkonto 0-6 og sker i forbindelse med 
budgetopfølgning. 
 
Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller 
lignende, kan dog iværksættes uden Byrå-
dets forudgående bevilling, men bevilling 
skal da indhentes snarest muligt. 
 
Efter Byrådets godkendelse af budgettet 
har de stående udvalg og Økonomiudvalget 
ansvaret for de bevilgede beløb inden for de 
respektive områder samt de materielle og 
mængdemæssige forudsætninger, der lig-
ger til grund herfor. Udvalgene og driftsaf-
delingerne må herefter administrere i over-
ensstemmelse med budgettets forudsæt-
ninger og inden for dets rammer. 
 
Jf. §41 i ”Lov om kommunernes styrelse” 
skal takster for kommunale ydelser vedta-
ges af Byrådet. Det drejer sig om takster 
for benyttelse af skolefritidsordning, sociale 
institutioner, herunder dagsinstitutioner, og 
forskellige serviceordninger, f.eks. madud-
bringning. Taksterne bliver fastsat i forbin-
delse med budgettets vedtagelse. 
 
For de sociale institutioner, der er dækket 
ind under rammeaftalen mellem de midtjy-
ske kommuner og Region Midtjylland, fast-

sættes taksterne ud fra aftalens gældende 
retningslinjer.  
 
Bevillingsbinding 
 
I Indenrigs- og Socialministeriets bevillings-
regler for kommuner fastsættes de nærme-
re regler for specifikation af posterne på 
årsbudgettet, hvor Byrådet ved dets vedta-
gelse skal tage bevillingsmæssig stilling. 
 
For driftsbevillingers vedkommende er der 
fastsat følgende mindstekrav til bevillings-
niveauer: 
 
”Byrådet skal ved årsbudgettets endelige 
vedtagelse som mindstekrav tage bevil-
lingsmæssig stilling til budgettets driftspo-
ster specificeret på udvalgsniveau.” 
 
For anlægsbudgettet afsættes et rådig-
hedsbeløb, hvor der er fastsat følgende 
mindstekrav til bevillingsniveau: 
  
”Byrådet skal ved årsbudgettets endelige 
vedtagelse som mindstekrav tage stilling til 
budgettets rådighedsbeløb vedrørende an-
lægsarbejder specificeret på udvalgsni-
veau.” 
 
Inden et anlægsprojekt igangsættes er det 
en betingelse, at der foreligger en anlægs-
bevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb. I 
forbindelse med årsbudgettets vedtagelse 
meddeles ingen anlægsbevillinger. Der er 
således ikke knyttet en bevillingsmæssig 
men alene en finansiel funktion til 
de rådighedsbeløb, der står opført i bevil-
lingsoversigten. 
 
For 2011 vil der med budgettets vedtagelse 
være givet godkendelse af følgende bevil-
linger: 
 
Økonomiudvalget: 
  2 Renter  
  3 Finansforskydninger  
  4 Lån 
  5 Tilskud og udligning 
  6 Skatter 
12 Kommunale ejendomme 
13 Brand og Redning 
14 Centralfunktioner 
15 Fælles formål 
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16 Tværgående aktiviteter 
18 Rengøring 
 
Vej- og Trafikudvalget: 
24 Kollektiv trafik 
25 Veje  
28 Entreprenøropgaver 
 
Kultur- og Fritidsudvalget: 
34 Kultur og fritid 
 
Børne- og Ungeudvalget: 
41 Skoler 
43 Børn og familie 
45 Handicap – børn 
48 Handicap – børneinstitutioner 
49 Familiesektionen - institutioner 
 
Socialudvalget: 
51 Social Service 
55 Handicap 
56 Sociale overførsler 
58 Handicap – institutioner 
59 Social Service - institutioner 
 
Arbejdsmarkedsudvalget: 
61 Arbejdsmarked – serviceudgifter 
66 Arbejdsmarked – overførselsudgifter  
 
Ældre- og Sundhedsudvalget: 
71 Sundhedsområdet 
73 Ældreområdet  
78 Fritvalgsområdet 
 
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: 
81 Natur- og Miljø 
82 Planlægning og byggemodning 
 
Alle bevillinger gives som nettobevillinger, 
bortset fra de finansielle bevillinger 2-6, 
som gives brutto. 
 
Anlægsbevillinger 
Anlægsbevilling samt frigivelse af rådig-
hedsbeløb er en forudsætning før igangsæt-
telse af et givent anlægsprojekt. Rådig-
hedsbeløbene kan alene frigives af Byrådet 
ved særlig anlægsbevilling for hvert enkelt 
anlægsarbejde efter anmodning fra ved-
kommende udvalg. Økonomistaben udar-
bejder forud for fagudvalgsbehandling en 
økonomisk erklæring, hvoraf det fremgår 
hvorvidt rådighedsbeløbet kan afholdes 
indenfor budgettets rammer. 
 

Rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder 
i budgettet, angiver dermed en øvre græn-
se for størrelsen af de udgifter, der i bud-
getåret må afholdes inden for de pågæl-
dende anlægsbevillinger. 
 
Anlægsbevillinger kan være et- eller fleråri-
ge og gives til anlægsudgifter og -indtægter 
under hovedkontiene 0-6. Er der givet en 
anlægsbevilling i indeværende år betragtes 
rådighedsbeløbet det følgende år automa-
tisk frigivet ved budgettets vedtagelse for 
det følgende år.  
 
Som udgangspunkt skal der gives en sær-
skilt anlægsbevilling til hvert enkelt an-
lægsarbejde. Indenrigs- og Socialministeri-
ets bevillingsregler giver dog mulighed for 
at fravige denne hovedregel og slå flere 
anlægsarbejder sammen i én anlægsbevil-
ling såfremt det drejer sig om mindre, ens-
artede anlægsarbejder. 
 
Forhøjelse af et rådighedsbeløb kræver en 
tillægsbevilling i form af tillæg til rådig-
hedsbeløbet. Tillægsbevillingen skal inde-
holde en angivelse af, hvorledes denne fi-
nansieres. Økonomistaben udarbejder i 
denne forbindelse en økonomisk erklæring, 
hvoraf finansieringen vil fremgå. 
 
Reglerne for afgivelse af anlægsbevillinger 
gælder endvidere for udlån og låneoptagel-
se. 
 
Kapitalposter: 
Budgettet omfatter en række poster, hvortil 
der ikke er knyttet en bevillingsmæssig 
funktion, og hvor der altså ikke skal ske en 
bevillingsmæssig 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, 
hvorledes den samlede kommunale aktivitet 
skal finansieres. 
 
Der er tale om følgende kapitalposter: 
 

• Kurstab og kursgevinster 

• Forskydninger i likvide aktiver og kort-
fristede tilgodehavender 
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• Forskydninger i aktiver og passiver her-
under legater, deposita og beløb til op-
krævning/udbetaling for andre 

• Forskydninger i kortfristet gæld 
 
Tillægsbevillinger 
Behandles i Byråd: 
Tillægsbevillinger til bevillingerne 12-82, 
finansieret helt eller delvist af bevillingerne  
2-6. 
 
Behandles i Økonomiudvalg: 
Tillægsbevillinger (nulsager) mellem bevil-
lingerne 12-82, jf. bemærkninger tidligere 
vedrørende ”Bevillingsmyndighed”. 
 
Budgetomplaceringer 
Behandles administrativt: 
Budgetomplaceringer inden for den enkelte 
bevilling. 
 
Overførselsadgang 
Drift: 
Byrådet er indstillet på ved tillægsbevillin-
ger det følgende år at genbevilge ikke for-
brugte driftsbevillinger indenfor rammerne 
af økonomisk decentralisering, jf. 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. 
 
Der er således ikke indført en ”automatisk” 
adgang til at overføre opsparede budgetbe-
løb fra et budgetår til et andet – eller til at 
låne af næste års budget. 
 
Anlæg: 
Byrådet er indstillet på ved tillægsbevillin-
ger det følgende år at genbevilge ikke for-
brugte rådighedsbeløb til bevilgede anlæg, 
når der er tale om tidsmæssige forskydnin-
ger i anlægsprojektet. På samme baggrund 
kan der søges adgang til at ”låne” af kom-
mende års rådighedsbeløb. 
 
Yderligere kan der ske overførsel af ikke 
frigivne rådighedsbeløb mellem budgetår. 
Dette sker i forbindelse med budgetopfølg-
ningen pr. 31. oktober. 
 
For drifts- såvel som for anlægsbevillinger 
udarbejdes efter regnskabsårets afslutning 

opgørelse over mer-/mindreforbrug på de 
enkelte bevillinger til forelæggelse for de 
respektive fagudvalg. Økonomistaben udar-
bejder efterfølgende en samlet overførsels-
sag til Økonomiudvalg og Byråd. 
 
Finansielle bevillinger: 
For de finansielle bevillinger 2-6 er der ge-
nerelt ikke mulighed for at overføre opspa-
rede budgetbeløb fra et budgetår til et an-
det eller adgang til at ”låne” af næste års 
budget. 
 
Overførsler vedrørende ”Indskud i Lands-
byggefonden” samt ”Låneoptag til ældrebo-
liger” behandles dog efter samme regler 
som for anlæg. 
 
Bevillingskontrol – budgetop-
følgning 
 
En bevilling er en bemyndigelse og en for-
pligtelse til at afholde udgifter eller oppe-
bære indtægter inden for de beløbsmæssi-
ge rammer og de materielle vilkår, hvorun-
der bevillingen er givet ifølge budget og 
budgetbemærkninger. 
 
Budgetopfølgning for alle budgetområder 
skal gennemføres som anført i ”Silkeborg 
Kommune – en styringsmodel.”  
Grundlaget for budgetopfølgningen er de 
økonomirapporter, der dannes ud fra kom-
munens økonomisystem.  
 
Driftsafdelingerne har, i samarbejde med 
Økonomistaben, ansvaret for at udarbejde 
budgetopfølgningen og forelægge budget-
opfølgning og eventuelle afvigelsesrappor-
ter for det budgetansvarlige udvalg. Øko-
nomistaben udarbejder efterfølgende en 
samlet sag til Økonomiudvalg og Byråd. 
 
Aflæggelse af anlægsregnskaber 
 
For alle anlægsarbejder aflægges et sær-
skilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i 
forbindelse med aflæggelsen af årsregnska-
bet for det år, hvor det pågældende an-
lægsarbejde er afsluttet. 
 
Ved et eventuelt merforbrug skal fagudval-
get finde finansiering herfor inden for egne 
bevillinger.
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Regler for økonomisk decentralisering  

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 
generelle målsætninger, der fastlægges af 
Byrådet, og de lokalprægede målsætninger, 
som fastlægges i et samarbejde mellem 
institutioner og brugere i lokalområderne. 
 
Med hurtige beslutninger menes beslutnin-
ger, der kan træffes enten umiddelbart i 
tilknytning til at problemet opstår, eller som 
er led i en proces fastlagt af brugere og 
ansatte omkring aktiviteten. 
 
Tæt på den enkelte borger vil sige, at be-
slutninger primært træffes af brugere 
og/eller ledere og ansatte, der er beskæfti-
get med den konkrete aktivitet. Beslutnin-
gerne kan dog også træffes af andre, hvor 
det er underforstået, at definitionen om-
kring gode beslutninger er opfyldt. 
 
Byrådets overordnede målsætninger med 
økonomisk decentralisering er herudover: 
 

• at integrere den faglige kompetence og 
det økonomiske ansvar 

• at øge motivationen hos ledere, medar-
bejdere og bestyrelse 

• at styrke den enkelte institutions selv-
forvaltning 

• at sikre en brugerorienteret drift og ud-
vikling 

• at øge den organisatoriske og økonomi-
ske fleksibilitet 

• at forbedre ressourceudnyttelsen 
 
Byrådet anerkender og accepterer, at der 
som følge af decentraliseringen kan opstå 
forskelle de enkelte institutioner imellem. 
 
 
 
 
 

RETNINGSLINIER 
 
Serviceudgiftsbevillinger (og dermed ikke 
bevilling 56 og 66, der vedrører overfør-
selsudgifter) har som udgangspunkt netto-
overførselsadgang mellem budgetår. For 
afdelinger og stabe på bevilling 14 Cen-
tralfunktioner kan der dog ikke automatisk 
ske overførsel på konti, der alene admini-
streres af afdelingen/staben som f.eks. af-
sætning til revision, arbejdsskadeområdet, 
gebyrindtægter mv. 
 
Reglerne for økonomisk decentralisering er 
gældende for alle kommunale institutioner. 

 
Reglerne skal ses i sammenhæng med af-
snittet om ”Bevillingsregler”. 
 
Som bilag er udarbejdet en oversigt over 
hvilke institutioner (og øvrige områder), der 
er omfattet af reglerne for økonomisk de-
centralisering. Efterfølgende ændringer i 
bilaget vil blive forelagt Økonomiudvalget.   
 
1. Overordnede bestemmelser 
Grundlaget for den økonomiske decentrali-
sering er gældende lovgivning, Indenrigs- 
og Socialministeriets konteringsregler samt 
de fastsatte mål og standarder besluttet af 
Byrådet og øvrige bindende forskrifter, her-
under det til enhver tid gældende budget 
med dertil hørende bemærkninger. 
 
Institutionen må ikke gennem salg forringe 
institutionens aktiver uden forudgående 
godkendelse af fagudvalget. Her tænkes 
ikke på salg af forældede effekter af ubety-
delig værdi. 
 
Der må ikke flyttes eller fjernes værdier fra 
institutionen – for eksempel skal alle øko-
nomiske engagementer mellem institutioner 
og andre ske til kostprisen. 
 
2. Budgetramme 
 
2.1 Generelt 
Institutionen tildeles årligt en budgetram-
me, der er en nettoramme. 
 
Lederen har i samarbejde med medarbej-
derne og eventuel bestyrelse fuld dispositi-
onsret over den økonomiske ramme. 
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Institutionslederne er ansvarlige for at 
overholde institutionens samlede budget - 
målt i kroner. I princippet er det helt op til 
arbejdsstedet, hvordan arbejdet tilrette-
lægges. Det vigtigste er, at de opstillede 
mål opnås indenfor den tildelte budget-
ramme. Hver måned skal alle budgetan-
svarlige/institutionsledere gennemføre et 
ledelsestilsyn, der har til formål at sikre 
institutionernes overholdelse af budgettet. 
 
Budgetrammen indeholder som hovedprin-
cip alle institutionens driftsudgifter og 
driftsindtægter. Speciel vedligeholdelse 
indgår som hovedregel ikke i institutionens 
budgetramme – jf. afsnit 2.3. nedenfor. 
 
Udenfor budgetrammen er endvidere udgif-
ter og indtægter, som ikke objektivt eller 
hensigtsmæssigt kan budgetteres på det 
enkelte omkostningssted. Denne type ud-
gifter og indtægter, der begrænses mest 
muligt, benævnes centrale puljer. Afgørelse 
herom træffes af afdelingen. 
 
2.2. Bindinger og friheder 
De indtægter, der indgår i regnskabet skal 
have en naturlig tilknytning til områdets 
ordinære virke. 

Ekstraordinære indtægter skal være i over-
ensstemmelse med institutionens ordinære 
formål og drift. 
 
Dispositioner, der medfører fremtidige mer-
udgifter samt iværksættelse af væsentlige 
nye aktiviteter skal afholdes indenfor insti-
tutionens budgetramme. Væsentlige nye 
aktiviteter skal endvidere godkendes i det 
respektive fagudvalg. 
 
Modtages tilskud eller sponsorater skal fag-
udvalget orienteres.  
 
Der er frihed til at anvende budgetrammen 
uden hensyn til, på hvilken konkret konto 
budgetbeløbene står, jf. f.eks. reglerne om 
lønsumsstyring. 
 
Er der en godkendt normeringsaftale eller 
andre lignende aftaler for institutionen, skal 
disse altid overholdes. 
 
De kommunale budget- og regnskabsregler, 
momsregler, kommunens personalepolitik, 

indkøbspolitik samt andre godkendte regler 
og politikker skal overholdes. 
 
2.3 Bygningsvedligeholdelse 
Ejendomsstaben vurderer i forbindelse med 
bygningssyn de enkelte institutioner med 
henblik på speciel vedligeholdelse. Beløb 
hertil afsættes på en særlig konto (Speciel 
vedligeholdelse), der administreres af Ejen-
domsstaben og er derfor ikke omfattet af 
rammen for økonomisk decentralisering. 
Kontoen til såkaldt almindelig vedligehol-
delse indgår som en del af institutionens 
budgetramme. Ansvaret for den løbende 
almindelige vedligeholdelse påhviler lederen 
i samråd med medarbejdere og bestyrelse.  
 
3. Budgetrammens regulering 
Alle aktivitetsområder kan være omfattet af 
op- eller nedreguleringer ved den årlige 
budgetlægning og i forbindelse med bud-
getopfølgningerne i løbet af året. 
 
Det gælder i den forbindelse, at samtlige 
enheder indenfor samme fagområde som 
udgangspunkt behandles ens, medmindre 
særlige forhold tilsiger andet. Forud for 
eventuelle justeringer informeres de re-
spektive institutioner. 
 
4. Tillægsbevillinger 
Udgangspunktet er, at der ikke ydes til-
lægsbevillinger. Undtagelser er alene i til-
fælde, hvor budgetforudsætningerne er 
væsentligt ændret. Bestemmelsen er tosi-
det og kan således være både negativ og 
positiv. 
 
Byrådet kan som hovedprincip ikke gøre 
indgreb i en eventuel foretaget opsparing i 
forbindelse med finansiering af omtalte til-
lægsbevillinger. 
 
5. Overførsel af over- eller underskud 
Det er tilladt at overføre ikke forbrugte 
midler eller forlods bruge af kommende års 
budget efter at budgettet er vedtaget.  
 
Overførslerne opgøres i forbindelse med 
regnskabsafslutningen. Efter udløbet af den 
regnskabsmæssige supplementsperiode 
opgøres det faktiske regnskab for instituti-
onen. Det bogførte forbrug sammenholdes 
med institutionens budgetramme. Overfør-
sel af over- eller underskud kan udgøre +/- 
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5 % af budgetrammen, og med en bagatel-
grænse på kr. 1.000. Underskud på mere 
end 5 % accepteres ikke og driftsafdelin-
gernes vil derfor have til ansvar at udarbej-
de en afdragsordning med institutionen. 
 
Ikke forbrugt bevilling defineres i det enkel-
te år således (Overførsel = budgetramme + 
overførsel fra tidligere år (positiv eller ne-
gativ) + årets øvrige tillægsbevillinger (po-
sitiv eller negativ) - årets forbrug). 
 

Afdelingen udarbejder hvert år et regnskab 
for den enkelte institution, hvor forbrug 
sammenholdes mod korrigeret budget. En 
samlet oversigt over samtlige områder med 
økonomisk decentralisering udarbejdes til 
forelæggelse i fagudvalget. 

 
Økonomistaben udarbejder efterfølgende en 
samlet overførselssag til forelæggelse for 
Økonomiudvalg og Byråd med henblik på 
godkendelse af overførselsbeløbene til ef-
terfølgende regnskabsår. 
 
Et evt. merforbrug skal afvikles inden for 3 
år.  
 
Hvis der centralt er aftalt andre grænser, 
skal disse efterleves (eksempelvis Ramme-
aftale på det specialiserede socialområde). 
 
Hvis der ønskes en udvidelse af overfør-
selsgrænsen som et led i en speciel flerårig 
prioritering skal dette godkendes i Økono-
mistaben samt i vedkommende afdeling. 
Samtidig skal afviklingsperioden aftales. 
 
I særlige tilfælde kan der gennem ansøg-
ning til fagudvalget opnås tilladelse til at 
foretage dispositioner der går ud over en 
eventuel beløbsramme.   
 
6. Anvendelse af opsparede midler 
Institutionen kan frit disponere over opspa-
rede midler uden hensyntagen til på hvilke 
konti opsparingen er sket. 
 
I tilfælde hvor en institution af over-
skud/opsparing foretager dispositioner, som 
medfører fremtidige øgede driftsomkostnin-
ger, skal sådanne afholdes indenfor institu-
tionens budgetramme. 
 

7. Investeringer/besparelser 
Foretager institutionen investeringer med 
henblik på efterfølgende besparelser så som 
udskiftninger, renoveringer eller lignende af 
f.eks. de tekniske anlæg, og der derved 
opnås en fremtidig årlig driftsbesparelse, vil 
besparelsen i alle tilfælde ubeskåret tilfalde 
institutionen. 
 
I tilfælde hvor der foretages investeringer 
med sigte på fremtidige lavere driftsom-
kostninger på institutionen finansieret med 
beløb udenfor institutionens budgetramme 
foretages samtidigt med investeringen en 
korrektion af institutionens budgetramme 
svarende til den forventede besparelse. 
Korrektion foretages i dialog med den på-
gældende institutionsleder. 
Sådanne investeringer og efterfølgende 
besparelser skal ske i samarbejde med 
økonomistaben. 
 
8. Administration og samarbejde 
Den enkelte institutionsleder er budgetan-
svarlig og tillægges samtidigt administrati-
ve forpligtelser i henhold til bl.a. kommu-
nens økonomistyringsprincipper.  
 
Institutionens anvendelse af budgetrammen 
og eventuelle alternative indtægter og op-
sparede midler skal ske i overensstemmelse 
med gældende regler vedrørende formelt 
nedsatte bestyrelser, råd og samarbejdsud-
valg. 
 
Ved anskaffelser og varekøb er institutionen 
forpligtet til at bruge leverandører, som 
kommunen har indgået obligatoriske ind-
købsaftaler med. Dette sikres bedst ved 
anvendelse af kommunens indkøbssystem, 
hvor dette er muligt. 
 
 
9. Lån, leje og leasing 
 
9.1  Lån 
Der må ikke optages lån 
 
9.2  Leje og leasing 
Der må ikke indgås leje-/leasingaftaler 
medmindre kommunen kan opnå en klar 
fordel heraf. 
 
Der må ikke indgås leje-/leasingaftaler om 
vedvarende benyttelse af ejendomme, loka-
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ler m.v., hvis etablering kan sidestilles med 
en anlægsopgave. 
Kun leasing af driftsudstyr er tilladt. 
 
Indgåelse af leje-/leasingaftaler forudsæt-
tes aftalt med afdelings-/stabschefen. 
 
Forinden indgåelse af leasingaftaler skal der 
indhentes en udtalelse fra Økonomistaben 
(Analyse & Udvikling hhv. Regnskabs- og 
Rådgivningscenteret). 
 
Ved indgåelse af leasingaftaler pålægges 
enheden/kommunen en økonomisk forplig-
telse i en periode fremover. For at begræn-
se denne forpligtelse/binding, som den en-
kelte enhed kan påføre sig selv og kommu-
nen gælder følgende retningslinjer: 
 

• Der foretages en grundig vurdering 
af aftalens økonomiske fordelagtig-
hed. Leasing bør kun finde sted, hvis 
der kan sandsynliggøres/dokumen-
teres en samlet besparelse i forhold 
til selv at anskaffe pågældende 
driftsudstyr. 

 
• Der må ikke indgås leasingaftaler 

alene for at udskyde betalingerne i 
forhold til kontantkøb. Udnyt i stedet 
muligheden for overførselsadgang. 

 
• Enhedens samlede årlige leasing-

ydelse må højst udgøre 3 % af en-
hedens driftsramme (inklusiv lea-
singaftaler der er indgået før regler-
nes vedtagelse). 

 

• Leasingperioden må generelt ikke 
overstige 4 år. 

 
• Kopi af den indgåede aftale (leasing-

kontrakten) sendes til økonomista-
ben af hensyn til korrekt registrering 
i kommunens regnskab. 

 
10.  Opfølgning på institutionsaftale 
Sidst på året udarbejdes institutionsaftaler 
for det kommende budgetår, og i forbindel-
se med regnskabsafslutning følges op på 
det forgangne års institutionsaftale. Nær-
mere retningslinjer for indhold og opbyg-
ning af denne opfølgning udarbejdes af de 
enkelte afdelinger. 
 
 
11.  Konflikter 
Uanset hvor omhyggelige og detaljerede 
regler, der udarbejdes for den økonomiske 
decentralisering, vil der kunne opstå kon-
fliktsituationer, f.eks. ved tolkning af reg-
lerne. 
 
Eventuelt opståede konflikter eller proble-
mer skal primært søges løst på institutio-
nen. De formelle kanaler til løsning af kon-
flikter bruges kun sekundært. 
 
 
12.  Ikrafttræden 
Disse regler træder i kraft i forbindelse med 
Budget 2011. 
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