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Forord 
 

Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2012 og overslagsårene 2013 til 

2015, som blev endeligt vedtaget den 10. oktober 2011.  

 

Vi bygger dermed videre på sidste års arbejde, hvor byrådet i budgettet for 2011 skabte fundamentet til et 

nyt økonomisk niveau i Silkeborg Kommune. Derfor har det for 2012 været muligt at skabe et stabilt budget 

uden større overraskelser. 

 

Vores sigtepunkter er forsat 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 budgetarbejdet har grundlaget været de politiske mål, som byrådet satte sig sidste år. Målet for budgetåret 

2012 er 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 prioriteringen har Silkeborg Byråd yderligere haft 5 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 sikrer sundhedsfremme og forebyggelse – borgerne skal have mulighed for at leve et sundt 

liv med høj livskvalitet. 

• 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. 

 

I budgettet for 2012 har vi bl.a. taget hånd om de tre svært styrbare områder: Vintertjeneste, den 

kommunale andel af udgifterne til sundhedsvæsenet (aktivitetsbestemt medfinansiering) og 

voksenhandicapområdet ved – indenfor budgettets overordnede rammer - at tilføre de tre områder flere 

ressourcer, så budgettet også her er så robust som muligt.  

 

I anlægsbudgettet er der i 2012 afsat 210 mio. kr. Heraf skal vi afholde anlægsudgifter på ca. 90 mio. kr., 

inden for kvalitetsfondsområdet dvs. skoler, dagtilbudsområdet, ældreområdet og idrætsfaciliteter for børn 

og unge. Derudover er vejområdet prioriteret i forbindelse med motorvejsrelaterede projekter. På 

skoleområdet er Sølystskolen prioriteret, så skolen kan stå færdig i 2013. På handicap- og psykiatriområdet 

er der i årene 2012 og 2013 samlet afsat 10 mio. kr. til ny- og ombygninger til aktivitetstilbud og boliger.  

Budget 2012 er et godt udgangspunkt for, at byrådet i fællesskab også i årene fremover kan arbejde på at 

sikre en økonomisk bæredygtig kommune. En bæredygtighed der er fundamentet for arbejdet med 

udviklingen af kommunen og kommunens tilbud.   

Venlig hilsen 

 

Hanne Bæk Olsen 
Borgmester 
December 2011 



Indledning 
 
 
Hermed foreligger Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015 for Silkeborg Kommune. 
 
Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen ”Budget 2012 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 2012 i detaljer”, der retter sig mod 
dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. 
 
”Budget 2012 i overblik” indeholder: 
 

• Målaftalen mellem Byrådet og fagudvalgene 2012-2015. 
 

• Bevillings- og anlægsoversigt 
 

• Kvalitetskontrakt 
 

• Bevillingsregler 
 

• Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende: 
 

o Forside. 
o Bevillingsaftale. 
o Takstblad. 
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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 2012-2015 
 

 

Forudsætninger og økonomiske mål  
 
Herunder beskrives kort de centrale overordnede forudsætninger, der har været gældende for 
udarbejdelsen af Budget 2012. Endvidere er de økonomiske mål beskrevet. 
 
Forudsætninger for budgettet 
 
Aftalen mellem KL og Regeringen 
Den 4. juni 2011 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2012. 
 
Udgangspunktet for aftalen er et uændret udgiftsniveau i forhold til aftalen for 2011. 
 
Service 
Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2012 udgør 247,8 mia. kr. I forhold til 
2011 indgår indtægter fra den centrale refusionsordning ikke længere i serviceudgifterne. Her-
til kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kommunernes aktivitetsbe-
stemte medfinansiering af regionernes sundhedsvæsen i 2012 er forudsat til 18,9 mia. kr. 
 
Overførsler 
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 59,6 mia. kr. i 2012, 
og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 
14,1 mia. kr. i 2012. 
 
Anlæg 
Med aftalen om kommunernes økonomi for 2012 er der sikret fuld finansiering af et anlægsni-
veau på 15,5 mia. kr. eksklusiv kommunalt ejede ældreboliger. 
 
I 2012 udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden. Kommunernes investeringsniveau på kvalitets-
fondsområderne udgør således i alt 7 mia. kr. i 2012. Der afsættes en lånepulje på 600 mio. 
kr., herunder til kvalitetsfondsområderne og IT-investeringer. Lånepuljen målrettes primært 
kommunerne i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet udmelder særlige betingelser vedrørende ansøgning til IT-investeringer. 
 
Pris- og lønfremskrivning 
Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2011-2012 for de samle-
de udgifter inkl. overførsler på 2,4 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 
2,2 pct. fra 2011-2012, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 3,0 pct. fra 2011-2012. Der er 
endvidere forudsat en satsreguleringsprocent for 2012 på 2,9 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 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 2011.  
 
I nedenstående skema er vist befolkningsprognosens forventninger til den fremtidige befolk-
ningsudvikling på de enkelte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2011 er faktiske tal opgjort 
pr. 1. januar 2011. 
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Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene 2012-2015 
 

  
 

Silkeborg Kommune

2011 2012 2018 2024
2011-
2012

2011-
2018

2011-
2024

0-2-årige 3.300 3.238 3.159 3.376 -1,9% -4,3% 2,3%
3-5-årige 3.627 3.587 3.338 3.485 -1,1% -8,0% -3,9%
6-16-årige 13.398 13.413 13.624 13.504 0,1% 1,7% 0,8%
17-60-årige 48.641 48.646 49.402 50.904 0,0% 1,6% 4,7%
60-79-årige 16.597 17.048 19.366 21.012 2,7% 16,7% 26,6%
80+-årige 3.350 3.406 3.941 4.985 1,7% 17,6% 48,8%
I alt 88.913 89.337 92.830 97.266 0,5% 4,4% 9,4%

Befolkningsprognose Udvikling i procent

 
 
 
Mål 
Byrådets overordnede politiske mål som er gældende for budgetåret 2012: 
 
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. 
• Ved at tage udgangspunkt i ressourcerne hos de mest sårbare og deres net-

værk. 
• Gennem forebyggende indsatser og frivillighed. 
• Ved at vælge det bedste tilbud indenfor den givne økonomiske og lovgivnings-

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

hængende borgerforløb. 
 
3. Sundhedsfremme og forebyggelse, da borgerne skal have mulighed for at leve et sundt 

liv med høj livskvalitet. 
 

Hvordan sikres sundhedsfremme og forebyggelse? 
• Gennem gode rammer for at borgerne kan vælge et sundt liv. 
• Ved at prioritere sundhedsindsatser til fordel for de mest udsatte samt børn og 

unge. 
• Gennem tværfagligt samarbejde, der skal sikre en helhedsorienteret indsats. 
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Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene 2012-2015 
 

 

• Ved at skabe gode uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold, da gode levevilkår 
er afgørende for den almene sundhedstilstand. 

• Gennem frivillighed, medborgerskab og i samspil med foreningslivet. 
• Gennem benyttelse og udvikling af vores natur og kulturliv, da aktiviteter, gode 

oplevelser og glæde er med til at styrke den mentale sundhed. 
• Ved at indtænke sundhed i kerneydelser, planlægning og politikker. 

 
4. Attraktiv kommune, hvor bosætning, erhvervsudvikling og uddannelsesmiljøer skaber 

grundlaget for vækst, dynamik og innovation. 
 

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

samfundstyper. 
• 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 naturværdi-

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

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

stræbelserne på at opnå fremtidssikrede løsninger. 
 

Hvordan sikres bæredygtige 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 – økonomiske og klimamæssigt – 

bl.a. gennem partnerskaber. 
• Ved at Silkeborg Kommune via planlægning, myndighedsbehandling, information 

og dialog understøtter borgeres og de øvrige interessenters bestræbelser på at 
skabe fremtidssikrede løsninger. 

 
6. Faglige bæredygtige miljøer, da det skaber grundlag for faglig ekspertise og høj kvali-

tet, bedre ressourceudnyttelse, mere innovation og større sammenhæng. 
 

Hvordan sikres fagligt bæredygtige miljøer? 
• Gennem samarbejde og videndeling indenfor og især på tværs af fagområder. 
• Gennem fysiske enheder, som understøtter og sikrer specialviden. 
• Ved at digitalisere og innovere arbejdsformer. 
• Ved at lade os lede af evidens, evaluering og brugerundersøgelser. 
• Gennem borger- og brugerdreven innovation. 

 
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. 
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Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene 2012-2015 
 

  
 

I Budgetaftale for budgetåret 2012 og overslagsårene 2013, 2014 og 2015 er der følgende 
tilkendegivelser: 
 
DRIFT 
På driftsrammen er der indarbejdet følgende rammebesparelser som følge af statens bidrag til 
effektiviseringer i 2012 

  
•  bevilling 14 Centralfunktioner 3.877.000 kr. 
•  Bevilling 15 Fælles Formål 100.000 kr. 
•  bevilling 16 Tværgående aktiviteter 869.000 kr. 
•  bevilling 41 Skoler 3.709.000 kr. 
•  bevilling 45 Handicap Børn 3.000 kr. 
•  bevilling 55 Handicap 78.000 kr. 
•  bevilling 73 Ældreområdet  2.178.000 kr. 
 

Såfremt der efter Finanslovsforhandlingerne vedr. 2012 viser sig mulighed for lettelser på 
driftsområderne skal ovennævnte rammebesparelser på bevilling 14 (beskæftigelse) 41, 45, 
55, og 73 reduceres eller fjernes.  
 
ANLÆG 
Såfremt der efter Finanslovsforhandlingerne vedr. 2012 igangsættes vækstfremmende foran-
staltninger, eller der opstår ekstraordinære muligheder for salg af kommunale ejendom-
me/grunde, skal anlæg indenfor Børn, Skole og Socialområdet tildeles midler til konkrete pro-
jekter, som vil kunne medføre driftsoptimeringer. Ud - og ombygninger med henblik på at løse 
kapacitetsudfordringer prioriteres forud for nye projekter. 
 
TILKENDEGIVELSER 
Skulle der opstå store ekstraordinære udgifter i 2012, træder forligspartierne sammen og ska-
ber løsningen. 
 
Partierne er enige om, at oprette en kommunal Borgerrådgiver funktion gerne i et fælleskom-
munalt samarbejde. 
 
Partierne er enige om, at støtte et samarbejdsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Regions-
hospital Silkeborg, om oprettelse af et ”Kroniker-hus”. I projektet skal de praktiserende lægers 
rolle indtænkes. 
Projektet skal sikre større sammenhæng og bedre forløb for patienterne samt medvirke til at 
mindske kommunale udgifter til indlæggelser. 
 
Partierne er enige om, at der skal foretages en grundig undersøgelse af muligheden for byggeri 
af boliger for plejekrævende borgere, herunder ældre, handicappede og sindslidende. 
Herunder også, om genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler kan placeres på samme ma-
trikel med henblik på faglig og økonomisk synergi – og endelig, om træning af fysisk handi-
cappede også kan foregå på samme matrikel. 
Undersøgelsen forankres i Ældre- og Sundhedsudvalget, og forlægges til byrådets drøftelse på 
et temamøde senest i maj 2012. 
 
Grundlaget for budget 2012 – og fremad er lagt efter den værende aftale om 0-Vækst.  
Denne udfordring for Silkeborg Kommune skal fortsat i størst mulig udstrækning imødegås ved 
effektiviseringer, driftsoptimering, innovation og tværkommunalt samarbejde. 
 
Der er fortsat usikkerhed om den forventede ændring i tilskuds- og udligningsordningen fra 
2013. 
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Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene 2012-2015 
 

 

Budget 2013 og fremefter: 
Partierne ønsker, at der umiddelbart efter vedtagelsen af budget 2012, påbegyndes et arbejde 
omkring fundamentet for de kommende 2-3 års budgetter. I den udstrækning der anvendes 
nøgletal i dette arbejde, tilstræbes at anvende offentligt tilgængelige landsdækkende nøgletal, 
for eksempel De Kommunale Nøgletal fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og/eller FLIS nøg-
letal (når disse bliver tilgængelige) 
 
Der ønskes herunder, at 

• mulighederne for bedre anvendelse af personaleressourcerne (ved eksempelvis at fjer-
ne lokale administrative procedurer og kontroller) afsøges. Mulighedernes skal indgå i 
materialet til det videre arbejde med de følgende budgetår, både på administrativt og 
politiske plan 

 
• indenfor alle funktioner med borger/brugerkontakt, undersøges om der lokalt kan æn-

dres i aftalegrundlaget, så der bliver mere direkte kontakttid, og mindre administrativt 
arbejde 

 
• der er fokus på behovet for længerevarende kompetenceudviklingsforløb, og at jobrota-

tionsordninger indgår som en del af løsningen 
 

Efter indfasning af Fælles Ejendomsdrift med udgangen af 2012 – ønskes der en plan for trin-
vis konkurrenceudsættelse af opgaver (eksempelvis håndværkerentrepriser), og gerne opdelt i 
geografiske udbud, så alt ikke udbydes på en gang. Dette skal senest påbegyndes i årene 
2014-2016. 
 
Fundamentet for løsning af kommunale opgaver, ønskes bygget på basis af samarbejde og 
videndeling indenfor – og især på tværs af fagområder. Der skal være fokus på borger og bru-
gerdreven innovation og digitalisering, og dette skal kvalificeres gennem brugerundersøgelser, 
evaluering og fokus på evidens. 
 

Budgetopgørelse  
 
Budget 2012 viser følgende: 
 

• Det økonomiske resultat af budget 2012, som fremgår af budgetopgørelse 2012-2015, 
viser et resultat på det skattefinansierede område på 38,1 mio. kr. Resultatet er sum-
men af en lang række indtægter og udgifter, der gennemgås nærmere nedenfor.  

 
I det følgende vil økonomien i Silkeborg Kommunes blive beskrevet nærmere. Beskrivelsen 
følger og uddyber ”Budgetopgørelse 2012-2015”. 

7



Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene 2012-2015 
 

  
 

 

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 2012 budgetteres til at give i alt 
3.608,3 mio. kr., udgør indkomstskatterne, som det fremgår af nedenstående tabel, den stør-
ste del.  

 
Skatter  
 
Mio. kr. – netto 
Løbende priser 

   
--Budgetoverslag-- 

 Budget  Budget    
 2011 2012 2013 2014 2015 
      
Indkomstskat 3.175,8 3.217,1 3.315,2 3.432,9 3.523,9 
Efterregulering af tidligere år -84,9 0 0 0 0 
Medfinansiering af det skrå 
skatteloft 

 
-11,1 

 
-8,5 

 
-8,7 

 
-8,9 

 
-9,2 

Grundskyld 321,0 337,8 360,8 386,0 410,7 
Dækningsafgift af off. ejen-
domme 

 
6,5 

 
4,3 

 
4,3 

 
4,3 

 
4,3 

Dækningsafgift på forret-
ningsejendomme 

 
21,0 

 
21,1 

 
21,1 

 
21,1 

 
21,1 

Selskabsskat  64,7 34,7 34,7 40,0 44,3 
Anden skat på fast ejendom 4,5 1,8 1,8 1,8 1,8 
Skatter i alt 3.497,5 3.608,3 3.729,2 3.877,1 3.996,9 
 
Skatteprocent 
 

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

Afgiftspligtige grundværdier: 
(mio. kr.) 

 
12.583,8 

 

 
13.251,0 

 
14.252,1 

 
15.142,7 

 
16.111,8 

Grundskyldspromille 28,26 
 

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

Grundlag til opkrævning af 
dækningsafgift på forret-
ningsejendomme (mio. kr.) 

7.000 7.017 7.017 7.017 7.017 

Dækningsafgiften opkræves 
med (promille) 

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

 
Den kommunale indkomstskat beregnes som udskrivningsgrundlaget * skatteprocent.  
 
I Budget 2012 benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede ud-
skrivningsgrundlag for 2012 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 
2009, som er opgjort pr. maj 2011 til 11.002,9 mio. kr. Dette grundlag korrigeres for ændrin-
ger af skattereglerne siden 2009, det drejer sig om positive korrektioner for effekten af ”For-
årspakke 2.0” samt ”genopretningsaftalen”. Der skal ikke korrigeres for suspension af SP-
bidraget i 2012, da SP-bidraget også var suspenderet i 2009. 
 
Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2009 bliver således 11.427,6 mio. kr. og fremskrives 
med den af Indenrigs- og Socialministeriet udmeldte garantiprocent på 10,4 pct. fra 2009 til 
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2012. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver således: 12.616,1 mio. kr. Udskriv-
ningsprocenten er 25,5.  
 
I nedenstående tabel fremgår KL’s forventninger til udviklingen i udskrivningsgrundlagget på 
landsplan. 
 

  

 Udvikling i 
udskrivnings-
grundlag i 
pct.  

2009/2010              8,7  
2010/2011              4,1  
2011/2012              1,3  
2012/2013              3,8  
2013/2014              4,3  
2014/2015              3,4  
 
Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af kildeskatteloven og lov om hjemmeservice, 
som er en del af aftalen af den 18. maj 2011 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative 
Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en BoligJobplan. Ordningen indføres 
som et forsøg fra den 1. juni 2011 til og med 2013. 
 
Boligjobplanen medfører at det kommunale udskrivningsgrundlag bliver reduceret fra 2011 til 
2013 sfa., at der indføres et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i 
hjemmet.  
 
Tabelen viser boligjobplanens konsekvenser for kommunernes udskrivningsgrundlag i 2011 til 
2013. 
 

 

 
 
Regeringens vedtagelse af boligjobplanen skønnes at reducere det kommunale 
udskrivningsgrundlag med 8,2 mia. kr. i 2012. Regeringen har endvidere indgået en aftale om 
en tilbagetrækningsreform, som indebærer, at det fra 2012 er muligt at få indbetalte 
efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis man træder ud af efterlønsordningen. Finansministeriet 
forventer, at en del af disse midler vil blive indbetalt på fradragsberettigede 
pensionsudbetalinger i 2012, mens resten vil gå til øget forbrug. De øgede 
pensionsindbetalinger vil reducere det kommunale udskrivningsgrundlag i 2012. 
 
Endvidere er der i opgørelsen af vækstskønnene for 2010, 2011 og 2012 korrigeret for hen-
holdsvis skattereformen "Forårspakken 2.0", "Genopretningsaftalen", "Boligjobplanen og afta-
len om tilbagetrækningsreformen. 
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Forventede udskrivningsgrundlag i Silkeborg Kommune: 
Til fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2012 og frem til 2015 er anvendt KL’s pro-
centstigninger for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fratrukket 0,75 % årligt som følge af 
en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg Kommune i de opgjorte år 2008 og 
2009. 
 
År Stigning Udskrivningsgrundlag 
2012 Statsgaranti 12.616,1 
2013 3,05 % 13.000,9 
2014 3,55 % 13.462,4 
2015 2,65 % 13.819,2 
 
Efterregulering 
Efterreguleringen for 2009 opgøres i 2011 og afregnes i 2012 for de kommuner, som har valgt 
selvbudgettering i 2009. Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009, 2010 og 
2011, hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i 2011, 2012 og 
2013. 
 
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 24,86 pct. i 2011 og 2012 som 
følge af, at kommunernes budgetlægning for 2011 resulterede i en samlet stigning i det kom-
munale skatteprovenu på 330 mio. kr. 
 
Dette indebærer, at bundskatten skal nedsættes med 0,03 pct. point fra 3,67 til 3,64 pct., sva-
rende til, at kommunernes skatteloft forhøjes fra 24,83 til 24,86 pct. i 2011 til 2012. 
 
For 2012 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 24,86.  
 
Medfinansiering af det skråskatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2012. Beregningen 
af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for 2012.  
 
Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en ud-
skrivningsprocent på 25,5 i 2012 – altså højere end de 24,83 % og udskrivningsprocenten er 
højere end i 2007. Det betyder at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft.  
 
KL skønner at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2012 er 1.320,5 mio. kr., hvilket betyder at 
Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,64 % (25,5 – 24,86) ganget med 1.320,5 mio. kr. 
altså 8,451 mio. kr.   
 
Grundskylden forventes at medføre skatteindtægter på 337,8 mio. kr. Grundskyldspromillen 
er sat til 28,26 i årene 2012-2015.  
 
Dækningsafgiften af offentlige ejendomme er i 2012 budgetteret til en indtægt på 4,3 mio. 
kr. 
 
Dækningsafgift på forretningsejendomme er i 2012 budgetteret til en indtægt på 21 mio. 
kr. og opkræves med en promille på 3,0. 
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Afregningen vedrørende selskabsskatter er endelig opgjort til 34,7 mio. kr. Dette ligger under 
landsgennemsnittet, og Silkeborg Kommune modtager således 16,1 mio. kr. i udligning. 
 
Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansættelser for 2009 ud-
gør 1,8 mio. kr. i 2012. 
 
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 at 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. 
 
Der er i aftalen mellem regeringen og KL 4. juni 2011 ikke indgået aftale om mulighed for 
samlet at foretage en justering af den kommunale indkomstskat, som der har været mulighed 
for de tidligere år.  
 
Tilskud og udligning 
 
Tilskud og udligning består af følgende hovedposter: 
Mio. kr. – netto 
Løbende priser 

   
--Budgetoverslag-- 

 Budget Budget    
 2011 2012 2013 2014 2015 
      
Landsudligning 651,0 781,8 782,4 791,8 821,7 
Statstilskud 293,6 262,8 243,7 225,2 220,3 
Efterregulering af tidligere til-
skudsår 

3,2 0 0 0 0 

Betinget balancetilskud 48,1 48,0 48,7 48,2 48,3 
Udligning og tilskud vedrørende 
udlændinge 

-26,4 -26,4 -27,8 -27,9 -28,8 

Udligning vedrørende selskabs-
skat 

3,7 16,1 16,1 18,6 20,9 

Særlige tilskud ældreområdet 22,3 23,0 23,6 24,2 24,8 
Tilskud vedr. kvalitetsfonden 32,1 32,0 32,0 32,1 32,2 
Beskæftigelsestilskud 170,1 214,8 220,1 225,6 231,3 
Kommunale bidrag til regioner-
ne 

-118,9 -11,0 -11,0 -11,1 -11,2 

Udligning af købsmoms -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 
Tilskud og udligning i alt 1.076,8 1.339,2 1.325,8 1.324,7 1.357,5 
 
Der er budgetteret med 781,8 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.  
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Efter landsudligningen og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud samt over-
gangstilskud og særpuljer er der 19,4 mia. kr. til fordeling i forhold til befolkningstal. Silkeborg 
Kommune modtager 310,9 mio.kr. i statstilskud heraf er 48,0 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. 
 
Da der er valgt statsgaranti i 2009, 2010 og 2011 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 16,1 mio. kr. 
 
Særlige tilskud 
Silkeborg Kommune får en andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet 
(9,8 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (13,2 mio. kr.). Tilskuddene 
fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet.  
 
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 2012 udmøntes 2 mia. kr. fra Regeringens kvalitetsfond. Tilskuddet for 2012 er fordelt efter 
den enkelte kommunes andel af det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2012.  
 
Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kom-
mune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulig-
hed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler 
mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Indenrigs- og sundheds-
ministeren fastsætter nærmere regler herom.  
 
Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation inden for en ramme på 600 mio. kr. i 
2012, herunder til kvalitetsfondsprojekter og it-investeringer. Lånemuligheden er primært mål-
rettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.  
 
Silkeborg Kommunes andel af tilskudspuljen på 2 mia. kr. vedrørende kvalitetsfonden udgør 
32,0 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. 
 
Beskæftigelsestilskuddet består af: 

• Et grundtilskud, som udgør den enkelte kommunes endelige beskæftigelsestilskud til-
skud for 2010 korrigeret for ændringer i love og regler på beskæftigelsesområdet, her-
under refusionsomlægningen, afkortningen af dagpengeperioden og at karensperioden 
hvor staten finansierer hele dagpengeudgiften er reduceret til 8 uger 

• Et merudgiftsbehov opgjort som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede 
samlede kommunale udgifter for tilskudsåret. Merudgiftsbehovet er fordelt på kommu-
nerne i forhold til ledigheden i 2010.  
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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 214,8 mio. kr. i 2012, stigningen fra 
2011 skal ses i lyset af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 
2011 samt udvikling i ledigheden. 
 
Kommunale bidrag til regionerne 
Der er budgetteret med enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget i 2012 på 123 kr. pr. 
indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 11,0 mio. kr.
 
Væksten fra 2011 til 2012 skyldes primært omlægning af medfinansieringsmodellen på sund-
hedsområdet, hvor grundbidraget er overført til den aktivitetsbestemte medfinansiering af 
sundhedsområdet. 
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2. Driftsudgifter 
I følgende tabel fremgår driftsudgifterne i 2012-2015 på bevillingsniveau. 

Hele 1.000 kr. - løbende priser Regnskab Budget Budget

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Skattefinansieret drift:

Økonomiudvalget:

12. Kommunale ejendomme: 18.119 19.901 150.991 150.538 149.646 149.616

13. Brand og Redning: 12.422 13.431 13.296 13.296 13.296 13.296

14. Centralfunktioner: 317.937 344.418 350.318 350.318 350.318 350.318

15. Fælles formål: 28.336 33.241 33.666 35.481 36.596 33.951

16. Tværgående aktiviteter: -25.664 28.910 88.550 88.750 88.750 88.750

18. Rengøring: -600 0 0 0 0 0

Økonomiudvalget i alt: 350.551 439.901 636.821 638.383 638.606 635.931

Vej- og Trafikudvalget:

24. Kollektiv trafik: 42.999 41.711 42.325 42.325 42.325 42.325

25. Veje: 83.585 65.406 72.794 72.794 72.794 72.794

28. Entreprenøropgaver: -2.071 0 0 0 0 0

Vej- og Trafikudvalget i alt: 124.513 107.117 115.119 115.119 115.119 115.119

Kultur- og Fritidsudvalget:

34. Kultur og fritid: 151.257 144.315 135.372 135.236 135.527 135.650

Kultur- og Fritidsudvalget i alt: 151.257 144.315 135.372 135.236 135.527 135.650

Børne- og Ungeudvalget:

41. Skoler: 885.025 895.082 800.231 800.231 800.231 800.231

43. Børn og familie: 573.938 522.549 494.588 494.588 494.588 494.588

45. Handicap - børn: 65.476 62.955 64.033 64.033 64.033 64.033

48. Handicap - børneinstitutioner: -124 0 0 0 0 0

49. Familiesektionen - institutioner: 2.751 0 0 0 0 0

Børne- og Ungeudvalget i alt: 1.527.066 1.480.586 1.358.852 1.358.852 1.358.852 1.358.852

Socialudvalget:

51. Social service: 48.668 52.272 56.636 56.636 56.636 56.636

55. Handicap: 310.712 279.818 298.646 298.646 298.646 298.646

56. Sociale overførsler: 637.873 663.746 669.785 696.190 722.685 749.205

57. Handicap - sociale overførsler: 0 0 22.527 22.527 22.527 22.527

58. Handicap - institutioner: 1.147 0 0 0 0 0

59. Social service - institutioner: -3.505 0 0 0 0 0

Socialudvalget i alt: 994.896 995.836 1.047.594 1.073.999 1.100.494 1.127.014

Arbejdsmarkedsudvalget:

61. Arbejdsmarked - serviceudgifter: 14.232 20.867 22.524 22.524 22.524 22.524

66. Arbejdsmarked - overførselsudgifter: 227.620 278.687 370.971 370.971 370.971 370.971

69. Arbejdsmarked - institutioner: 0 0 0 0 0 0

Arbejdsmarkedsudvalget i alt: 241.852 299.554 393.495 393.495 393.495 393.495

Ældre- og Sundhedsudvalget:

71. Sundhedsområdet: 198.433 202.228 328.490 328.490 328.490 328.490

73. Ældreområdet: 668.599 646.286 653.135 653.135 653.135 653.135

78. Fritvalgsområdet: -1.638 0 0 0 0 0

Ældre- og Sundhedsudvalget i alt: 865.393 848.514 981.625 981.625 981.625 981.625

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

81. Natur og miljø 8.633 8.709 8.902 8.902 8.902 8.902

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i alt: 8.633 8.709 8.902 8.902 8.902 8.902

Pris- og lønstigninger vedr. hoved-

konto 0-6 drift (budgetoverslagsårene) 122.346 249.295 380.744

Skattefinansieret drift i alt: 4.264.160 4.324.532 4.677.780 4.827.956 4.981.915 5.137.331

Overslagsår
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For en specifikation af driftsudgifterne henvises til budgetforudsætningerne for de enkelte be-
villinger samt til bevillingsaftalerne. 

 
3. Renter 
 
Nedenfor er vist Silkeborg Kommunes renteindtægter og -udgifter: 
 

  Budget Budget Budget- Budget- Budget- 
Mio. kr. – løbende priser  2011 2012 overslag overslag overslag 

    2013 2014 2015 
Renteudgifter -17,5 -26,1 -25,0 -23,0 -20,8 
Renteindtægter 2,1 4,6 4,6 4,6 4,6 
I alt -15,4 -21,5 -20,4 -18,4 -16,2 

 
Det fremgår af tabellen, at nettorenteudgiften i 2012 er budgetteret til 21,5 mio. kr.  

 
4. Anlægsudgifter  
 
ANLÆGSARBEJDER Budget

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser 2012 2013 2014 2015

Bevilling 12 Kommunale ejendomme 41.717 37.217 37.217 37.217

Bevilling 15 Fælles formål 11.500 8.500 5.000 5.000

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 2.500 2.500 2.500 2.500

ØKONOMIUDVALGET 55.717 48.217 44.717 44.717

Bevilling 25 Veje 36.750 67.750 51.700 75.000

VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 36.750 67.750 51.700 75.000

Bevilling 34 Kultur og Fritid 22.900 4.250 25.750 35.750

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 22.900 4.250 25.750 35.750

Bevilling 41 Skoler 41.123 28.623 15.123 43.623

Bevilling 43 Børn og Familie 6.770 2.300 9.800 13.230

Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 2.500 1.500 1.000 1.000

BØRNE- OG UNGEUDVALGET 50.393 32.423 25.923 57.853

Bevilling 51 Social Service 5.000 0 0 0

Bevilling 58 Handicap - institutioner 5.950 8.450 8.800 12.800

SOCIALUDVALGET 10.950 8.450 8.800 12.800

Bevilling 73 Ældreområdet 3.000 3.000 66.893 66.893

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 3.000 3.000 66.893 66.893

Bevilling 81 Natur og Miljø 500 1.100 1.000 1.000

Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning 30.000 26.050 15.000 15.000

PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 30.500 27.150 16.000 16.000

ANLÆG I ALT 210.210 191.240 239.783 309.013

Budgetoverslag
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B. Resultat 
 
Det fremgår af budgetopgørelsen, at der forventes et samlet resultat af det skattefinansierede 
område på 38,1 mio. kr.  
 

C. Likviditet 
  
Der er indregnet et nettoafdrag på gælden på 30 mio. kr.  
 
Der er under finansforskydninger budgetteret med indskud i landsbyggefonden på 7,2 mio. kr.  
 
Der er, på bundlinien, budgetteret med ændring af de likvide aktiver med 1,1 mio. kr. 
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Mio. kr. - netto

Løbende priser
2011 2012 2013 2014 2015

1. Indtægter
Skatter 3.497,5 3.608,3 3.729,2 3.877,1 3.996,9
Tilskud og udligning 858,6 1.076,4 1.057,6 1.050,9 1.077,9
Betinget balancetilskud 48,1 48,0 48,1 48,2 48,3
Beskæftigelsestilskud 170,1 214,8 220,1 225,6 231,3

Indtægter i alt 4.574,3 4.947,5 5.055,0 5.201,8 5.354,4

2. Driftsudgifter 
Økonomiudvalget (incl. forsikringspuljer) -439,9 -621,0 -622,6 -622,8 -620,1
Vej- og Trafikudvalget -107,1 -115,1 -115,1 -115,1 -115,1
Kultur- og Fritidsudvalget -144,3 -135,4 -135,2 -135,5 -135,7
Børne- og Ungeudvalget -1.480,6 -1.358,9 -1.358,9 -1.358,9 -1.358,9
Socialudvalget -332,1 -355,3 -355,3 -355,3 -355,3
Arbejdsmarkedsudvalget -20,9 -22,5 -22,5 -22,5 -22,5
Ældre- og Sundhedsudvalget -848,5 -981,6 -981,6 -981,6 -981,6
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -8,7 -8,9 -8,9 -8,9 -8,9
Driftsudgifter ex. overførselsudgifter -3.382,1 -3.598,7 -3.600,1 -3.600,6 -3.598,1

Socialudvalget -663,7 -692,3 -718,7 -745,2 -771,7
Arbejdsmarkedsudvalget -278,7 -371,0 -371,0 -371,0 -371,0
Økonomiudvalget (forsikringspulje) -15,8 -15,8 -15,8 -15,8
Overførselsudgifter i alt -942,4 -1.079,1 -1.105,5 -1.132,0 -1.158,5

Anslået pris- og lønskøn -122,3 -249,3 -380,7
Driftsudgifter i alt -4.324,5 -4.677,8 -4.828,0 -4.981,9 -5.137,3

3. Renter m.v. -15,4 -21,5 -20,4 -18,4 -16,2

Resultat af ordinær drift 234,3 248,3 206,6 201,6 200,9

4. Anlægsudgifter 
Økonomiudvalget -34,5 -55,7 -48,2 -44,7 -44,7
Vej- og Trafikudvalget -20,0 -36,8 -67,7 -51,7 -75,0
Kultur- og Fritidsudvalget -7,1 -22,9 -4,2 -25,7 -35,7
Børne- og Ungeudvalget -49,8 -50,4 -32,4 -25,9 -57,9
Socialudvalget -15,5 -11,0 -8,4 -8,8 -12,8
Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget -34,3 -3,0 -3,0 -66,9 -66,9
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -23,2 -30,5 -27,2 -16,0 -16,0

Anlægsudgifter i alt -184,4 -210,2 -191,2 -239,8 -309,0

Resultat af skattefin. område 50,0 38,1 15,4 -38,2 -108,1

Likviditet 

Resultat i alt (pkt. B) 50,0 38,1 15,4 -38,2 -108,1
Låneoptag/ændret afdragsprofil 51,2 67,1 44,4 36,9 28,6
Ældreboliger-låneoptag og beboerindskud 48,4 48,4
Afdrag på lån -90,5 -97,1 -94,4 -86,9 -78,6
Finansforskydninger (inkl. kursreg.) -8,7 -7,0 -5,4 -5,4 -3,8

I alt - ændring af likvide aktiver 2,0 1,1 -40,0 -45,2 -113,5
Anm.:
Positive tal angiver indtægter/overskud
Negative tal angiver udgifter/underskud

OverslagsårBudget 

Budgetopgørelse 2012 - oversigt

Budget
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Bevillingsoversigt 2012-2015

Hele 1.000 kr. - løbende priser Regnskab Budget Budget

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Skattefinansieret drift:

Økonomiudvalget:

12. Kommunale ejendomme: 18.119 19.901 150.991 150.538 149.646 149.616

13. Brand og Redning: 12.422 13.431 13.296 13.296 13.296 13.296

14. Centralfunktioner: 317.937 344.418 350.318 350.318 350.318 350.318

15. Fælles formål: 28.336 33.241 33.666 35.481 36.596 33.951

16. Tværgående aktiviteter: -25.664 28.910 88.550 88.750 88.750 88.750

18. Rengøring: -600 0 0 0 0 0

Økonomiudvalget i alt: 350.551 439.901 636.821 638.383 638.606 635.931

Vej- og Trafikudvalget:

24. Kollektiv trafik: 42.999 41.711 42.325 42.325 42.325 42.325

25. Veje: 83.585 65.406 72.794 72.794 72.794 72.794

28. Entreprenøropgaver: -2.071 0 0 0 0 0

Vej- og Trafikudvalget i alt: 124.513 107.117 115.119 115.119 115.119 115.119

Kultur- og Fritidsudvalget:

34. Kultur og fritid: 151.257 144.315 135.372 135.236 135.527 135.650

Kultur- og Fritidsudvalget i alt: 151.257 144.315 135.372 135.236 135.527 135.650

Børne- og Ungeudvalget:

41. Skoler: 885.025 895.082 800.231 800.231 800.231 800.231

43. Børn og familie: 573.938 522.549 494.588 494.588 494.588 494.588

45. Handicap - børn: 65.476 62.955 64.033 64.033 64.033 64.033

48. Handicap - børneinstitutioner: -124 0 0 0 0 0

49. Familiesektionen - institutioner: 2.751 0 0 0 0 0

Børne- og Ungeudvalget i alt: 1.527.066 1.480.586 1.358.852 1.358.852 1.358.852 1.358.852

Socialudvalget:

51. Social service: 48.668 52.272 56.636 56.636 56.636 56.636

55. Handicap: 310.712 279.818 298.646 298.646 298.646 298.646

56. Sociale overførsler: 637.873 663.746 669.785 696.190 722.685 749.205

57. Handicap - sociale overførsler: 0 0 22.527 22.527 22.527 22.527

58. Handicap - institutioner: 1.147 0 0 0 0 0

59. Social service - institutioner: -3.505 0 0 0 0 0

Socialudvalget i alt: 994.896 995.836 1.047.594 1.073.999 1.100.494 1.127.014

Arbejdsmarkedsudvalget:

61. Arbejdsmarked - serviceudgifter: 14.232 20.867 22.524 22.524 22.524 22.524

66. Arbejdsmarked - overførselsudgifter: 227.620 278.687 370.971 370.971 370.971 370.971

69. Arbejdsmarked - institutioner: 0 0 0 0 0 0

Arbejdsmarkedsudvalget i alt: 241.852 299.554 393.495 393.495 393.495 393.495

Ældre- og Sundhedsudvalget:

71. Sundhedsområdet: 198.433 202.228 328.490 328.490 328.490 328.490

73. Ældreområdet: 668.599 646.286 653.135 653.135 653.135 653.135

78. Fritvalgsområdet: -1.638 0 0 0 0 0

Ældre- og Sundhedsudvalget i alt: 865.393 848.514 981.625 981.625 981.625 981.625

Overslagsår
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Bevillingsoversigt 2012-2015

Hele 1.000 kr. - løbende priser Regnskab Budget Budget

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Overslagsår

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

81. Natur og miljø 8.633 8.709 8.902 8.902 8.902 8.902

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i alt: 8.633 8.709 8.902 8.902 8.902 8.902

Pris- og lønstigninger vedr. hoved-

konto 0-6 drift (budgetoverslagsårene) 122.346 249.295 380.744

Skattefinansieret drift i alt: 4.264.160 4.324.532 4.677.780 4.827.956 4.981.915 5.137.331

Skattefinansieret anlæg:

Økonomiudvalget -18.387 34.500 55.717 48.217 44.717 44.717

Vej- og Trafikudvalget 28.658 20.000 36.750 67.750 51.700 75.000

Kultur- og Fritidsudvalget 26.271 7.090 22.900 4.250 25.750 35.750

Børne- og Ungeudvalget 99.566 49.800 50.393 32.423 25.923 57.853

Socialudvalget 8.947 15.500 10.950 8.450 8.800 12.800

Arbejdsmarkedsudvalget 2.318 0 0 0 0 0

Ældre- og Sundhedsudvalget 62.575 34.303 3.000 3.000 66.893 66.893

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 38.805 23.175 30.500 27.150 16.000 16.000

Skattefinansieret anlæg i alt: 248.752 184.368 210.210 191.240 239.783 309.013

Skattefinansieret område i alt: 4.512.912 4.508.900 4.887.990 5.019.196 5.221.698 5.446.344

Finansiering:

2. Renter U 21.462 17.545 26.066 25.031 22.956 20.818

I -7.691 -2.100 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600

3. Finansforskydninger U 233.779 11.164 6.950 5.375 5.375 3.800

I -81.186 -470 0 0 0 0

4. Lån U 214.385 90.500 97.139 94.392 86.910 78.588

I -372.123 -51.226 -67.139 -44.392 -36.910 -28.588

Ældreboliger (lånefinansieret og beboerindskud) -48.429 -48.429

5. Tilskud og udligning I -870.545 -858.590 -1.147.452 -1.130.260 -1.125.294 -1.154.166

U 71.073 72.652 74.370 76.228

Beskæftigelsestilskud I -107.025 -170.064 -214.764 -220.133 -225.636 -231.277

Betinget balancetilskud I -16.086 -48.146 -48.045 -48.069 -48.157 -48.306

6. Skatter I -3.536.198 -3.593.425 -3.616.786 -3.737.878 -3.886.050 -4.006.083

U 8.316 95.912 8.451 8.691 8.933 9.181

Finansiering i alt: -4.512.912 -4.508.900 -4.889.107 -4.979.191 -5.176.532 -5.332.834
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ANLÆGSARBEJDER Budget

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser 2012 2013 2014 2015 Senere

Bevilling 12 Kommunale ejendomme 41.717 37.217 37.217 37.217 40.217

-Salg -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

-Køb 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

- 17.500 18.000 18.000 18.000 18.000

- 5.000 0 0 0 0

- 0 0 0 0 3.000

- 19.217 19.217 19.217 19.217 19.217

Bevilling 15 Fælles formål 11.500 8.500 5.000 5.000 16.000

- 5.000 2.500 2.500 2.500 5.000

- 6.500 6.000 2.500 2.500 6.000

- 0 0 0 0 5.000

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 2.500 2.500 2.500 2.500 7.500

- 1.500 1.500 1.500 1.500 4.000

- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

- 0 0 0 0 2.500

ØKONOMIUDVALGET 55.717 48.217 44.717 44.717 63.717

Bevilling 25 Veje 36.750 67.750 51.700 75.000 326.500

- 3.500 3.500 3.500 3.500 28.500

- 3.000 0 0 0 0

- 1.250 1.250 2.500 2.500 25.000

- 500 0 0 0 0

- 1.000 8.000 15.200 1.000 0

- 0 1.500 500 0 0

- 0 0 1.500 0 0

- 0 0 1.000 2.000 0

-
500 0 1.500 0 0

- 0 0 1.500 500 0

- 500  0 0 0

- 0 7.000 9.000 5.000 0

- 2.000 0 8.000 24.000 30.000

- 1.000 0 0 0 30.000

- 0 0 6.000 6.000 8.000

- 0 0 0 2.000 0

- 0 0 0 500 0

- 1.000 4.000 0  0

- 1.000 5.000 0  0

- 0 2.000 0 0 4.000

- 1.500 1.500 1.500 0 7.500

- 2.000 3.000 0 0 0

- 18.000 22.000 0 0 0

- 0 4.000 8.000

- 0 9.000 0 0 0

- 0 0 0 10.000 10.000

- 0 0 0 3.000 1.000

- 0 0 0 8.000 2.000

- 0 0 0 3.000 0

- 0 0 0 0 30.000

- 0 0 0 0 20.000

- 0 0 0 0 8.000

- 0 0 0 0 20.000

- 0 0 0 0 8.000

Mindre anlægsarbejder

Tilpasning af parkerings- og trafikforhold v. Silkeborghallerne

Hårupvej, forlægning vest om Hårup

Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder

Viborgvej, rundkørsel ved N. Ringvej

Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej

Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej

Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej

Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning
Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning

Vej fra rådhus vest til p-kælder

Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej

Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet

Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg

Drewsensvej øst, forlængelse til Århusvej (fase 1)

Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV anlæg

Østerbordingvej, udbygning og forlægning

Havneområdet, renovering

Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej (fase 1)

Sejling Hedevej Vest

Industrivej Hårup, cykelstier

Borgergade, Ansvej-Sølystvej, etape 1

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

Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej

Budgetoverslag

Vedligehold og energi-investeringer

Ombygning Østergade 1

Anlægsoversigt 2012-2015

Digitalisering, hjemmeside, esdh mv. inkl. udstyr

Ø. Højmarksvej, reg. ved Stockholmsvej/Arendalsvej

Mindre anlægsarbejder til og med 2020

Særlige indsatsområder

Øget digitalisering og modernisering af IT

Klimaindsats

Pulje til vedligehold jf. almenboliglovgivningen

Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel

Pulje til særlige indsatser / ad hoc formål

Vejbelysning, renovering til og med 2020

Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder

Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup

Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup

Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen

Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej

Iller Damvej, cykelstier til Grønbæk

Renovering af vejvisning

Borgergade - Christians 8.s Vej
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ANLÆGSARBEJDER Budget

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser 2012 2013 2014 2015 Senere

Budgetoverslag

Anlægsoversigt 2012-2015

- 0 0 0 0 9.000

- 0 0 0 0 3.000

- 0 0 0 0 5.000

- 0 0 0 0 8.000

- 0 0 0 0 8.000

- 0 0 0 0 50.000

- 0 0 0 0 3.000

- 0 0 0 0 500

VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 36.750 67.750 51.700 75.000 326.500

Bevilling 34 Kultur og Fritid 22.900 4.250 25.750 35.750 92.050

- 0 0 0 1.000 8.000

-
1.000 0 0 0 0

- 0 0 1.000 1.000 0

- 0 0 0 500 0

- 0 0 0 0 30.000

- 0 0 0 500 3.000

- 0 0 1.500 500 0

- 0 0 0 0 25.000

- 500 750 750 750 2.750

- 0 0 0 300 300

- 900 1.500 1.000 200 0

- 0 0 0 1.000 3.000

- 1.000 0 0 0 0

- 0 0 500 1.500 0

- 0 0 0 1.000 9.000

- 0 0 0 500 0

-
500 1.000 11.500 16.000 1.000

- 0 1.000 1.000 0 0

-
0 0 0 0 3.000

- 19.000 0 0 0 0

- 0 0 7.000 7.000 7.000

- 0 0 1.500 4.000 0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 22.900 4.250 25.750 35.750 92.050

Bevilling 41 Skoler 41.123 28.623 15.123 43.623 186.123

-Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv. 34.000 24.500 0 0 0

-Modernisering, Kjellerup Skole 0 0 4.500 23.000 6.500

-Sorring Skole, 2. etape 0 1.000 7.000 0 0

-Modernisering, Thorning Skole 0 0 500 13.500 500

-Modernisering, Vestre Skole 0 0 0 4.000 16.000

-Digitalisering af undervisning inkl. udstyr 1.500 1.500 1.500 1.500 8.500

-Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser 0 0 0 0 80.000

-Dybkær specialskole, Lemming afdeling 0 0 0 0 50.000

- Frisholm Skole, 2. etape 0 0 0 0 10.000

- 0 0 0 0 0

-
0 0 0 0 0

- 0 0 0 0 0

- 0 0 0 0 0

- 0 0 0 0 2.000

- 0 0 0 0 5.000

- 0 0 0 0 4.000

- 1.000 0 0 0 0

Udbygning af Svømmecenter Nordvest

Udskiftning af legeredskaber

Ny kunstgræsbane 

Bynært aktivitetsområde i Silkeborg

Bryrup Skole, erstatningsbyggeri for pavillon (beløb ukendt)

Resenbro Skole, erstatningsbyggeri for barak + tag på gym.sal (beløb 
ukendt)
Hvinningdalskolen, etablering af parkeringsforhold (beløb ukendt)

Nyt koncert- og aktivitetsområde

Søsportscenter ved Sølystvej - projektering

Renoveringsopgaver i Indelukket
Indelukket, udskiftning af bænke og etablering af fast belægning ved 
frilluftsteatret

Bynært aktivitetsområde i Kjellerup

Bibliotek/kulturhus i Them

Indretning af lokale til Perronteatret

Sammenbygning af Hovedbibliotek, Den Kreative Skole og 
Medborgerhuset

Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller 
bygningsforbedringer

Jorns fødselsdag

Kulturtorv på Bindslev Plads

Funder skole, udvidelse og modernisering (beløb ukendt)

Silkeborghallerne

Haller

Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej.

Etablering af nye idrætsanlæg

Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde

Renovering af søbade, generelt

Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg

Balle Kirkevej, cykelstier

Ombygning af kryds i Grønbæk

Stier ved Funder Kirkeby

Nørrevænget, cykelstier

Søndertorv, renovering

Vestergade, renovering af gågaden

Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen

Søtorvet, omdannelse til bypark

Voel Skole, udskiftning af tag

Fårvang Skole, renovering af overbygning

Sejs Skole, tagrenovation

Fritidstilbud Hvinningdal
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ANLÆGSARBEJDER Budget

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser 2012 2013 2014 2015 Senere

Budgetoverslag

Anlægsoversigt 2012-2015

- 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623

- 3.000 0 0 0 0

- 0 0 0 0 2.000

Bevilling 43 Børn og Familie 6.770 2.300 9.800 13.230 136.800

- 800 800 800 800 800

-Ny daginstitution i Sorring 1.800 0 0 0 0

-Udvidelse af Ans Børnehus 746 0 0 0 0

-Udvidelse af Bryrup børnehave 2.424 0 0 0 0

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

- 0 500 8.000 11.430 0

- 0 0 0 0 40.000

- 0 0 0 0 25.000

- 0 0 0 0 30.000

- 0 0 0 0 40.000

Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 2.500 1.500 1.000 1.000 12.400

- 2.500 1.500 0 0 0

- 0 0 1.000 1.000 1.200

- 0 0 0 0 11.200

BØRNE- OG UNGEUDVALGET 50.393 32.423 25.923 57.853 335.323

Bevilling 51 Social Service 5.000 0 0 0 0
- 5.000 0 0 0 0

Bevilling 58 Handicap - institutioner 5.950 8.450 8.800 12.800 156.600

- 0 2.500 8.000 7.500 32.000

- 800 800 800 800 800

- 0 0 0 500 1.000

- 150 150 0 0 0

- 0 0 0 0 5.500

- 0 0 0 0 3.700

- 0 0 0 0 32.500

- 5.000 5.000 0 4.000 25.000

- 0 0 0 0 56.100

SOCIALUDVALGET 10.950 8.450 8.800 12.800 156.600

Bevilling 73 Ældreområdet 3.000 3.000 66.893 66.893 74.393

- 500 500 500 500 3.500

- 0 0 7.580 7.580 7.580

- 0 0 7.884 7.884 7.884

- 0 0 48.429 48.429 48.429

- 2.500 2.500 2.500 2.500 7.000

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 3.000 3.000 66.893 66.893 74.393

Bevilling 81 Natur og Miljø 500 1.100 1.000 1.000 3.300

- 0 300 200 300 0

- 500 0 0 0 0

- 0 300 0 0 0

- 0 500 300 300 600

- 0 0 0 100 0

- 0 0 0 300 0

- 0 0 500 0 0

- 0 0 0 0 1.000

- 0 0 0 0 300

- 0 0 0 0 300

Kjellerupbanen

Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.)

Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme 

Funder børnehave 1. etape.

Udbygning af Lysbro Uddannelsescenter 

Nyindkøb af busser

Plejehjem til ældre handicappede borger

Diverse bygningsmæssige ændringer

Diverse bygningsmæssige ændringer

Pulje til diverse renoveringer på Arendalsvej

Nyt plejecenter i Silkeborg -  skitse/servicearealer/inventar

Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter

Nyt plejecenter i Silkeborg -  egenfinan./grundkapital 14%

Velfærdsteknologi mv.

Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning

Nye dagtilbud - herunder erstatning for Lillehøjvej

Rusmiddelcenter

Modernisering af Regnbuen, Solbo

Nyt aflastningstilbud med 10 pladser

Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 84% / beboerind 2%

Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet

Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser

Indkøb af el-vogne

Nyt botilbud til erstatning for Birkeparken

Funder børnehave 2. etape

Erstatningsbyggeri for 3 daginstitutioner i Kjellerup

Udvidelse af institution i Sølyst

Gubsø sti

Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter

Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer

Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur)

Krabbes Grønne Ring

Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt)

De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler)

Tandklinik, Frisholm
Sølystskolen, tandklinik

Mindre anlægsarbejder
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ANLÆGSARBEJDER Budget

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser 2012 2013 2014 2015 Senere

Budgetoverslag

Anlægsoversigt 2012-2015

-
0 0 0 0 300

- 0 0 0 0 300

- 0 0 0 0 300

- 0 0 0 0 200

Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning 30.000 26.050 15.000 15.000 101.000

- 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

- 4.000 500 0 0 0

- 500 500 2.000 0 0

- 0 2.750 5.000 1.000 0

- 0 0 0 2.500 0

- 1.500 1.000 500 1.000 0

- 3.000 2.800 0 0 0

- 2.500 0 0 0 0

- 2.000 0 0 0 0

- 0 0 0 0 500

- 0 0 0 0 4.000

- 0 0 0 0 4.000

- 0 0 0 0 6.000

- 0 0 0 0 17.500

- 0 0 0 0 8.000

- 0 6.000 0 0 0

- 500 0 0 0 0

- 0 0 0 4.000 16.000

- 0 0 0 2.000 8.000

- 800 0 0 0 0

- 3.000 2.500 0 0 0

- 6.700 2.500 0 0 0

- 0 0 0 0 7.000

- 1.000 0 0 0 0

- 0 3.000 3.000 0 10.000

- 0 0 0 0 10.000

- 0 0 0 0 3.500

- 0 0 0 0 2.000

- 1.500 0 0 0 0

- -1.500 0 0 0 0

PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 30.500 27.150 16.000 16.000 104.300
ANLÆG I ALT 210.210 191.240 239.783 309.013 1.152.883

Kjellerup syd (forbrænding)

Gødvad Bygade, Silkeborg - Tilslutningsbidrag

Medfinansering af e-korridor

Byggemodning i relation til motorvejen

A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg

Fårvang (nye områder)

Øst for Turkuvej, Silkeborg

Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg

Dybkærcenteret 2. etape

Tingdalsøerne, (konvertering fra nåleskov til løvskov, hegning, 
plantning, kulturpleje)

Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang

Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge

Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage

Løgagervej, Gjessø

Hårup Erhverv

Margrethesvej - 2. etape Voel

Tingbakken - 3. etage, Gjern

Romervej - 2. etape 2, Grauballe 

Byggemodning af erhvervsområde nord for F.L. Smidtsvej

Funder - facadegrunde til motorvej

Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket

Industrivej (syd for), Kjellerup

Nyt erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej)

Turkuvej

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

Landskronavej - 2. etape Silkeborg

Digterparken, etape 2 Kjellerup

Bundgården, Sorring

Frisholmparken - 2. etape, Them

Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m.

Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them

Indtægt ved arbejder for fremmed regning

Nord for F.L.Smiths vej, Silkeborg, etape 1

Krondyrvej, Ans
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Silkeborg Kommunes kvalitetskontrakt 2012 
 
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.   
 
 
Økonomiudvalget 

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

Forankre en ’borgerservice 
kultur’ – bl.a. ved at definere 
’god service’ i relation til 
borgerkontakt 
 
Den kommunale 
kvalitetsmodel anvendes som 
ramme for udviklingen af den 
kommunale service 
 
Kompetenceudvikling der 
medvirker til en generel 
højnelse af service overfor 
borgerne 
 
Der arbejdes med advisory 
board/borgerpanel  
 

Tilfredshedsundersøgelse 
på de administrative 
områder med flest eksterne 
henvendelser viser 
minimum 80 % tilfredshed 
med den oplevede service  
 
 
 
 
 
 

 
 
Vej- og Trafikudvalget 

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

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

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

Mål Handlinger Succeskriterium 
Implementering af Folke-
oplysningspolitikken. 

Information om 
folkeoplysningspolitikken 
herunder målsætning, 
rammer og retningslinjer 
m.m. Tilskud og anvisning af 
lokaler sker efter den  
fastlagte politik. 
 

Implementeringen er 
gennemført. 

 
 
Børne- og Ungeudvalget 

Mål Handlinger Succeskriterium 

Samtlige lærere og 
pædagoger i Silkeborg 
kommunes gennemfører en 
uges uddannelse der 
understøtter skolens 
kompetencer til at arbejde 
med inkluderende 
fællesskaber 
 

Der gennemføres en uges 
kursusforløb, hvor alle skolers 
lærere og pædagoger arbejder 
med kvalificering af forståelse 
og tilgang til øget inklusion i 
almenskolerne 

At evalueringer af 
uddannelsesforløbet 
bekræfter at lærere og 
pædagoger oplever sig parat 
til øget inklusion 

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

Den ny struktur på 
daginstitutionsområdet træder 
i kraft pr. 1. januar 2012. 
 
 

Der har i alle institutioner 
været gennemført en 
innovativ proces omkring 
kerneopgaven der har 
medført en pædagogisk 
aktivitet, som udnytter 
medarbejdernes 
kompetencer på tværs af 
enheder. 
 
Mødestrukturer og –former 
på dagtilbudsområdet og i 
den enkelte institution 
afspejler en organisation, 
der arbejder systematisk 
med  kvalitetsudvikling. 
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Socialudvalget 
Mål Handlinger Succeskriterium 
I sagsbehandlingen lægges 
der vægt på en 
helhedsorienteret indsats for 
udsatte borgere.  

 

I samarbejdet med interne og 
eksterne samarbejdspartnere 
udarbejdes aftaler omkring 
ansvarsfordeling i 
sagsbehandlingen.  
 

En brugerundersøgelse skal 
vise borgerne i hovedreglen 
oplever helhed i 
sagsbehandlingen. 
 

Indsatsen omkring 
samarbejde med frivillige i 
arbejdet med socialt udsatte 
udvikles og implementeres i 
indsatsen for socialt udsatte.  
 

Med afsæt i dialogen med 
frivillig-centrene udarbejdes 
en plan for i højere grad at 
fremme inddragelse af 
frivillige i den sociale indsats 
som helhed. 
 

10 % af alle borgere med 
behov for støtte tilknyttes 
en frivillig kontaktperson.  
 

Øget involvering af frivillige, 
pårørende og andre fra 
civilsamfundet i støtten til 
handicappede og sindslidende 
borgere.  

At initiativer som oprettelse 
af støtteforeninger, 
vennekredse o.l. bakkes op. 
 
At frivillige indsatser for og 
sammen med handicappede 
medborgere bliver et særligt 
fokusområde i 
frivillighedspolitikken. 
 
At tiltag som eksempelvist 
besøgsvenner, cafe betjening 
m.v. understøttes. 
 

Flere frivillige initiativer 
målrettet handicappede og 
sindslidende. 

Sindslidende med misbrug 
tilbydes koordineret støtte og 
behandling. 

Der tages initiativ til et 
formaliseret samarbejde 
mellem de kommunale 
socialpsykiatriske tilbud, de 
kommunale misbrugstilbud 
samt de regionale tilbud på 
området. 

Et tværgående udvalg med 
fokus på koordination og 
udvikling er etableret på 
området. 

 
 
 
Arbejdsmarkedsudvalget 
Mål Handlinger Succeskriterium 
Nedbringelse af 
sygedagpengemodtagere 
over 52 uger. 
 

Fortsat fokus på målgruppen 
og fastholdelse af 
sygedagpengestrategien med 
tre målrettede indsatser. 
 

Nedbringelse af målgruppen 
til 240 årspersoner.  
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Ældre- og Sundhedsudvalget 
Mål Handlinger Succeskriterium 
Sundhedshuset medvirker til 
at skabe øget lighed i 
sundhed ved at borgere med 
særlige sundhedsmæssige 
udfordringer, som ofte vil 
være borgere med kort eller 
ingen uddannelse, benytter 
Sundhedshusets tilbud. 

Proaktiv rekruttering 
 
Decentrale tilbud og 
synlighed 
 
Forankring og øget synlig-
gørelse af Sundhedshuset 
gennem: 

- øget fokus på særligt 
udsatte grupper 

- samarbejde med 
Psykiatriens Hus 

 

65 % af brugerne af 
Sundhedshusets tilbud har 
kort eller ingen uddannelse 

Der indføres 
velfærdsteknologi, når den 
er arbejdskraftbesparende.  
 
Der indføres 
velfærdsteknologi, når det er 
hensigtsmæssigt for 
borgeren. 

Der udarbejdes årligt en 
strategi for implementering af 
velfærdsteknologi 
 
Der nedsættes en 
tværkommunal 
arbejdsgruppe, som sammen 
med 
velfærdsteknologikonsulen-
ten arbejder for den 
organisatoriske 
implementering af 
velfærdsteknologiske 
løsninger  
 
Der samarbejdes med Region 
Midtjylland og andre 
offentlige myndigheder samt 
private aktører 
 
2 til 1 projekt implementeres. 
 

Der er udarbejdet strategi. 
 
Der er opstillet effektmål 
for de valgte teknologier 
 
Der kan konstateres at 
mindst én ny-indført 
teknologi er 
arbejdskraftbesparende 
 
Der er opnået tilsagn om 
delvis ekstern finansiering  
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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 2011 2012 2013 2014 2015
Renter af likvide aktiver -1.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Renter af kortfristede 
tilgodehavender -260 -260 -260 -260 -260
Renter af langfristede 
tilgodehavender -340 -1.340 -1.340 -1.340 -1.340
Renter af kortfristet gæld 300 0 0 0 0
Renter af langfristet gæld 17.245 26.066 25.031 22.956 20.818
I alt 15.445 21.466 20.431 18.356 16.218

 

Bevilling 2 Renter
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i løbende priser 2011 2012 2013 2014 2015
Forskydninger i likvide aktiver 2.014 1.118 -40.005 -45.165 -113.510
Indskud i Landsbyggefonden 4.400 7.200 5.625 5.625 4.050
Andre langfristede udlån og 
tilgodehavender 4.750 -250 -250 -250 -250
Forskydning i passiver tilhørende 
fonds, legater m.v. -470 0 0 0 0
Anden gæld 0 0 0 0 0
Kirkelige skatter og afgifter 0 0 0 0 0
I alt 10.694 8.068 -34.630 -39.790 -109.710

 

Bevilling 3 Finansforskydninger
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i løbende priser 2011 2012 2013 2014 2015
Afdrag på lån 90.500 97.139 94.392 86.910 78.588
Optagne lån -51.226 -67.139 -44.392 -85.339 -77.017
I alt 39.274 30.000 50.000 1.571 1.571

 

Bevilling 4 Lån
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i løbende 
priser 2011 2012 2013 2014 2015
Udligning og generelle 
tilskud -999.643 -1.108.785 -1.090.180 -1.083.785 -1.111.209
Udligning og tilskud 
vedrørende udlændinge 26.420 26.368 27.082 27.898 28.819
Kommunale bidrag til 
regionerne 118.927 10.990 11.031 11.087 11.156

Særlige tilskud -224.504 -269.761 -275.743 -281.917 -288.287

Udligning af købsmoms 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
I alt -1.076.800 -1.339.188 -1.325.810 -1.324.717 -1.357.521

Bevilling 5 Tilskud og udligning
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i løbende 
priser 2011 2012 2013 2014 2015
Kommunal 
indkomstskat -3.079.892 -3.208.648 -3.306.530 -3.423.978 -3.514.702

Selskabsskat -64.682 -34.735 -34.735 -39.962 -44.318
Anden skat pålignet 
visse indkomster -4.500 -1.816 -1.816 -1.816 -1.816

Grundskyld -320.973 -337.805 -360.775 -386.030 -410.735
Anden skat på fast 
ejendom -27.466 -25.331 -25.331 -25.331 -25.331
I alt -3.497.513 -3.608.335 -3.729.187 -3.877.117 -3.996.902

Bevilling 6 Skatter
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Fælles ejendomsdrift 0 143.877 143.454 142.592 142.592
Arealer 945 0 0 0 0
Beboelse -613 0 0 0 0
Andre faste ejendomme -1.921 0 0 0 0
Byfornyelse 1.259 1.186 1.216 1.246 1.276
Driftsikring boligbyggeri 3.335 3.144 3.104 3.064 3.024
Private ældreboliger 2.824 2.784 2.764 2.744 2.724
Administrationsbygninger 14.428 0 0 0 0
I alt 20.257 150.991 150.538 149.646 149.616
Anlæg 29.400 41.717 37.217 37.217 37.217

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 seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• 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 Kommunale ejendomme, der skal være 
medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen 
afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  
 

 

 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Sikker og effektiv drift af 
kommunens ejendomme fra 1. 
januar 2012. 

Etablering af en organisation, 
der dækker alle de 
kommunale ejendomme og 
sikrer, at ejendommene 
fungerer til brugernes 
tilfredshed.  

Den samlede 
budgetreduktion på 4,8 mio. 
kr. er effektueret ved 
udgangen af 2012. 

Skabe grundlaget for at tage 
veldokumenterede beslutninger om 
ejendomsporteføljens drift og 
udvikling  

Udbygge data- og 
dokumentationssystemerne 
på ejendomsområdet med 
henblik på at kunne skabe 
relevante afrapporteringer til 
den politiske og 
administrative organisation 
for derved at kunne prioritere 
fremtidige handlinger if. til 
ejendomsporteføljen. 
 

Ved udgangen af 2012 vil der 
være en aftale med  
økonomiudvalget og 
direktionen, hvordan 
afrapporteringerne foregår. 
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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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

Fælles ejendomsdrift 143.877 143.454 142.592 142.592 
Byfornyelse 1.186 1.216 1.246 1.276 
Driftssikring af boligbyggeri 3.144 3.104 3.064 3.024 
Private ældreboliger 2.784 2.764 2.744 2.724 
I alt 150.991 150.538 149.646 149.616 
Anlæg 41.717 37.217 37.217 37.217 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Ved opstarten af den nye fælles ejendomsorganisation vil der være en række konkrete 
udfordringer, der kan sammenlignes med de udfordringer Silkeborg Kommune stod overfor ved 
etableringen af den nye kommune efter kommunalreformen.  
 
Der skal således opbygges en ny organisation, etableres nye arbejdsgange samt nye løsninger. 
Tilsammen skal den nye organisation sikre den økonomisk, faglige og miljømæssige mest 
effektive drift med den højest mulige kvalitet for ansatte og brugere i Silkeborg Kommunes 
ejendomme. Det kræver et skarpt blik på både kortsigtede udfordringer, såsom garanti for 
sikker drift og integrering af ca. 100 nye medarbejdere i organisationen, og de mere 
langsigtede mål af strategisk karakter, fx udvikling af en samlet ejendomsstrategi for Silkeborg 
Kommune. 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
Med etablering af en fælles ejendomsorganisation vil alle dele af organisationen Silkeborg 
Kommune opleve ændringer i serviceniveauet. Alle kommunens ejendomme vil fremover være 
en del af såvel den daglige ejendomsdrift og –service, men også være integreret i den mere 
langsigtede planlægning. Da en del ejendomme ikke har været omfattet af denne daglige og 
planlagte ejendomsservice og –drift, vil disse i et eller omfang opleve et højere serviceniveau, 
da den nye fælles ejendomsorganisation vil tage hånd om dem fremadrettet. For at kunne 
håndtere denne tilgang af opgaver til ejendomsorganisation vil de ejendomme, der hidtil har 
været omfattet af daglig og planlagt ejendomsdrift og –service, forventeligt opleve et lavere 
serviceniveau.  
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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, juni 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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Redningsberedskab 12.399 11.931 11.931 11.931 11.931
Tjenestemandspensioner 1.313 1.365 1.365 1.365 1.365
I alt 13.711 13.296 13.296 13.296 13.296

Bevilling 13 Brand & Redning
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Bevillingsaftale for bevilling 13 Brand og 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 seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

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

Målene for bevilling 13 Brand og Redning skal ligeledes understøtte Økonomiudvalgets 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 og Redning. 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 13 Brand og Redning, der skal være 
medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen 
afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  

Mål Handlinger Succeskriterium 
Færdiggørelse af helhedsorienteret 
digital beredskabsplan for Silkeborg 
Kommune. 
 

Gennemgang af eksisterende 
planmateriale med henblik på 
konsolidering og skabelse af 
ensartethed. Herefter 
udarbejdelse og 
implementering af koncept 
for digital tilgængelighed på 
tværs af kommunens 
afdelinger. 
 

At planen fremstår som 
en tilgængelig, 
operationel og effektiv 
plan for alle 
kommunens afdelinger 
og institutioner til brug 
ved ekstraordinære 
situationer. 
 

Færdiggørelse af revision af den 
risikobaserede dimensionering af 
brand- og redningsberedskabet i 
Silkeborg Kommune. 

Foretage risikoidentifikation 
og –analyse samt på 
baggrund heraf udarbejde 
fagligt oplæg til serviceniveau 
med henblik på politisk 
stillingtagen. 

At levere et 
velkvalificeret og fagligt 
beslutningsgrundlag, 
der kan danne baggrund 
for 
kommunalbestyrelsens 
fastlæggelse af 
serviceniveau 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 
1000 kr. i 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

Redningsberedskab  11.931 11.931 11.931 11.931 
Tjenestemandspensioner 1.365 1.365 1.365 1.365 
I alt 13.296 13.296 13.296 13.296 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Endelig implementering af indtægtsdækkede opgaver i Brand og Redning, der skal understøtte 
opgaveløsningen i andre kommunale enheder samt bidrage til forøget egenfinansiering af 
Brand og Redning. 
 
Endelig implementering af tidsregistreringssystem, der skal sikre optimeret 
ressourceanvendelse og planlægning i forhold til eksisterende aktiviteter. Endvidere 
tilvejebringe et forbedret grundlag for at analysere og træffe beslutning om nye aktiviteter 
samt prisfastsættelse af disse.  

 
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, juni 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 2011 Budget 2012

takst takst

kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Pr. time Lift (32 m)/A-drejestige *) 470,00 484,00

Pr. time Autosprøjte/Redningsvogn *) 425,00 438,00

Pr. time Øvrige køretøjer o. 3.500 kr. (Tankvogn/Lastvogn) *) 425,00 438,00

Pr. time Køretøjer u. 3.500 kg *) 310,00 320,00

Pr. time Båd m/påhængsmotor *) 265,00 273,00

Pr. km Køretøjer o. 3.500 kg 17,50 18,00

Pr. km Køretøjer u. 3.500 kg 10,00 10,50

Pr. time Mandskabstime 8.00 - 15.30 320,00 330,00

Pr. time Mandskabstime 15.30 - 8.00 ( min. 3 timer ved tilkald) 440,00 454,00

Pr. time Pumpe o. 1.000 l/min 395,00 407,00

Pr. time Pumpe u. 1.000 L/min 180,00 185,00

Pr. time Lysanlæg 180,00 185,00

1. døgn Thermospand 75,00 77,00

Flg. døgn Thermospand 45,00 46,00

1. døgn Vandtrailer 190,00 196,00

Flg. døgn Vandtrailer 70,00 72,00

1. døgn Megafon 150,00 154,00

Flg. døgn Megafon 50,00 51,00

Flydespærring incl. 4 timer til udlægning, optagning m.v. 1.500,00 1.545,00

Tilslutning af ABA-alarmer 4.960,00 **)

Årlig afgift til ABA-alarmer 4.960,00 **)

Tilslutning af tyveri- og tekniske alarmer 2.056,00 **)

Årlig afgift af tyveri- og tekniske alarmer 1.047,00 **)

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

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

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

6 timers kursus for institutionspersonale 5.200,00 5.200,00

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

7 timers færdselsrelateret førstehjælp (16. pers.) pr. deltager 500,00 625,00

Herudover findes prisliste gældende for udlejning af

diverse småinventar

*) prisen er excl. mandskab/chauffør

**) taksten reguleres efter oktober forbrugerprisindekset. 
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Byfornyelse 0 105 105 105 105
Sekretariat og forvaltninger 289.018 287.984 287.984 287.984 287.984
Administration vedrørende 
jobcentre og pilotjobcentre 44.237 43.719 43.719 43.719 43.719
Administration vedrørende 
naturbesktyttelse 414 414 414 414 414
Administration vedrørende 
miljøbeskyttelse 2.563 2.139 2.139 2.139 2.139

Tjenestemandspensioner 21.860 21.860 21.860 21.860 21.860

Interne forsikringspuljer -5.603 -5.903 -5.903 -5.903 -5.903
I alt 352.488 350.318 350.318 350.318 350.318

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 seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• 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 seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen 
afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  
 
Mål Handlinger Succeskriterium 
En effektiv, digital og 
innovativ kommune med 
fokus på bruger-, borger- og 
medarbejderinvolvering. 
 

Digital borgerbetjening  
 
 
Fremme digitalisering og 
anvendelse af 
velfærdsteknologi 
i den kommunale 
organisation.  
 
 
Videreudvikle kommunens 
IT-infrastruktur med henblik 
på sikre, at digital 
opgaveløsning er mulig. 
Herunder udbygge 
kapaciteten i IT-
infrastrukturen i takt med 
øget digitalisering. 
 
Fremme en innovativ kultur 
i den kommunale 
organisation. 

Borgerens adgang til 
selvbetjeningsløsninger øges 
 
Øget digital opgaveløsning samt 
øgede digitale kompetencer hos 
kommunens ansatte. 
Velfærdsteknologiske projekter i 
den kommunale organisation 
understøttes. 
 
Udskiftning af kommunens 
faciliteter til lagring af data 
(SAN) er påbegyndt.  
Serverkapacitet, 
kommunikationslinjer og 
Officepakken er moderniseret. 
 
 
 
Innovationsprojekter i den 
kommunale organisation 
understøttes. 
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Mål Handlinger Succeskriterium 
 
 
 
 

Fremme udvikling af den 
kommunale organisations 
samarbejde med de frivillige 
og inddragelse af de nære 
netværk.  
 

Den kommunale organisations 
samarbejde med frivillige og 
inddragelse af de nære netværk 
understøttes.  
 

Borgerne oplever en god 
service gennem effektiv 
opgaveløsning i ordentlig 
kvalitet (K). 

Forankre en ’borgerservice 
kultur’ – bl.a. ved at 
definere ’god service’ i 
relation til borgerkontakt. 
 
Den kommunale 
kvalitetsmodel anvendes 
som ramme for udviklingen 
af den kommunale service. 
 
Kompetenceudvikling der 
medvirker til en generel 
højnelse af service overfor 
borgerne. 
 
Der arbejdes med advisory 
board/borgerpanel.  
 

Tilfredshedsundersøgelse på de 
administrative områder med 
flest eksterne henvendelser viser 
minimum 80 % tilfredshed med 
den oplevede service.  
 
 
 
 
 
 

Driftsoptimering, 
budgetoverholdelse og 
forventningsafstemning. 

Der gennemføres primo 
2012 en risikoanalyse af 
Budget 2012 for at 
understøtte overholdelse af 
budgettet. 
 
Etablering af fælles 
ejendomsdrift fra 1. januar 
2012. 
 

På baggrund af risikoanalysen 
identificeres evt. udgiftsområder 
med stor risiko for stor 
budgetoverskridelse.   
 
 
Der sættes fokus på 
forventningsafstemning og 
dialog mellem FE og 
afdelingerne. 
 

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

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

Der fortages i forbindelse med 
budgetopfølgningerne en 
vurdering af udviklingen – fx 
gennem inddragelse af 
tilfredshedsundersøgelse.     
 
I kvalitetsaftaler på alle 
ledelsesniveauer indgår konkrete 
udviklingsinitiativer, som kan 
være generelle eller specifikke 
for de enkelte områder og 
målrettet områdernes 
individuelle udviklingsmål- og 
behov. 
 

 
Vedrørende Byrådets overordnede politiske mål for budget 2012 ’Sundhedsfremme og 
forebyggelse’ skal det bemærkes, at Staben Organisation og Personale på bevilling 14 
Centralfunktioner adresserer målet i kommunens personalepolitik for så vidt angår 
kommunens ansatte.  
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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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger 

105 105 105 105 

Sekretariat og forvaltninger 287.984 287.984 287.984 287.984 
Administration vedr. 
jobcentre 43.719 43.719 43.719 43.719 
Administration vedr. 
naturbeskyttelse 414 414 414 414 
Administration vedr. 
miljøbeskyttelse 2.139 2.139 2.139 2.139 
Tjenestemandspension 21.860 21.860 21.860 21.860 
Interne forsikringspuljer -5.903 -5.903 -5.903 -5.903 
I alt 350.318 350.318 350.318 350.318 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Silkeborg Kommune står over for en række generelle udfordringer, jf. nedenstående. Silkeborg 
Kommunes administration på bevilling 14 Centralfunktioner vil være en væsentlig aktør i 
kommunens håndtering af udfordringerne. 
 
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 økonomi. 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 projekter i tilknytning til anlæg af motorvej gennem 
Silkeborg. 
 
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 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 Kommunes indbyggertal ventes i perioden 2011 – 2024 at stige med 9,4 pct. 
Herunder ventes særligt stigninger i aldersgrupperne 18-24 år og +65-årige, men også mindre 
fald i aldersgruppen 25-39 år og 0-5-årige.  
 
Den ventede demografiske udvikling vil betyde løbende tilpasninger på de kommunale 
opgaveområder, men især udfordringerne på Sundheds- og Omsorgsområdet vil kommunen 
skulle håndtere proaktivt.  
 
Derudover vil Silkeborg Kommune inden for en kort årrække stå over for en 
rekrutteringsmæssig udfordring, når de store årgange forlader arbejdsmarkedet.  
 
2.5. Klima 
Det globale klima forandrer sig hastigt i disse år og en vigtig årsag hertil er udledningen af CO2 
og andre drivhusgasser.  
 
Silkeborg Kommune prioriterer klimaudfordringen højt og Byrådet har derfor vedtaget 
en klimapolitik og klimaplan, der skal gøre Silkeborg Kommune CO2-neutral i 2030. 
 
Realiseringen af planen kræver en stor og vedholdende indsat - i samarbejde med borgere, 
erhvervsliv, myndigheder, forsyningsselskaber m.m.  
 

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, juni 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:14 Centralfunktioner

Ydelse: Budget 2011 Budget 2012

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms
Administrationsgebyr for betaling af regninger

Administrationsgebyr for betaling af regninger 5,00 5,00

Gebyrer for diverse registerdata mv.

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

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

Sygesikring
Sygesikringsbevis 175,00 180,00

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

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:                                         
Andet byggeri herunder nybygning og tilbygning af 
udhuse, carporte, garager, udestuer, gæstehuse og 
overdækkede terasser.

2.400,00
+ 15 kr/m2

2.400,00
+ 15 kr/m2
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Økonomiudvalget
Bevilling:14 Centralfunktioner

Ydelse: Budget 2011 Budget 2012

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms
Enfamiliehuse:                                              
Herunder nybygning og tilbygning af fritliggende 
enfamiliehuse og sammenbyggede huse med lodret 
lejlighedsskel samt sommerhuse. Inkl. Integreret 
carport/udhus/garage.

2.400,00
+ 15 kr/m2

2.400,00
+ 15 kr/m2

Industri og lagerbebyggelse samt 
jordbrugserhvervets avls og driftsbygninger af 
begrænset kompleksitet:
Nybygninger, ombygninger og tilbygninger. 2.400,00 + 

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

Byggeri af midlertidig karakter af max. 6 måneders 
varighed årligt

2.400,00      + 
5,00/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     Herunder 
kælder/P-kælder

2.400,00 + 
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 286,28 288,58
(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 2011 Budget 2012

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms
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 6.190,00 6.190,00

KORT OG GEODATA - brugerbetaling

Digitale data - brugsret

Løssalg:
FOT grundkort (OP3) pr. ha. by 45,35 34,50
FOT grundkort (OP2) pr. ha. land 7,40 5,55
Højdekurver (1 m områder) 1,12 1,15
Højdekurver (½ m områder) 12,34 12,62
Ortofoto (DDO) pr. ha. land 1,12 1,15
Ortofoto (DDO) pr. ha. by 16,84 17,22
3D-bygninger pr. ha. by 112,21 114,80

Abonnement/år:
FOT grundkort (OP3) pr. ha. by 9,07 6,81
FOT grundkort (OP2) pr. ha. land 1,48 1,11

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. 480,28 491,33
Data via kortbutikken - selvbetjening 250,00
Konsulentydelse/time (KTC-Kortgruppen) 600,35 614,15

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

Udvalg: Økonomiudvalget
Bevilling:14 Centralfunktioner

Ydelse: Budget 2011 Budget 2012

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms
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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Andre kulturelle opgaver 2.766 2.766 2.766 2.766 2.766

Sociale opgaver og beskæftigelse 367 367 367 367 367
Fælles formål 531 531 531 531 531
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.726 7.724 7.724 8.417 7.724
Kommuissioner, råd og nævn 523 598 598 598 598

Valg 1.726 1.724 3.450 3.450 1.724

Sekretariat og forvaltninger 514 718 718 718 718
Diverse udgifter og indtægter 3.984 3.556 3.645 4.067 3.841
Turisme 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632
Ehvervsservice og iværksætteri 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050
Tjenestemandspensioner 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000
I alt 34.018 33.666 35.481 36.596 33.951
Anlæg 5.100 11.500 8.500 5.000 5.000

Bevilling 15 Fælles formål
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TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Økonomiudvalget
Bevilling:15 Fælles Formål

Ydelse: Budget 2011 Budget 2012

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

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

Udstedelse af taxitilladelse* 1.350,00 1.350,00

Udstedelse af førerkort* 100,00 100,00

Påtegning af toldattest* 140,00 140,00

Taxitilladelsesplader* Dagpris + 
30,00

Dagpris + 
30,00

*Maksimale takster er fastsat i taxibekendtgørelsens 
§ 36. Kan pristalsreguleres.
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Sekretariat og forvaltninger 29.618 88.550 88.750 88.750 88.750
I alt 29.618 88.550 88.750 88.750 88.750
Anlæg 0 2.500 2.500 2.500 2.500

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
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, at sikre et 
sammenhængende, fremkommeligt, sikkert og 
miljøvenligt trafiksystem samt forvalte den 
samfundsmæssige investering i infrastruktur. 
 
Vision: 
Vej- og Trafikudvalgets vision, 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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Busdrift 42.570 42.215 42.215 42.215 42.215
Jernbanedrift 113 110 110 110 110
I alt 42.683 42.325 42.325 42.325 42.325

Bevilling 24 Kollektiv trafik
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Bevillingsaftale for bevilling 24 Kollektiv trafik 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Vej og Trafikudvalget og Teknik- og Miljøchefen for 
bevilling 24 Kollektiv trafik. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. 
Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• 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 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 seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen 
afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 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 yderligere 
potentiale for mulig CO2-besparelse 
i vejdriften. (K) 

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

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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

Letbane 110 110 110 110 
Kollektiv trafik 42.215 42.215 42.215 42.215 
I alt 42.325 42.325 42.325 42.325 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Der er i samarbejde med Midttrafik og Silkeborg Kommune udarbejdet et nyt bybussystem 
med henblik på at optimere systemet, koordinere med øvrige busruter og ud fra visionen om, 
at tilpasse kørslen efter befolkningen behov i prioriteret rækkefølge: uddannelseskørsel, bolig- 
arbejdsstedskørsel, øvrig kørsel på hverdage mellem kl. 6–18 og herefter aften- og 
weekendkørsel. Arbejdet blev igangsat i 2010 og gennemføres med køreplanskift ultimo august 
2011. 
 
Der er nedsat en implementeringsgruppe, som blandt andet skal arbejde med markedsføring 
af det nye system, for at imødekomme den forvirring, der vil opstå i forbindelse med 
ruteændringerne, nye holdepladser osv.  
Endvidere skal der etableres nye stoppesteder i marken mens andre stoppesteder skal 
nedlægges. 
 
Bybusterminalen er placeret i Fredensgade tæt på Torvet i Silkeborg. Denne flyttes nu om til 
stationen på Drewsensvej. Køretiderne i det nye bybussystem tager udgangspunkt fra 
busterminalen på Drewsensvej. 
  
Samtidig etableres et nyt centralt superstop på Godthåbsvej, som forventes at blive taget i 
brug omkring efterårsferien 2011. Indtil da benyttes den nuværende busterminal i 
Fredensgade som superstop. 
 
 

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 er dog taget op til revision i forbindelse med Midttrafiks optimering af bussystemet og i 
enkelte tilfælde accepteres nu en gangafstand på op til 800 meter. 
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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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Faste ejendomme 275 382 382 382 382
Fælles funktioner -9.914 -10.472 -10.472 -10.472 -10.472
Vejvedligeholdelse mv. 38.972 38.353 38.353 38.353 38.353
Belægning mv. 26.668 26.521 26.521 26.521 26.521
Vintertjeneste 8.882 15.092 15.092 15.092 15.092
Havne -325 -326 -326 -326 -326
Tjenestemandspensioner 2.206 3.244 3.244 3.244 3.244
I alt 66.763 72.794 72.794 72.794 72.794
Anlæg 20.398 36.750 67.750 51.700 75.000

Bevilling 25 Veje
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Bevillingsaftale for bevilling 25 Veje 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Vej- og Trafikudvalget og Teknik- og Miljøchefen for 
bevilling 25 Veje. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens 
mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

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

Målene for bevilling 25 Veje skal ligeledes understøtte Vej- og Trafikudvalget 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 seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets 
prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 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 
hvordan vejene opleves, hvor 
vejkapitalen skal forbedres. 

Bevarelse af værdien af 
de kommunale veje.  

Tilvejebringelse af yderligere 
potentiale for mulig CO2 besparelse 
i vejdriften (K) 

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

At potentialet for 
yderligere reduktion af 
CO2 udslip er beregnet. 

65



Bevillingsaftale 2012   

 
 

 

 
 

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 anlæg.  

Inddeling af ønskerne i: 
• Ønsker i 

budgetperioden (4 år). 
• Ønsker i planperioden 

(til 2020). 
• Ønsker ud over 

planperioden. 

Plan, hvor Vej og 
Trafikudvalget 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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

Faste ejendomme 382 382 382 382 
Parkering -10.472 -10.472 -10.472 -10.472 
Vejvedligeholdelse m.v. 38.353 38.353 38.353 38.353 
Belægning m.v. 26.521 26.521 26.521 26.521 
Vintertjeneste 15.092 15.092 15.092 15.092 
Havne -326 -326 -326 -326 
Tjenestemandspensioner 3.244 3.244 3.244 3.244 
I alt 72.794 72.794 72.794 72.794 
Anlæg 36.750 67.750 51.700 75.000 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Der arbejdes pt. på opnåelse af låneadgang til de motorvejsrelaterede anlæg. Det vil være 
afgørende at dette opnås for at gennemføre anlæggene i den tidsrækkefølge, der er planlagt. 
 
Der arbejdes på at skabe overblik over mulighederne for at forbedre infrastrukturen i Silkeborg 
Midtby som følge af det øgede pres på ”flaskehalsen” gennem Borgergade og Chr. 8. vej. Dette 
pres er dels opstået som følge af de sidste års befolkningstilvækst med primære bosætning på 
nordsiden af Silkeborg Langsø og handelscenteret syd for Silkeborg Langsø. Dels vil det opstå 
som følge af udbygningsplanerne for Silkeborg Midtby og Søtorvet. Vinderprojektet for 
Søtorvet har angivet at Chr. 8. vej ved Søtorvet skal forlægges ind over det nuværende 
Kvickly og Shell areal. Dette medfører store ændringer af vejanlægget her. 
 
Det vil være af afgørende betydning at få flyttet trafikken fra Århusvej til ny Drewsensvej øst 
for at kunne trafikbetjene trafikanter ind mod Silkeborg Midtby. 
 
Af behov for større vejanlæg kan udover Drewsensvej øst nævnes udbygning af Chr. 8. vej – 
Borgergade, forlængelse af Østre Højmarksvej til Resenbro, Vestre Højmarksvej til Funder 
samt forlængelse af Drewsensvej 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 vil fortsat være 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 
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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 vil være fokus på at sikre cykelveje til skoler. 
 
Der er ønsker om cykelstier mange steder i kommunen bl.a. langs Rute 52, Viborgvej mellem 
Tandskovvej og Silkeborgvej ved Kjellerup, langs Balle Kirkevej, langs Rustrupvej samt en 
række ønsker om stier i eget tracé. 
 
Der arbejdes på højtryk på at forenkle og forbedre det kollektive transportsystem i Silkeborg 
og opland. Det nye system træder i kraft medio 2011. 
 
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 eksempel kan nævnes 
etablering af Søndre Gjessøvej og anlæg i forbindelse med Funder Skovpark. 
 
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, ombygning af Bindslevs Plads, ombygning af en del af Østergade til gågade, 
renovering af Søndre Torv m.m. 
 
Der er ligeledes behov for renovering af Torvet i forbindelse med ombygningsprojektet for 
Torvecenteret og etablering af p-kælder under Torvet.  
 
Parkeringspladserne i Silkeborg Midtby er tæt belagte på hverdage og lørdag formiddag. 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 tale om både offentlig og privat finansiering af sådanne anlæg. Et eksempel 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. 
 
Den del af bevillingen, der vedrører vintertjeneste er niveaustyret. Niveauet er fastlagt i 
regulativet for vintertjeneste. Denne forudsætning sikrer, at udgiften kun anvendes efter 
behov. 

 
3. Beskrivelse af serviceniveau 
Bevilling 25 blev i forbindelse med kommunens besparelser beskåret med godt 10 %, hvilket 
har betydet lavere serviceniveau på en række ydelser. Bl.a. er vintertjenesten ændret igennem 
nyt vinterregulativ. Dette lavere serviceniveau fastholdes med får ændringer, på baggrund af 
evaluering af det lavere serviceniveau. 
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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, juni 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.  

 
  

69



TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Vej- og Trafikudvalget
Bevilling:25 Veje

Ydelse: Budget 2011 Budget 2012

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 225,00 225,00

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

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

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

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

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

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

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

Udvalg: Vej- og Trafikudvalget
Bevilling:25 Veje

Ydelse: Budget 2011 Budget 2012

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

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

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

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

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

Renholdelse (+moms)
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet 195,00 205,00

Vintertjeneste (+moms)
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet 65,00 70,00

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

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

Stander for gratisaviser 4.500,00 4.725,00

Etablering af særlig servicevejvisning 3.665,00 3.665,00

Drift af særlig servicevejvisning 295,00 295,00
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Arbejder for fremmed regning -166 -177 -177 -177 -177
Tjenestemandspensioner 166 177 177 177 177
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 et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsafta-
lens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

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

 
Målene for bevilling 28 Entreprenøropgaver skal ligeledes understøtte Vej- og Trafikudvalget 
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”. 
 
 
 

Mål for bevilling 28 Entreprenøropgaver 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 28 Entreprenøropgaver, der skal være med-
virkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen af-
spejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
1. Udgifter og indtægter skal 

balancere, så resultatet 
over flere år viser et over-
skud på 0–5 % af omsæt-
ningen. 

Fokus på faste omkostninger og lø-
bende effektiviseringer. 

Konkurrencedygtige 
priser. 

2. Nedbringelse af antal ar-
bejdsulykker. 

Gennemførsel af en særlig indsats 
med fokus på registrering af flest mu-
lige risikofaktorer. 

At ulykkesantallet 
nærmer sig nul inden 
2014. 
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3. Reduktion af CO2 belastnin-
gen. 

Løbende undersøgelse af hvilke mulig-
heder der er for at reducere CO2 be-
lastningen, - primært inden for trans-
port. 

At CO2 belastningen 
reduceres med gen-
nemsnitligt 2 % årligt. 

4. Udvikling af BUM. Anvendelse af den nye samarbejds-
form Projektstyret Drift i en tværgå-
ende projektorganisering mellem Be-
stiller og Udfører, herunder implemen-
tering af udbudsstrategien og udbre-
delse af samarbejdsformen til andre 
afdelinger. 

Mere for pengene. 
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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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

Personale 44.964 44.964 44.964 44.964 
Produktionsomkostninger. 20.027 20.027 20.027 20.027 
Materiel 16.976 16.976 16.976 16.976 
Bygninger 3.531 3.531 3.531 3.531 
Tjenestemandspensioner 177 177 177 177 
Udgifter 85.675 85.675 85.675 85.675 
Indtægter -85.675 -85.675 -85.675 -85.675 
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. 
 
Nedbringelse af antal arbejdsulykker. 
Der er fra medio 2010 gennemført en særlig indsats for nedbringelse af antal arbejdsulykker, 
så de nærmer sig nul inden 2014. Indsatsen sker i form af en registrering og afhjælpning af 
flest mulige risikofaktorer, inden de udvikler sig til egentlige arbejdsulykker.  
 
Indsatsen har været en succes i 2010, hvor antallet af ulykker blev nedbragt fra 14 i 2009 til 
kun 4 i 2010. Nu drejer det sig om at holde et fortsat fokus på indsatsen, så antallet af ar-
bejdsulykker fortsat vil ligge lavt. 
 
Reduktion af CO2 belastningen. 
Vores CO2 belastning var i 2009 på 1.173 tons fordelt på transport med (1.105 tons), el (50 
tons) og varme (18 tons). 
 
Fra maj 2011 er man på landsbasis gået over til biodiesel, hvorved vi har opnået en besparelse 
på 26 tons, svarende til 2,2 %. Herudover er der mulighed for at spare 50 tons på el, svarende 
til 4,3 %, ved en investering på ca. 2,2 mio. kr. i et solcelleanlæg på Tietgensvej 5 med en 
tilbagebetalingstid på ca. 11 år. 
 
Med den kendte teknologi er der ikke umiddelbart mulighed for at reducere vores CO2 belast-
ningen til transport i større omfang. El er p.t. bedst egnet til mindre transportbehov i person-
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bilsklassen. Større transportbehov ser fortsat ud til at skulle dækkes med biodisel for kraftige 
motorer og biogas/brint for mindre kraftige motorer. 
 
Der holdes et forsat fokus på CO2 reduktionen i 2012 med løbende undersøgelser af hvilke mu-
ligheder der er for at reducere CO2 belastningen, - primært inden for transport. 
 
Det skal bemærkes at vore investeringer i CO2 reduktioner vil belaste vores konkurrenceevne.  
så længe de private leverandører ikke bliver stillet de samme krav til CO2 reduktioner gennem 
en CO2 konkurrenceklausul. 
 
Udvikling af BUM. 
Anvendelse og videreudvikling af Projektstyret Drift som den nye samarbejdsform mellem Be-
stiller og Udfører, hvor opgaverne løses i en tværgående projektorganisering med henblik på at 
få opgaverne løst bedst og billigst på grundlag af et fælles ansvar for samarbejde og udvikling. 
 
Implementering af udbudsstrategien fra 2011, herunder tilrettelæggelse af udbud for bench-
marking af egenproduktionen på en måde, som sikrer den rigtige pris, uden at slå egenproduk-
tionen i stykker. 
 
Undersøgelse af mulighederne for at udbrede samarbejdsformen til andre afdelinger, f.eks. 
Kultur og Fritid hvor vi har den næststørste omsætning. 
 

 
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, juni 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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Grønne områder og naturpladser 4.775 4.643 4.643 4.643 4.643
Stadions, idrætsanlæg og 
svømmehaller 11.900 11.711 11.446 11.569 11.692
Andre fritidsfaciliteter -55 -329 -329 -329 -329
Lystbådehavne -858 -1.077 -1.077 -1.077 -1.077

Idrætsfaciliteter for børn og unge 26.677 25.670 25.670 25.670 25.670
Folkebiblioteker 39.632 35.967 35.967 35.967 35.967
Museer 7.829 7.733 7.733 7.733 7.733
Biografer 53 53 53 53 53
Teatre 936 856 856 856 856
Musikarrangementer 8.574 7.462 7.462 7.462 7.462
Andre kulturelle opgaver 14.760 13.153 13.282 13.450 13.450
Fælles formål 7.021 3.596 3.596 3.596 3.596
Folkeoplysende 
voksenundervisning 1.949 1.703 1.703 1.703 1.703
Frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde 3.240 2.277 2.277 2.277 2.277
Lokaletilskud 17.948 18.932 18.932 18.932 18.932
Fritidsaktiviteter uden for 
folkeoplysningsloven 881 528 528 528 528
Sekretariat og forvaltninger 366 373 373 373 373
Tjenestemandspensioner 1.908 2.121 2.121 2.121 2.121
I alt 147.535 135.372 135.236 135.527 135.650
Anlæg 7.231 22.900 4.250 25.750 35.750

Bevilling 34 Kultur og fritid
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Bevillingsaftale for bevilling 34 Kultur og Fritid 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidschef for 
bevilling 34 Kultur og Fritid. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. 
Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• 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 seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen 
afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  

Mål 
 

Handlinger Succeskriterium 

Udarbejde en ny Kultur-
politik og handleplan for 
perioden 2013-2016. 
 
 

Proces, der inddrager blandt andre 
Silkeborg Kulturråd, iværksættes. 

Der er vedtaget en ny 
Kultur-politik og 
handleplan for Sil-
keborg Kommune for 
perio-den 2013-2016. 

Udarbejde en ny Børnekul-
turpolitik og handleplan for 
perioden 2013-2016. 

Proces, der er vedkommende for alle 
interessenter og inddrager Børnekul-
tursamrådet, KulturVippernetværket 
og Silkeborg Kulturråd, iværksættes. 
 

Der er vedtaget en 
Børne-kulturpolitik og 
handleplan for perioden 
2013-2016. 
 

Implementering af Folke-
oplysningspolitikken (K). 

Information om folkeoplysningspolitik-
ken herunder målsætning, rammer og 
retningslinjer m.m. Tilskud og anvis-
ning af lokaler sker efter den fastlag-
te politik. 
 

Implementeringen er 
gennemført. 

Udvikling af Silkeborg 
Kommunes engagement i 
Aarhus som Europæisk 
Kulturhovedstad 2017. 

Udvikling og prioritering af projekter 
til programmet for Aarhus 2017 i peri-
oden 2013-2018, herunder inddragel-
se af Silkeborg Kulturråd og kommu-

Borgerne har kendskab 
til Aarhus 2017 og 
ejerskab ift. Silkeborgs 
engagement heri. 
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nens kulturinstitutioner. 
 
Informere byens borgere om Aarhus 
2017 samt engagere dem i projektet. 
 
Silkeborg Kommune deltager i udvik-
lingsmøder i Aarhus 2017 regi. 
 

 
Silkeborg Kommune er i 
dialog med 
kulturinstitutionerne 
omkring engagementet i 
projektet. 
 
Silkeborg Kommune 
bidrager med en række 
aktiviteter til Aarhus 
2017 programmet. 
 
Aarhus bliver valgt til 
Kultur-hovedstad 2017. 
 

80



Bevillingsaftale 2012   

 
 

 

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 2012 prisniveau 2012 2013 2014 2015 
Grønne områder og 
naturpladser 4.643 4.643 

 
4.643 4.643 

Stadions, idrætsanlæg og 
svømmehaller 11.711 11.446 11.569 11.692 
Andre fritidsfaciliteter -329 -329 -329 -329 
Lystbådehavne -1.077 -1.077 -1.077 -1.077 
Idrætsfaciliteter for børn og 
unge 25.670 25.670 25.670 25.670 
Folkebiblioteker 35.967 35.967 35.967 35.967 
Museer 7.733 7.733 7.733 7.733 
Biografer 53 53 53 53 
Teatre 856 856 856 856 
Musikarrangementer 7.462 7.462 7.462 7.462 
Andre kulturelle opgaver 13.153 13.282 13.450 13.450 
Fælles formål 3.596 3.596 3.596 3.596 
Folkeoplysende 
voksenundervisning 1.703 1.703 1.703 1.703 
Frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde 2.277 2.277 2.277 2.277 
Lokaletilskud 18.932 18.932 18.932 18.932 
Fritidsaktiviteter uden for 
folkeoplysningsloven 528 528 528 528 
Sekretariat og forvaltninger 373 373 373 373 
Tjenestemandspensioner 2.121 2.121 2.121 2.121 
I alt 135.372 135.236 135.527 135.650 
Anlæg 22.900 4.250 25.750 35.750 
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2. Aktuelle udfordringer 
 
Fastholdelse af uændret serviceniveau 
Der sigtes mod opretholdelse af et uændret serviceniveau, hvilket ses som en generel 
udfordring, da der ikke sker en demografisk fremskrivning. Med tilgangen af borgere og 
borgernes øgede forventninger til og efterspørgsel på kultur- og fritidstilbud og udfoldelses-
muligheder samt ønsker om stimulering af vækstlaget, er et uændret serviceniveau en 
udfordring. Endvidere er udgifterne på mange områder bundne i form af lejeaftaler, kontrakter 
og aftaler om driftstilskud, hvorfor der er få muligheder for at omprioritere inden for 
bevillingens ramme og imødekomme udvidelser og forandringer. 
 
Administrativ effektivisering 
Der foretages løbende effektivisering af administrationen med henblik på frigørelse af 
ressourcer til borgernær service. 
 
Videreudvikling af koncept og udarbejdelse af projekt for igangsættelse af bygning 
af ”Kulturtorvet – Bindslevs Plads”.  
Den oprindelige idé med en sammenbygning af Silkeborg Bibliotek, Den Kreative Skole og 
Medborgerhuset og inddragelse af selve Bindslevs Plads som ”Kulturtorv på Bindslevs Plads”, 
skal nytænkes, idet Handelsskolen, Teknisk Skole, Th. Langs VUC og HF og Th. Langs Skole 
har ønsket at indgå aktivt i projektet. 
Det betyder, at Kulturtorvet også bliver et uddannelsestorv, der vil summe af liv fra de godt 
2500 unge, der har sin daglige gang her. Det handler om optimering af synergien, udvikling af 
et helt unikt campus begreb, Open Learning center og driftfællesskab. 
 
Arena projektet 
Silkeborg Hallernes hal A ombygges således den bliver en tidssvarende ramme for professionel 
idræt, større stævner og koncerter.  
 
Ny Idræts- og Fritidspolitik. 
Prioritering af og implementering af indsatsområder fra Silkeborg Kommunes nye Idræts- og 
Fritidspolitik, som er vedtaget i 2011.   
 
Ændret driftsform for Vestergadehallen og Lunden.  
Forslaget fra DGI til ændring og udvikling af driften af Vestergadehallen og Lunden kvalificeres. 
 
Implementering af FE ( Fælles Ejendomsdrift) 
Tilpasning af områdets forskellige funktioner og opgaver til ny organisering i forbindelse med 
indførelse af FE fra 1. januar 2012. 
 
 
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, udstillings-
hal, udstillingssal med værksteder, kulturskole, øvelokaler og kulturarrangementer. Desuden 
legepladser, parker, idrætsanlæg, idrætshaller, svømmehaller, søbade, varmtvandsbade-
anstalt, lystbådehavne, vandrerhjem, campingpladser, klubhuse, medborgerhuse, forsamlings-
huse og venskabsbysamarbejde.  
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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, juni 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: Kultur- og Fritidsudvalget
Bevilling:34 Kultur og Fritid

Ydelse: Budget 2011 Budget 2012

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 320,00 330,00
1 modul 1½ time, 7-mandsbane 210,00 215,00
Leje for klubber hjemmehørende udenfor Silkeborg 
1 modul 1½ time, 11-mandsbane 1.060,00 1.085,00
1 modul 1½ time, 7-mandsbane 630,00 645,00

Kommunale idrætshaller.

Der henvises til vedtagne retningslinier for udleje.

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

Ydelse: Budget 2011 Budget 2012

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

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 4.300,00 4.750,00
Gruppe C: over 2,30 m i pladsens bredde 7.100,00 8.000,00
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

Kort til 10 adgange 550,00 550,00

Virksomheder med salg af både - årskort 8.000,00 8.000,00

Svømmehaller
Svømmecenter Nordvest:

Leje pr. time:
Store Bassin 950,00 970,00
Varmtvandsbassin 950,00 970,00
Lille Bassin 475,00 485,00

Pris for foreningers benyttelse af sauna, pr. time pr. 
sauna 35,00 35,00
Billetpriser:
Enkeltbillet, barn 20,00 20,00
Enkeltbillet, voksne 35,00 35,00
10-turskort voksne / 20 turskort barn 300,00 300,00
20-turskort voksne / 40 turskort barn 500,00 500,00
Pensionistsvømning:
Enkeltbillet 20,00 20,00
20-turskort 400,00 400,00
Varmtvandsbassin i Ans:
Leje pr. time 300,00 300,00
Enkeltbillet, barn 15,00 15,00
Enkeltbillet, voksne 25,00 25,00
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TAKSTOVERSIGT

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

Ydelse: Budget 2011 Budget 2012

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

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

Biografklub i Kjellerup
Udregnes individuelt efter type film og om der er 
tale om lukket eller åben forestilling.
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Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Bevilling:34 Kultur og Fritid

Ydelse: Budget 2011 Budget 2012

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Den Kreative skole
Taksterne er for 
musik/sang/teater/billedkunst/dans.

Takst 
1.8.2011

Takst 
1.8.2012

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 3.750,00 3.750,00
+ 1 hold i 30 uger - Team Gjern 4.500,00 4.500,00
+ 2 eller flere hold i 30 uger 5.250,00 5.250,00
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 410,00 410,00
Leje pr. dag, store sal 285,00 285,00
Rengøring, inkl. moms 750,00 750,00
Værksteder:
Enkelt modul 2. sal: Pr. måned pr. m2 45,00 45,00
Enkelt modul stuen - keramik: Pr. måned pr. m2 80,00 80,00
Fællesatelier 1. sal; Pr. lejer/måned 360,00 360,00
Fællesatelier stuen - keramik:  Pr. måned pr. m2 280,00 280,00
Grafisk værksted: pr. lejer/måned 125,00 125,00
Skulpturgård: pr. lejer/måned 360,00 360,00
Rakubrænding pr. gang 150,00 150,00
Keramikbrænding i lille ovn under 1100 grader 150,00 150,00
Keramikbrænding i lille ovn over 1100 grader 200,00 200,00
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Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Bevilling:34 Kultur og Fritid

Ydelse: Budget 2011 Budget 2012

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Keramikbrænding i stor under 1100 grader 450,00 450,00
Keramikbrænding i stor ovn over 1100 grader 700,00 700,00
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 1.700,00 1.700,00
Sal 2: 120 personer v/borde 1.350,00 1.350,00
Sal 3: 48 personer v/borde 800,00 800,00
Lokale A  med begrænsede faciliteter (ca. 40 
personer) 450,00 450,00
Lokale B (ca. 20 personer) 275,00 275,00
Lokale C (ca. 10 personer) 175,00 175,00
Lokale D (ca. 20 personer) 300,00 300,00
Erhvervsmæssige arrangementer:
Sal 1: 180 personer v/borde 3.000,00 3.000,00
Sal 2: 120 personer v/borde 2.200,00 2.200,00
Sal 3: 48 personer v/borde 1.200,00 1.200,00
Lokale A (ca. 40 personer) begrænsede 
køkkenfaciliteter 800,00 800,00
Lokale B (ca. 20 personer) begrænsede 
køkkenfaciliteter 400,00 400,00
Lokale C (ca. 10 personer) begrænsede 
køkkenfaciliteter 250,00 250,00
Lokale D (ca. 10 personer) begrænsede 
køkkenfaciliteter 500,00 500,00

Bindslevs Plads 5:
Leje af lokaler:
Store sal A: 214 personer v/borde 1.900,00 1.900,00
Sal B:  64 personer v/borde 950,00 950,00
Sal C:  84 personer v/borde 1.000,00 1.000,00
Sal D:  44 personer v/borde 850,00 850,00
Mødelokale 1:  30 personer 525,00 525,00
Mødelokale 2:  30 personer 525,00 525,00
Mødelokale 3:  20 personer 525,00 525,00
Mødelokale 4:   8 personer 225,00 225,00
Mødelokale 5:   8 personer 225,00 225,00
Mødelokale 6:   8 personer 225,00 225,00
Erhvervsmæssige arrangementer:
Store sal A: 214 personer v/borde 4.000,00 4.000,00
Sal B:  64 personer v/borde 2.000,00 2.000,00
Sal C:  84 personer v/borde 2.200,00 2.200,00
Sal D:  44 personer v/borde 1.800,00 1.800,00
Mødelokale 1:  30 personer 1.000,00 1.000,00
Mødelokale 2:  30 personer 1.000,00 1.000,00
Mødelokale 3:  20 personer 1.000,00 1.000,00
Mødelokale 4:   8 personer 400,00 400,00
Mødelokale 5:   8 personer 400,00 400,00

88



TAKSTOVERSIGT

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

Ydelse: Budget 2011 Budget 2012

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Mødelokale 6:   8 personer 400,00 400,00

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 800,00 800,00
Lille sal:    35 personer 300,00 300,00
Fast ugentligt lotterispil 800,00 800,00
Erhvervsmæssige arrangementer_
Store sal: 200 personer 1.200,00 1.200,00
Lille sal:    35 personer 450,00 450,00

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

Erhvervsmæssige arrangementer:
Lokale 7 og 9: 24 personer 500,00 500,00
Lokale 7 og 9: 24 personer, maks. 4 timer 350,00 350,00
Lokale 8: 12 personer 425,00 425,00
Lokale 8: 12 personer, maks. 4 timer 250,00 250,00
Store sal: 180 personer 2.600,00 2.600,00
Store sal: 180 personer, maks. 4 timer 1.400,00 1.400,00
Lille sal: 48 personer 1.150,00 1.150,00
Lille sal: 48 personer, maks. 4 timer 675,00 675,00

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

Sjørslev Sognegård
Store sal med køkken 1.550,00 1.550,00
Lille sal med køkken 625,00 625,00
Store og lille sal med køkken 1.850,00 1.850,00

Gebyr for benyttelse af idræts- og svømmehaller
Gebyr betales i henhold til gældende regler.
Idrætshaller:                                         
Sale og haller mellem 300 og 599m2, pr. time 35,00 0,00
Haller over 600m2, pr. time 70,00 0,00
Svømmehaller:
Svømmehaller pr. time 70,00 0,00
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Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Bevilling:34 Kultur og Fritid

Ydelse: Budget 2011 Budget 2012

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Svømmesale og varmtvandsbassin, pr. time 35,00 0,00

Gebyr på kommunale klublokaler og klubhuse
Foreningers benyttelse af:
Lokaler under 50m2 2.500,00 2.600,00
Lokaler mellem 50-99m2 5.000,00 5.100,00
Lokaler mellem 100-199m2 10.000,00 10.200,00
Lokaler mellem 200-299m2 15.000,00 15.300,00
Lokaler over 300m2 25.000,00 25.300,00
Lagerlokaler 3.000,00 3.100,00

Foreningerne betaler gebyr svarende til driftsbudget

Gebyr på klublokaler som hovedsagelig benyttes af 
voksne
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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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Folkeskoler 552.252 478.559 478.559 478.559 478.559
Fællesudgifter for kommunens 
samlede skolevæsen 1.938 1.429 1.429 1.429 1.429
Syge- og hjemmeundervisning 1.147 1.534 1.534 1.534 1.534
Pædagogisk psykologisk 
rådgivning mv. 12.067 12.068 12.068 12.068 12.068
Skolefritidsordninger 108.482 85.250 85.250 85.250 85.250

Befordring af elever i grundskolen 25.405 7.558 7.558 7.558 7.558
Specialundervisning i regionale 
tilbud 2.991 2.688 2.688 2.688 2.688
Kommunale specialskoler 54.783 64.180 64.180 64.180 64.180
Bidrag til statslige og private 
skoler 49.047 48.900 48.900 48.900 48.900

Efterskoler og ungdomskostskoler 18.130 18.225 18.225 18.225 18.225
Specialpædagogisk bistand til børn 
i førskolealderen 743 743 743 743 743

Idræftsfaciliteter for børn og unge 7.989 0 0 0 0
Teatre 112 140 140 140 140
Ungdomsskolevirksomhed 33.380 33.471 33.471 33.471 33.471
Kommunale tilskud til statsligt 
finansierede selvejende 
uddannelsesinstitutioner 1.532 65 65 65 65
Kommunal tandpleje 33.712 33.612 33.612 33.612 33.612
Sprogstimulering for tosprogede 
børn i forskolealderen 1.467 1.562 1.562 1.562 1.562
Tjenestemandspensioner 10.363 10.246 10.246 10.246 10.246
I alt 915.539 800.231 800.231 800.231 800.231
Anlæg 35.742 41.123 28.623 15.123 43.623

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 seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• 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 seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets 
prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  

Mål Handlinger Succeskriterium 
Fortsat implementering af Den 
Sammenhængende Børne- og 
ungepolitiks værdisæt. 
 
 

Der er fælles tværgående 
uddannelsesinitiativer for 
medarbejdere. 

Der er en fælles 
tænkning omkring 
udsatte børn. 
 
Forældresamarbejdet og 
forventninger til 
forældre er 
sammenhængende for 
hele 0–18 års området. 
 

Der er godkendt en Trivsels- og 
læringspolitik medio 2012. 
 

Der igangsættes en 
dialogbaseret proces. 

Alle ledere og 
medarbejdere har 
drøftet trivsel og læring 
i et tværfagligt forum.  
 
Børn, unge og forældre 
har drøftet trivsel og 
læring. 
 
De involveredes 
fingeraftryk kan ses på 
politikken. 
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Digitale medier og velfærdstekno- 
logi skal i højere grad indgå i 
tilbuddene på 0-18 års området. 

Der igangsættes en række 
forsøgsprojekter, der kan 
indebære brug af webkamera 
i Sundhedsplejen, telemedicin 
i Tandplejen, mobiltelefoner i 
skolen, digital registrering af 
børn i daginstitutioner og 
webindskrivning af elever til 
0. klasse. 
 

Udvalget er på 
temamøder præsenteret 
for de gode resultater, 
der er opnået med 
anvendelse af digitale 
medier og 
velfærdsteknologi. 
 

Den stærke progression i elevernes 
læseudvikling der gennem de 
seneste år er set i indskolingen 
fortsætter på skolernes mellemtrin 
 
 
 
 

Skolernes læsestrategi 
inddrager mellemtrinnet som 
et aktivt fokuspunkt. 
Læseindsats indgår i 
mellemtrinnets samlede 
fagrække. 

Målet er at 
klasseresultaterne i de 
nationale tests i 4. og 6. 
svarer til eller er over 
landsgennemsnittet 
Skolernes 
læsestrategier rækker 
ud over indskolingen. 
 

Samtlige lærere og pædagoger i 
Silkeborg kommunes gennemfører 
en uges uddannelse der 
understøtter skolens kompetencer 
til at arbejde med inkluderende 
fællesskaber (K). 
 

Der gennemføres en uges 
kursusforløb, hvor alle 
skolers lærere og pædagoger 
arbejder med kvalificering af 
forståelse og tilgang til øget 
inklusion i almenskolerne 

At evalueringer af 
uddannelsesforløbet 
bekræfter at lærere og 
pædagoger oplever sig 
parat til øget inklusion 
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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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

Folkeskoler 478.559 478.559 478.559 478.559 
Fællesudgifter for 
kommunens samlede 
skolevæsen 1.429 1.429 1.429 1.429 
Syge- og 
hjemmeundervisning 1.534 1.534 1.534 1.534 
Pædagogisk psykologisk 
rådgivning mv. 12.068 12.068 12.068 12.068 
Skolefritidsordninger 85.250 85.250 85.250 85.250 
Befordring af elever i 
grundskolen 7.558 7.558 7.558 7.558 
Specialundervisning i 
regionale tilbud 2.688 2.688 2.688 2.688 
Kommunale specialskoler 64.180 64.180 64.180 64.180 
Bidrag til statslige og private 
skoler 48.900 

 
48.900

 
48.900 48.900 

Efterskoler og 
ungdomskostskoler 18.225 18.225 18.225 18.225 
Specialpædagogisk bistand til 
børn i førskolealderen 743 743 743 743 
Idrætsfaciliteter for børn og 
unge 0 0 0 0 
Teatre 140 140 140 140 
Ungdomsskolevirksomhed 33.471 33.471 33.471 33.471 
Kommunale tilskud til statsligt 
finansierede selvejende 
uddannelsesinstitutioner 65 65 65 65 
Kommunal tandpleje 33.612 33.612 33.612 33.612 
Sprogstimulering for 
tosprogede børn i 
forskolealderen 1.562 1.562 1.562 1.562 
Tjenestemandspensioner 10.246 10.246 10.246 10.246 
I alt 800.231 800.231 800.231 800.231 
Anlæg 41.123 28.623 15.123 43.623 
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2. Aktuelle udfordringer 
 
For skoleområdet vil budget 2012 være det første hele budgetår med et væsentligt reduceret 
udgiftsniveau. En meget væsentlig udfordring vil blive løbende at driftsoptimere hele 
skoleområdet således, at de allerede reducerede ressourcer udnyttes bedst muligt. Dette vil 
blandt andet ske ved: 

• fortsat løbende fokus på ressourcernes anvendelse  
• udvikling og implementering af nye undervisningsformer 
• øget anvendelse af ”digitale undervisningsformer”  
• tilpasning af de fysiske rammer til de ændrede undervisningsformer 
• kompetenceudvikling for alle medarbejdere 
• fortsat implementering af den nye struktur det specialpædagogiske område 

 
 

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 
SFO er for 0. klasse til og med 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 består af flere undervisnings- og fritidstilbud til de 14 - 18-årige. 
Fritidsundervisningen er placeret både på Ungdomsskolen og lokalt på byens øvrige skoler.  
Pr. 1. januar 2011 er Ungdomsklubtilbuddet forankret i Silkeborg Ungdomsskoles regi. 
10MedPuls er kommunens 10. klasse-tilbud. I skoleåret 2011 - 2012 er der 250 elever. 
Grundskolen for Unge udlændinge (GFU) - har i skoleåret 2011 - 2012 ca. 60 elever  
I forbindelse med etableringen af den nye specialundervisningsstruktur blev Højmarkskolen 
inklusionscenter for "bogligt svage og skoletrætte" elever. Inklusionscenteret omfatter 
udover Højmarksskolen særlige undervisningsforløb - "pigeprojektet", "Step 2", "slusen" 
samt eneundervisning af elever efter indstilling/visitering fra PPR. 
 
Tandplejen 
Tandplejen har 12 kommunale klinikker fordelt i områderne Gjern, Them og Silkeborg. I 
Kjellerup er der 4 privatpraktiserende tandklinikker, som står for tandplejen. 
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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, juni 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: Børne- og Ungeudvalget
Bevilling:41 Skoler

Ydelse: Budget 2011 Budget 2012

takst takst
kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Skolefritidsordninger
0. - 3. klasse - Morgenpasning 530,00 540,00
0. - 3. klasse - Eftermiddagsplads 1.530,00 1.565,00
0. - 3. klasse - Heldagsplads 1.865,00 1.905,00
4. klasse 900,00 920,00
5. klasse - 250 timer 350,00 360,00
5. klasse - 600 timer 700,00 715,00
6. klasse - 250 timer 275,00 280,00
6. klasse - 600 timer 550,00 560,00

Udleje af lokaler
Udleje af faglokaler, pr. time 210,00 215,00
Udleje af klasselokaler, pr. time 120,00 125,00
Udleje af gymnastiksal, pr. time 165,00 170,00

Overnatning i lokaler
1. overnatning 25,00 30,00
Efterfølgende overnatning 20,00 25,00

Campering ved kommunale haller og idrætsanlæg
1. overnatning 25,00 30,00
Efterfølgende overnatning 20,00 25,00

Øvrige takster
Knallertkørekortbevis 200,00 200,00
Sommerferiekoloni, Silkeborg Lejren Ahl Hage 250,00 350,00
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Teatre 113 113 113 113 113
Kommunal sundhedstjeneste 12.711 12.582 12.582 12.582 12.582
Indtægter fra den centrale 
refusionsordning 0 -374 -374 -374 -374
Fælles formål - Dagtilbud 44.698 42.233 42.233 42.233 42.233
Dagplejen 120.785 118.756 118.756 118.756 118.756
Børnehaver 80.823 22.868 22.868 22.868 22.868
Integrerede institutioenr 157.158 178.929 178.929 178.929 178.929
Særlige dagtilbud og særlige 
klubber 0 -178 -178 -178 -178
Åbne pædagogiske tilbud, 
legesteder mv. 664 663 663 663 663
Tilskud til puljeordninger, private 
klubber og privatinstitutioenr 1.719 2.752 2.752 2.752 2.752
Plejefamilier og opholdssteder mv. 
for børn og unge 54.241 54.985 54.985 54.985 54.985
Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge 25.698 29.670 29.670 29.670 29.670

Døgninstitutioner for børn og unge 25.698 21.535 21.535 21.535 21.535
Sikrede døgninstitutioenr for børn 
og unge 5.929 5.500 5.500 5.500 5.500
Rådgivning og 
rådgivningsinstituioner 2.298 2.378 2.378 2.378 2.378
Botilbud til personer med særlige 
sociale problemer 1.164 1.175 1.175 1.175 1.175
Tjenestemandspensioner 1.004 1.001 1.001 1.001 1.001
I alt 534.702 494.588 494.588 494.588 494.588
Anlæg 15.049 6.770 2.300 9.800 13.230

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 seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• 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 seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen 
afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  

Fortsat implementering af Den 
Sammenhængende Børne- og 
ungepolitiks værdisæt. 
 
 

Der er fælles tværgående 
uddannelsesinitiativer for 
medarbejdere. 

Der er en fælles 
tænkning omkring 
udsatte børn. 
 
Forældresamarbejdet og 
forventninger til 
forældre er 
sammenhængende for 
hele 0–18 års området. 

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 

At de ændrede 
procedurer mv. er 
implementeret senest 
ved udgangen af 2012. 
 
At arbejdet med at sikre 
overgangen til voksen-
foranstaltninger 
indledes når barnet 
fylder 16 år, og at der 
er taget stilling til 
forsørgelsesgrundlaget 
når barnet fylder 18 år.  

Mål Handlinger Succeskriterium 
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barn til voksen: 
- Internt: Koordinering 
mellem børne- og 
familie-, handicap- og 
arbejdsmarkedsområdet. 
- Eksternt: tværkommunal og 
kommunal/regional 
koordinering af sagsforløb. 

 
At brugerne inddrages i 
det videre arbejde med 
at sikre den gode 
overgang fra barn til 
voksen. 
 

Der er godkendt en Trivsels- og 
læringspolitik medio 2012. 
 

Der igangsættes en 
dialogbaseret proces. 

Alle ledere og 
medarbejdere har 
drøftet trivsel og læring 
i et tværfagligt forum.  
 
Børn, unge og forældre 
har drøftet trivsel og 
læring. 
 
De involveredes 
fingeraftryk kan ses på 
politikken. 

Digitale medier og velfærdstekno- 
logi skal i højere grad indgå i 
tilbuddene på 0-18 års området. 

Der igangsættes en række 
forsøgsprojekter, der kan 
indebære brug af webkamera 
i Sundhedsplejen, telemedicin 
i Tandplejen, mobiltelefoner i 
skolen, digital registrering af 
børn i daginstitutioner og 
webindskrivning af elever til 
0. klasse. 

Udvalget er på 
temamøder præsenteret 
for de gode resultater, 
der er opnået med 
anvendelse af digitale 
medier og 
velfærdsteknologi. 
 

Bevilling 43: 
 
Fortsat fokus på udvikling og 
nytænkning med udgangspunkt i et 
ændret serviceniveau. (K) 
 

 
 
Den ny struktur på 
daginstitutionsområdet 
træder i kraft pr. 1. januar 
2012. 
 
 

 
 
Der har i alle 
institutioner været 
gennemført en innovativ 
proces omkring 
kerneopgaven der har 
medført en pædagogisk 
aktivitet, som udnytter  
medarbejdernes 
kompetencer på tværs 
af enheder. 
 
Mødestrukturer og –
former på 
dagtilbudsområdet og i 
den enkelte institution 
afspejler en 
organisation, der 
arbejder systematisk 
med  kvalitetsudvikling. 

Der er etableret et samarbejde 
mellem professionelle, frivillige og 
forældre. 

Igangsætte mødeforum 
mellem centrale personer fra 
Børnefamilieafdelingen og 
frivillige organisationer/ 
frivillighedscenter. 

At der sker gode match 
mellem det behov der 
er i 
Børnefamilieafdelingens 
målgruppe og de 
frivillige ressourcer. 
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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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

Teatre 113 113 113 113 
Kommunal sundhedstjeneste 12.582 12.582 12.582 12.582 
Indtægter fra den centrale 
refusionsordning  -374 -374 -374 -374 
Fælles formål - Dagtilbud 42.233 42.233 42.233 42.233 
Dagplejen 118.756 118.756 118.756 118.756 
Børnehaver 22.868 22.868 22.868 22.868 
Integrerede institutioner 178.929 178.929 178.929 178.929 
Særlige dagtilbud og særlige 
klubber -178 -178 -178 -178 
Åbne pædagogiske tilbud, 
legesteder mv. 663 663 663 663 
Tilskud til puljeordninger, 
private klubber og 
privatinstitutioner 2.752 2.752 2.752 2.752 
Plejefamilier og opholdssteder 
mv. for børn og unge 54.985 54.985 54.985 54.985 
Forebyggende 
foranstaltninger for børn og 
unge 29.670 29.670 29.670 29.670 
Døgninstitutioner for børn og 
unge 21.535 21.535 21.535 21.535 
Sikrede døgninstitutioner for 
børn og unge 5.500 5.500 5.500 5.500 
Rådgivning og 
rådgivningsinstitutioner  2.378 2.378 2.378 2.378 
Botilbud til personer med 
særlige sociale problemer 1.175 1.175 1.175 1.175 
Tjenestemandspensioner 1.001 1.001 1.001 1.001 
I alt 494.588 494.588 494.588 494.588 
Anlæg 6.770 2.300 9.800 13.230 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Bevilling 43 Børn og Familie vil også i 2012 på flere fronter være præget af 
dagtilbudsområdets strukturændring. Ændringen vil ikke blot være en udfordring for 
dagtilbudsområdets medarbejdere, børn og forældre, men en udfordring for hele afdelingen. 
Såvel i familiesektionen, sundhedsplejen, dagplejen og administrativt i afdelingen vil 

102



Bevillingsaftale 2012   

 
 

 

etableringen af nye og større daginstitutioner skabe grobund for nye måder at tænke 
afdelingens service rettet mod børn og unge på. Internt vil dette give sig udslag i skabelsen af 
nye samarbejdsflader og nye rutiner.  
 
Nedenfor beskrives de aktuelle udfordringer for bevillingens tre sektioner.  
 
Dagtilbud: 
Udfordringen på dagtilbudsområdet er, at skabe de bedste pædagogisk udviklende miljøer for 
alle børn indenfor en reduceret ramme. For at kunne håndtere denne udfordring 
implementerer dagtilbudsområdet en ny ledelsesstruktur i 2012. Strukturændringen medfører 
at daginstitutionerne, fra 1. januar 2012 ledelsesmæssigt samles i 15 institutioner med hver 
én økonomi, én bestyrelse og ét MED udvalg. I hver institution vil være et lederteam 
bestående af én overordnet leder og et antal daglige ledere. I forbindelse med 
implementeringen af strukturen vil der være en række udfordringer:  
 
− Skabelse af et velfungerende lederteam der har fokus på det gode børneliv og helheden 

samt en hensigtsmæssig opgavefordeling og velfungerende samarbejdsflader 
− Etablering af nye interne samarbejdsflader mellem medarbejderne enheder imellem med 

udgangspunkt i den pædagogiske opgave, herunder etablering af en ny MED struktur 
− Skabelse af nye samarbejdsflader mellem daginstitutionerne og forældrene, dels i form af 

nye forældrebestyrelser, dels i form af en øget inddragelse af forældre i opgaveløsningen  
− Etablering af institutionernes nye økonomi og administrative støttefunktioner 
 
Der vil i 2012 fortsat være fokus på budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet. Herunder vil 
området tage højde for de kommende års faldende børnetal.  
 
På landsplan er endvidere en række signaler, som kan medføre øgede udfordringer på 
området. Dette drejer sig om øget fokus på at skabe bedre vilkår for private aktører på 
området og ønsker om mere specifikke læringsmål for 0-6-årige. 
 
Familie:  
Der er i 2011 udarbejdet et nyt anbringelsesgrundlag på familieområdet, som udstikker 
justerede formål og retningslinjer på området. Som et led i barnets reform er der i 
anbringelsesgrundlaget fokus på inddragelsen af barnets nære miljø og netværk. I 2012 vil det 
være en fortsat udfordring på området at implementere anbringelsesgrundlagets hensigter 
gennem praktiske foranstaltninger, herunder at vægte anbringelsesgrundlagets formål og 
økonomiske hensyn.  
Der vil blive udarbejdet en opdatering af ydelseskataloget, som også indeholder et grundlag, 
der beskriver den forebyggende støtte og de forebyggende foranstaltninger. Her vil især 
netværksinddragelse inden barnets vanskeligheder er blevet store være et område der 
fokuseres på. Konkret tænkes der udarbejdet et ”forebyggelsesgrundlag”. 
 
Sundhedspleje: 
Region Midtjylland har indgået en ny sundhedsaftale med kommunerne i regionen for de 
kommende år. Aftalen indebærer for sundhedsplejen, at meget tidligt fødte børn og deres 
familier skal besøges på sygehuset inden udskrivning. En anden større udfordring er, at der er 
pågået en stor ændring i de regionale tilbud om barselsomsorg de senere år, herunder at 
sygehuse udskriver forældre tidligere. Dermed flyttes en del af barselsopgaven fra region til 
kommune. Endelig kan beslutningen om nedlæggelsen af fødeafdelingen på Silkeborg Sygehus 
få afledte konsekvenser for sundhedsplejen.  
 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
 
Sundhedsplejen 
Sundhedsplejen gennemfører i 2011 en proces med det formål at justere serviceniveauet til de 
økonomiske rammer fremover. Antal hjemmebesøg til førstegangsfødende og hjemmebesøg til 
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flergangsfødende, hyppighed for deltagelse i mødregrupper og kontakt med skolebørn 
beskrives når dette arbejde er afsluttet. 
 
Dagtilbud 
Der er pasningsgaranti for børn i alderen fra 30 uger til skolestart. Garantien gælder en plads i 
kommunen ikke i et bestemt område eller institution. Den dag kommunen senest skal tilbyde 
en plads kaldes ”garantidatoen”. Garantidatoen er i udgangspunktet 3 måneder efter 
opskrivning.  
 
Det tilstræbes at tilbyde plads i dagtilbud efter forældrenes ønske og/eller i eget skoledistrikt. 
 
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 på 32, 45 og 48 timer. 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 på 30, 40, 45 eller 51 
timer. 
 
Familiesektionen 
Omfanget af støtte til børn, unge og deres familier beror på en konkret vurdering i forhold til 
den enkelte. I anbringelsesgrundlaget er udfærdiget retningslinjer for, hvorledes støtten gives. 
Også Den Sammenhængende Børne- og ungepolitik beskriver, hvorledes børn og unge mødes 
af professionelle i Silkeborg kommune, herunder Familiesektionen. 
 
Støttebehovene afdækkes enten ved rådgivningssamtaler eller gennem en socialfaglig 
undersøgelse, en såkaldt § 50 undersøgelse. Begge dele tager afsæt i servicelovens 
bestemmelser. Der er tale om en individuel vurdering i forhold til det enkelte barn og den 
enkelte unges udækkede behov. 
 
For at sikre at borgere, institutioner, skoler og andre samarbejdspartnere hurtigt kan få en 
afklaring af, hvordan de bedst håndterer en konkret sag tilbydes daglig, telefonisk rådgivning 
af et forebyggelsesteam. 
 
 

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, juni 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: Børne- og Ungeudvalget
Bevilling:43 Børn og Familie

Ydelse: Budget 2011 Budget 2012

takst takst
kroner kroner

Månedlig betaling i 11 måneder

Dagplejeordningen:
Op til 32 timer om ugen 1.715 1.755
Op til 45 timer om ugen 2.315 2.375
Op til 48 timer om ugen 2.530 2.595

Op til 30 timer om ugen inkl. kostordning 2.930 2.990
Op til 30 timer om ugen uden kostordning 2.380 2.425
Op til 40 timer om ugen inkl. kostordning 3.380 3.450
Op til 40 timer om ugen uden kostordning 2.830 2.885
Op til 45 timer om ugen inkl. kostordning 3.525 3.600
Op til 45 timer om ugen uden kostordning 2.975 3.035
Over 46+ timer om ugen inkl. kostordning 3.640 3.715
Over 46+ timer om ugen uden kostordning 3.090 3.150

Op til 30 timer om ugen inkl. kostordning 1.665 1.700
Op til 30 timer om ugen uden kostordning 1.115 1.135
Op til 40 timer om ugen inkl. kostordning 1.935 1.980
Op til 40 timer om ugen uden kostordning 1.385 1.415
Op til 45 timer om ugen inkl. kostordning 2.035 2.080
Op til 45 timer om ugen uden kostordning 1.485 1.515
Over 46+ timer om ugen inkl. kostordning 2.085 2.140
Over 46+ timer om ugen uden kostordning 1.535 1.575

Forudsætninger:
Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne på området

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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov 0 2.791 2.791 2.791 2.791
Særlige dagtilbud og særlige 
klubber 13.179 13.533 13.533 13.533 13.533
Indtægter fra den centrale 
refusionsordning 0 -1.702 -1.702 -1.702 -1.702
Plejefamilier og opholdssteder mv. 
for børn og unge 5.153 5.229 5.229 5.229 5.229
Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge 25.468 23.350 23.350 23.350 23.350
Døgninstitutioner for børn og unge 20.247 20.141 20.141 20.141 20.141
Rådgivning og 
rådgivningsinstitutioner 392 691 691 691 691
I alt 64.439 64.033 64.033 64.033 64.033

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 seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

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

Målene for bevilling 45 Handicap – børn skal ligeledes understøtte Børn 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 seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen 
afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  
 
Mål Handlinger Succeskriterium 

Fælles mål 
 
Fortsat implementering af 
Den Sammenhængende 
Børne- og ungepolitiks 
værdisæt. 
 
 

 
 
Der er fælles tværgående 
uddannelsesinitiativer for medarbejdere. 

 
 
Der er en fælles 
tænkning omkring 
udsatte børn. 
 
Forældresamarbejdet 
og forventninger til 
forældre er sammen-
hængende for hele  
0 – 18 års området. 
 

Bevilling 45 
 
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”. 
 

 
 
At de ændrede 
procedurer mv. er 
implementeret senest 
ved udgangen af 2012. 
 
At arbejdet med at 
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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. 

 

sikre overgangen til 
voksen-foranstaltninger 
indledes når barnet 
fylder 16 år, og at der 
er taget stilling til 
forsørgelsesgrundlaget 
når barnet fylder 18 år. 
 
At brugerne inddrages i 
det videre arbejde med 
at sikre den gode 
overgang fra barn til 
voksen. 
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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 2012 prisniveau 2012 2013 2014 2015 
Ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov 2.791 2.791 2.791 2.791 
Indtægter fra den centrale 
refusionsordning -1.702 -1.702 -1.702 -1.702 
Særlige dagtilbud og særlige 
klubber 13.533 13.533 13.533 13.533 
Plejefamilier og opholdssteder 
mv. for børn og unge 5.229 5.229 5.229 5.229 
Forebyggende foranstaltninger 
for børn og unge 23.350 23.350 23.350 23.350 
Døgninstitutioner for børn og 
unge 20.141 20.141 20.141 20.141 
Rådgivning og 
rådgivningsinstitutioner 691 691 691 691 
I alt 64.033 64.033 64.033 64.033 
 
 

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 børn med kromosomdefekter – 
eksempelvis Downs Syndrom, men omvendt flere med psykiatriske diagnoser, diagnoser 
indenfor autismespektret, børn med opmærksomhedsforstyrrelser, samt flere børn, som på 
grund af lav fødselsvægt skal tilbydes særlige foranstaltninger. 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. 
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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. 
 
 

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, juni 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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
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 2.500 1.500 1.000 1.000

Bevilling 48 Handicap - 
børneinstitutioner
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Bevillingsaftale for bevilling 48 Handicap - 
børneinstitutioner 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Børn 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 seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• 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 seks overordnede politiske mål. Målene i 
bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K). 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Fælles mål 
 
Fortsat implementering af Den 
Sammenhængende Børne- og 
ungepolitiks værdisæt. 
 
 

 
 
Der er fælles tværgående 
uddannelsesinitiativer for 
medarbejdere. 

 
 
Der er en fælles 
tænkning omkring 
udsatte børn. 
 
Forældresamarbejdet og 
forventninger til 
forældre er 
sammenhængende for 
hele 0-18 års området. 

Bevilling 48 
 
At det sikres, at der er en bred vifte 
af tilbud, som kan dække behovet 
hos gruppen af de mest sårbare 
børn og unge.  
 
Der skal være speciel fokus på 
udviklingen af differentierede tilbud 
af mindre indgribende karakter. 

 
 
Der etableres frem til 
udgangen af 2012 en række 
mindre indgribende tilbud, 
eksempelvis forældrekurser 
og flere dag-
aflastningspladser. 
 

 
 
Konstatering af, at de 
gennemførte handlinger 
har ført til etablering af 
de ønskede tilbud, og at 
de er taget i fuld 
anvendelse ultimo 
2012. 
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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 2012 prisniveau 2012 2013 2014 2015 
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 2.500 1.500 1.000 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. 
 
 

113



Bevillingsaftale 2012   

 
 

 

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, juni 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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
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 seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• 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 seks overordnede politiske mål. Målene i 
bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Fortsat implementering af Den 
Sammenhængende Børne- og 
ungepolitiks værdisæt. 
 

Der er fælles tværgående 
uddannelsesinitiativer for 
medarbejdere. 

Der er en fælles 
tænkning omkring 
udsatte børn. 
 
Forældresamarbejdet og 
forventninger til 
forældre er 
sammenhængende for 
hele 0–18 års området. 
 

Bevilling 43 & 49 
 
Der er etableret et samarbejde 
mellem professionelle, frivillige og 
forældre. 

 
 
Igangsætte mødeforum 
mellem centrale personer fra 
Børnefamilieafdelingen og 
frivillige organisationer/ 
frivillighedscenter. 

 
 
At der sker gode match 
mellem det behov der 
er i 
Børnefamilieafdelingens 
målgruppe og de 
frivillige ressourcer. 
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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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

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 
Der er i 2011 udarbejdet et nyt anbringelsesgrundlag på familieområdet, som udstikker 
justerede formål og retningslinjer på området. Som et led i barnets reform er der i 
anbringelsesgrundlaget fokus på inddragelsen af barnets nære miljø og netværk. I 2012 vil det 
være en fortsat udfordring på området at implementere anbringelsesgrundlagets hensigter 
gennem praktiske foranstaltninger, herunder at vægte anbringelsesgrundlagets formål og 
økonomiske hensyn.  
 
Der vil blive udarbejdet en opdatering af ydelseskataloget, som også indeholder et grundlag, 
der beskriver den forebyggende støtte og de forebyggende foranstaltninger. Her vil især 
netværksinddragelse inden barnets vanskeligheder er blevet store være et område der 
fokuseres på. Konkret tænkes der udarbejdet et ”forebyggelsesgrundlag”. 

 
3. Beskrivelse af serviceniveau 
Serviceniveauet på den enkelte plads fastlægges som beskrevet i vejledning til serviceloven og 
for de pladser der er omfattet af rammeaftalen mellem region Midtjylland og regionens 
kommuner deri. Serviceniveauet er endvidere beskrevet i anbringelsesgrundlaget og i Den 
Sammenhængende Børne- og Unge Politik. Endelig henvises til Familiesektionens 
ydelseskatalog, færdiggjort ultimo 2009. Dette revideres i løbet af 2011 således at det vil 
fremstå som et grundlag for de forebyggende foranstaltninger. 
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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, juni 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.  

 
  

118



 
 
 
 

 

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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Beboelse 116 115 115 115 115
Driftsikring af boligbyggeri 212 212 212 212 212
Andre sundhedsudgifter 4.079 2.650 2.650 2.650 2.650
Botilbud for personer med særlige 
sociale problemer 5.465 5.394 5.394 5.394 5.394
Alkoholbehandling og 
behandlingshjem for 
alkoholskadede 5.444 5.801 5.801 5.801 5.801
Behandling af stofmisbrugere 13.604 13.220 13.220 13.220 13.220

Botilbud til længerevarende ophold 1.715 1.715 1.715 1.715 1.715
Botilbud til midlertidigt ophold 17.228 22.585 22.585 22.585 22.585
Kontaktperson- og 
ledsageordninger 410 410 410 410 410
Beskyttet beskæftigelse 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229
Aktivitets- og samværstilbud 1.989 2.189 2.189 2.189 2.189
Øvrige sociale formål 2.018 1.116 1.116 1.116 1.116
Tjenestemandspension 0 0 0 0 0
I alt 53.509 56.636 56.636 56.636 56.636
Anlæg 10.199 5.000 0 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 seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• 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 seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen 
afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  
 
Mål Handlinger Succeskriterium 
Borgerne oplever sammenhæng og 
helhedstænkning i kommunens 
opgaveløsning.  
 

Der arbejdes med at fremme 
effektiviteten samtidig at det 
socialfaglige niveau 
opretholdes, og der tænkes 
innovativt i forhold til at yde 
støtte på nye måder, eks.vis i 
ambulante tilbud i grupper. 
Egne tilbud udvides.   
 

Flere pladser i egne 
tilbud på 
bostøtteområdet (PULS) 
hæves fra 28 i 2011 til 
35 i 2012. 
Som følge af flere 
ambulante tilbud 
nedsættes anvendelsen 
af døgnanbringelser på 
det sociale område med 
15 %. 

I sagsbehandlingen lægges der 
vægt på en helhedsorienteret 
indsats for udsatte borgere. (K) 

I samarbejdet med interne og 
eksterne samarbejdspartnere 
udarbejdes aftaler omkring 
ansvarsfordeling i 
sagsbehandlingen. 

En brugerundersøgelse 
skal vise borgerne i 
hovedreglen oplever 
helhed i 
sagsbehandlingen. 

Indsatsen omkring samarbejde med 
frivillige i arbejdet med socialt 
udsatte udvikles og implementeres i 
indsatsen for socialt udsatte. (K)  
 

Med afsæt i dialogen med 
frivillig-centrene udarbejdes 
en plan for i højere grad at 
fremme inddragelse af 
frivillige i den sociale indsats 
som helhed. 

10 % af alle borgere 
med behov for støtte 
tilknyttes en frivillig 
kontaktperson.  
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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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

Beboelse 115 115 115 115 
Driftssikring af boligbyggeri 212 212 212 212 
Andre sundhedsudgifter 2.650 2.650 2.650 2.650 
Botilbud for personer med 
særlige sociale problemer 

5.394 5.394 5.394 5.394 

Alkoholbehandling og 
behandlingshjem for 
alkoholskadede 

5.801 5.801 5.801 5.801 

Behandling af stofmisbrugere 13.220 13.220 13.220 13.220 
Botilbud til længerevarende 
ophold 

1.715 1.715 1.715 1.715 

Botilbud til midlertidigt ophold 22.585 22.585 22.585 22.585 
Kontaktperson- og 
ledsageordninger 

410 410 410 410 

Beskyttet beskæftigelse 1.229 1.229 1229 1.229 
Aktivitets- og samværstilbud 2.189 2.189 2.189 2.189 
Øvrige sociale formål 1.116 1.116 1.116 1.116 
Tjenestemandspension 0 0 0 0 
I alt 56.636 56.636 56.636 56.636 
Anlæg 5.000 0 0 0 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
På det sociale område har en justering i målgruppen bevirket, at Socialsektionen har modtaget 
et antal borgere fra Handicapafdelingen med væsentlig større støttebehov end den hidtidige 
målgruppe. Der er overført budgetbeløb for igangsatte indsatser. 
Den store udfordring ligger i økonomisk at håndtere de fremtidige sager, der kommer til 
sektionen som følge af den ændrede målgruppe samtidig med at serviceniveauet på området 
opretholdes.  
 
Siden sammenlægningen af Rusmiddelcentret har der været arbejdet på én fysisk placering, 
hvilket skulle give muligheder for højere grad af samarbejde og derfor besparelser. Dette 
bliver først effektueret med en fælles bygning, der planlægges færdig i ult. 2012.     
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3. Beskrivelse af serviceniveau 
Der er politisk vedtaget serviceniveau på bostøtteområdet. 
 
Der vil i 2011-12 blive udarbejdet serviceniveauer på andre områder indenfor eksempelvis 
botilbud, ambulant alkoholbehandling samt ambulant misbrugsbehandling. 
 

 
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, juni 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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Specialpædagogiskbistand til 
voksne 4.723 2.236 2.236 2.236 2.236
Ungdomsuddannelse for unge med 
særlig behov 15.216 14.541 14.541 14.541 14.541
Kommunal tandpleje 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061
Indtægter fra den centrale 
refusionsordning 0 -10.706 -10.706 -10.706 -10.706
Ældreboliger -1.670 -3.119 -3.119 -3.119 -3.119
Pleje og omsorg m.v. af ældre og 
handicappede 23.261 20.255 20.255 20.255 20.255
Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede 48.663 58.036 58.036 58.036 58.036
Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 53 130 130 130 130
Rådgivning og rådgivningsinstitution 3.295 3.246 3.246 3.246 3.246
Botilbud for længerevarende 
ophold 112.836 120.887 120.887 120.887 120.887
Botilbud til midlertidigt ophold 42.701 44.801 44.801 44.801 44.801
Kontaktperson- og 
ledsagerordninger 3.011 3.489 3.489 3.489 3.489
Beskyttet beskæftigelse 19.555 18.279 18.279 18.279 18.279
Aktivitets- og samværstilbud 24.719 28.386 28.386 28.386 28.386
Støtte til frivilligt socialt arbejde 
og øvrige sociale formål -11.046 -2.874 -2.874 -2.874 -2.874
I alt 286.379 298.648 298.648 298.648 298.648

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 seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• 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 seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen afspejler 
udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  
 

 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Øget involvering af frivillige, 
pårørende og andre fra 
civilsamfundet i støtten til 
handicappede og sindslidende 
borgere (K).  

At initiativer som oprettelse af 
støtteforeninger, vennekredse 
o.l. bakkes op. 
 
At frivillige indsatser for og 
sammen med handicappede 
medborgere bliver et særligt 
fokusområde i 
frivillighedspolitikken. 
 
At tiltag som eksempelvist 
besøgsvenner, cafe betjening 
m.v. understøttes. 
 

Flere frivillige initiativer 
målrettet handicappede 
og sindslidende. 

Øget anvendelse af 
velfærdsteknologiske løsninger 
som en del af det samlede 
tilbud til borgeren. 

At tilegne sig viden om de 
eksisterende teknologiske 
muligheder, som kan anvendes 
for at løse de mere 
rutineprægede elementer 
omkring dækningen af den 
enkelte borgers behov. 
 

At der ved udgangen af 
2012 foreligger et katalog 
over teknologiske tiltag, 
som kan være med til at 
gøre handicappede og 
sindslidende mere 
selvhjulpne. 
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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 2012 prisniveau   2012 2013 2014 2015 
Specialpædagogiskbistand til 
voksne   2.236 2.236 2.236 2.236 
Ungdomsuddannelse for unge med 
særlig behov   14.541 14.541 14.541 14.541 
 
Kommunal tandpleje   1.061 1.061 1.061 1.061 
Indtægter fra den centrale 
refusionsordning  -10.706 -10.706 -10.706 -10.706 
 
Ældreboliger  -3.119 -3.119 -3.119 -3.119 
Pleje og omsorg m.v. af ældre og 
handicappede  20.255 20.255 20.255 20.255 
Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede  58.036 58.036 58.036 58.036 
Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring  130 130 130 130 
Rådgivning og 
rådgivningsinstitutioner  3.246 3.246 3.246 3.246 

Botilbud for længerevarende ophold  120.887 120.887 120.887 120.887 
 
Botilbud til midlertidigt ophold  44.801 44.801 44.801 44.801 
Kontaktperson- og 
ledsagerordninger   3.489 3.489 3.489 3.489 
 
Beskyttet beskæftigelse  18.279 18.279 18.279 18.279 
 
Aktivitets- og samværstilbud  28.384 28.384 28.384 28.384 
Støtte til frivilligt socialt arbejde og 
øvrige sociale formål  -2.874 -2.874 -2.874 -2.874 
I alt  298.646 298.646 298.646 298.646 
 
 

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. 
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Rammer for budgetstyringen 
Kommunen træffer – under hensyn til lovgivning og de økonomiske rammer - beslutning om 
den service, der stilles til rådighed for den enkelte bruger eller brugergruppe. I løbet af 2010 
og 2011 drøftes og godkendes servicedeklarationer for tildelingen af ydelser efter Lov om 
Social Service, sådan at der ved udgangen af 2011 foreligger kommunalt fastlagte standarder 
for hovedparten af den service, der tilbydes. 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 kan konstateres et stigende antal ældre 
udviklingshæmmede og sindslidende, og der konstateres et stigende antal unge med 
psykiatriske lidelser. På den anden har tendensen igennem en årrække været, at der fødes 
færre børn med kromosomfejl - eksempelvis Downs Syndrom, og dette fald i tilgangen 
begynder så småt at påvirke antallet af voksne i brugergruppen. 
 
I takt med den ændrede demografi 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, hvorvidt ydelser bestilles hos leverandører i andre kommuner, eller om 
der i dialog med leverandørsektionerne i Silkeborg Kommune kan etableres passende tilbud i 
kommunens institutioner. 
 
 

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, juni 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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Introduktionsydelse 3.238 5.452 5.452 5.452 5.452
Rapatriering 64 0 0 0 0
Personlige tillæg mv. 8.865 8.865 8.865 8.865 8.865

Førtidspension med 50 % refusion 34.484 31.529 30.029 28.529 27.029

Førtidspension med 35 % refusion 
(tilkendt før 1. januar 2003) 62.426 67.600 67.600 67.600 67.600

Førtidspension med 35 % refusion 
(tilkendt efter 1. januar 2003) 150.741 172.855 198.715 224.715 250.715
Sygedagpenge 156.481 140.067 140.067 140.067 140.067
Sociale formål 27.564 5.356 5.356 5.356 5.356
Kontanthjælp 82.730 78.367 78.367 78.367 78.367
Kontanthjælp vedrørende visse 
grupper af flygtninge 0 0 0 0 0
Kontanthjælp 27.687 43.920 43.920 43.920 43.920
Boligydelse til pensionister 35.850 34.125 35.170 36.215 37.285
Boligsikring 27.615 27.770 28.770 29.720 30.670
Revalidering 24.391 23.919 23.919 23.919 23.919
Løntilskud mv. til personer i 
fleksjob og personer i 
løntilskudsstillinger i målgruppe § 
2, nr. 6, jf. lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob) samt modtagere af 
ledighedsydelse 35.041 29.960 29.960 29.960 29.960
I alt 677.178 669.785 696.190 722.685 749.205

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 seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

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

 
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 seks overordnede politiske mål bl.a. med fokus på 
Byrådets retningsgivende faktorer, som fremgår af bilag 1. Målene i bevillingsaftalen afspejler 
udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K). 
 

 

 

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

Fortsat fokus på målgruppen 
og fastholdelse af 
sygedagpengestrategien med 
tre målrettede indsatser. 
 

Nedbringelse af 
målgruppen til 180 
årspersoner. 

Det nyetablerede Fokuscenter 
tilbyder yngre 
kontanthjælpsmodtagere en 
koncentreret og stringent 
arbejdsmarkedsrettet indsats. For 
unge ydelsesmodtagere betones 
også mulighederne for 
uddannelsespålæg. 
 

Intensiv sagsbehandling og 
aktivering af 
kontanthjælpsmodtagere 
under 30 år. 

Den kommunale udgift 
til kontanthjælp er 
reduceret fra 363 til 327 
kroner per person i 
arbejdsstyrken. 
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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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

Introduktionsydelse 5.452 5.452 5.452 5.452 
Repatriering 0 0 0 0 
Personlige tillæg m.v. 8.865 8.865 8.865 8.865 
Førtidspension med 50 % 
refusion 

31.529 30.029 28.529 27.029 

Førtidspension med 35% 
refusion (tilkendt før 1. 
januar 
2003) 

67.600 67.600 67.600 67.600 

Førtidspension med 35% 
refusion (tilkendt efter 1. 
januar 2003) 

172.855 198.715 224.715 250.715 

Sygedagpenge 140.067 140.067 140.067 140.067 
Sociale formål 5.356 5.356 5.356 5.356 
Kontanthjælp 78.367 78.367 78.367 78.367 
Kontanthjælp vedrørende 
visse grupper af flygtninge 

0 0 0 0 

Aktiverede kontanthjælp 43.920 43.920 43.920 43.920 
Boligydelse til pensionister 34.125 35.170 36.215 37.285 
Boligsikring 27.770 28.720 29.670 30.620 
Revalidering 23.919 23.919 23.919 23.919 
Løntilskud m.v. til personer i 
fleksjob og personer i 
løntilskudsstillinger i 
målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov 
om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 
(tidligere skånejob) samt 
modtagere af ledighedsydelse 

29.960 29.960 29.960 29.960 

I alt 669.785 696.190 722.685 749.205 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Job- og Borgerserviceafdelingen har en udfordring i forhold til tilrette og videreudvikle 
sygedagpengestrategien, så antallet af sygedagpengemodtagere nedbringes. 
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3. Beskrivelse af serviceniveau 
Det er Silkeborg Kommunes intention, som minimum at leve op til det serviceniveau, der 
fremgår af lovgivningen på området. Serviceniveauet på sygedagpengeområdet og 
kontanthjælp er specificeret i de relevante politikker. 
 

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, juni 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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Sociale formål 0 22.527 22.527 22.527 22.527
I alt 0 22.527 22.527 22.527 22.527

Bevilling 57 Handicap - sociale 
overførsler
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Bevillingsaftale for bevilling 57 Handicap – sociale overførsler 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Socialudvalget og afdelingschefen for bevilling 57 Handicap 
– sociale overførsler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. 
Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

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

Målene for bevilling 57 Handicap – 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 57 Handicap – sociale overførsler 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 57 Handicap – sociale overførsler, der skal 
være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål. Målene i 
bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  
 

 
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Gennemgående og løbende 
fokus på økonomien. Der 
arbejdes med ansvarlighed 
omkring økonomiske 
overvejelser. 
 

Der laves løbende opfølgninger 
på udgiftsniveauet for at følge 
udviklingen. 
 
  

Budgettet overholdes.  
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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 2012 prisniveau 2012 2013 2014 2015 

Sociale formål 22.527 22.527 22.527 22.527 
I alt 22.527 22.527 22.527 22.527 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
 
Merudgifter til børn og voksne 
 
Bevillingen dækker de mer-udgifter der opstår ved at have et barn/voksen med handicap i 
familien, eksempelvis i form af forøget slid på tøj, forøget slid på bolig mv. Området er i høj 
grad vanskeligt styrbart på det lokale niveau: niveauet for dækning af merudgifter fastlægges 
af Lov om Social Service, samt et stort antal afgørelser fra Ankestyrelsen. 
 
Handicap og Psykiatriafdelingen følger Ankestyrelsens afgørelser nøje med henblik på at sikre, 
at niveauet for merudgifter i Silkeborg Kommune svarer til intensionerne i Serviceloven.  
 
Det må forventes, at Det Sociale Nævn vil få forelagt et øget antal sager, hvor Silkeborg 
Kommune har truffet en afgørelse som borgeren efterfølgende anker. Dette er en følge af, at 
der visiteres tættere til lovens grænser, og er ikke i sig selv udtryk for dårligere 
sagsbehandling - et øget antal ankesager vil tværtimod resultere i viden om, hvilket niveau for 
merudgifter, der er lovmedholdeligt, og der kan efterfølgende visiteres i overensstemmelse 
med dette.  
 
Tabt arbejdsfortjeneste 
 
Bevillingen dækker pårørendes løntab i de tilfælde, hvor pårørende vælger at passe et 
handicappet familiemedlem i hjemmet, og dermed mister en lønindtægt.  
 
Udgifterne har hidtil været ustyrbart sådan at forstå, at tabt arbejdsfortjeneste er blevet 
dækket 100 pct. efter fremlæggelse af dokumentation – uanset lønniveau. 
 
Dette er imidlertid ændret via ny lovgivning på området. Det har betydet, at der er fastsat en 
max. grænse for nye bevillinger for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Det vil alt andet lige 
medføre et fald i omkostningen på denne bevilling. 
 
Implementeringen af den nye lovgivning følges nøje med henblik på at sikre, at Silkeborg 
kommune drager størst mulig nytte af de muligheder, der fremover ligger i loven. 
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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.  
 
Der foreligger en politisk godkendt serviceniveau for § 100 – Dækning af nødvendige 
merudgifter.  
 
 

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, juni 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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
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 5.609 5.950 8.450 8.800 12.800

Bevilling 58 Handicap - 
vokseninstitutioner
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Bevillingsaftale for bevilling 58 Handicap - 
vokseninstitutioner 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Socialudvalget og afdelingschefen for bevilling 58 Handicap 
- vokseninstitutioner. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. 
Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

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

Målene for bevilling 58 Handicap – vokseninstitutioner 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 - vokseninstitutioner 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 58 Handicap - vokseninstitutioner, der skal 
være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål. Målene i 
bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
At der via omlægning af 
driftsformer gives mulighed for at 
udvikle nye faglige miljøer under 
hensyn til lavest effektive 
omkostningsniveau. 

I 2012 sættes fokus på 
mulighederne for at tilbyde 
flere borgere med problemer 
indenfor autismespektret 
støtte i nærmiljøet. 
 
Udvikling af særligt ungemiljø 
til unge med psykiatriske 
problemstillinger. 
 

Der er ultimo 2012 
oprettet dag-/ og / eller 
STU tilbud til målgruppen. 

Sindslidende med misbrug tilbydes 
koordineret støtte og behandling 
(K). 

Der tages initiativ til et 
formaliseret samarbejde 
mellem de kommunale 
socialpsykiatriske tilbud, de 
kommunale misbrugstilbud 
samt de regionale tilbud på 
området. 

Et tværgående udvalg 
med fokus på 
koordination og udvikling 
er etableret på området. 

At de politisk prioriterede 
handlinger i Strategiplanen 
(forventes godkendt ultimo 2011) 
implementeres. 

Handlingerne beskrives 
direkte via Strategiplanens 
anbefalinger. 

At de anbefalede tiltag 
implementeres i 
overensstemmelse med 
de angivne tidsplaner. 
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At arbejdet omkring den enkelte 
borger i handicap og 
psykiatritilbuddene tilrettelægges 
ud fra rehabiliterende metoder. 

Opdatering af rehabiliterende 
metoder. Bruger inddragelse 
og sammenhængende 
handleplaner. 

At der foreligger skriftligt 
materiale på hvad 
rehabiliterende arbejde er 
i Handicap og Psykiatri, 
og at brugere og 
medarbejdere har været 
inddraget i udformningen. 
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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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

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 5.950 8.450 8.800 12.800 
 
 

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 som 

erstatning/supplement til dyrere og mere indgribende 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. 
 
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. 
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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, juni 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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
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 seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• 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 seks overordnede politiske mål. Målene i 
bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  
 

 
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Gennemgående og løbende fokus 
på økonomien. Der arbejdes med 
ansvarlighed omkring økonomiske 
overvejelser. 
 

Der laves løbende opfølgninger
på udgiftsniveauet for at følge 
udviklingen. 
 
  

Budgettet overholdes.  
 

Dokumentationen bringes i fokus. 
Der udvikles ledelsesværktøj, der 
skal sikre at ydelserne er i 
overensstemmelse med de politiske 
vedtagne niveauer. 
 
 

Udarbejdelse af 
(ledelses)værktøj til brug for 
dokumentation  

Fremlæggelse af 
dokumentation.  
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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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

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 
Siden overgangen til selvejende institution har samarbejde om eks.vis økonomi været en stor 
udfordring for Godrum og silkeborg kommune. Der arbejdes fortsat med justeringer i 
samarbejdet på dette og andre centrale områder. 
   
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
Særligt udsatte borgere, herunder alkohol- og stofmisbrugere skal have den hjælp og støtte de 
har behov og ret til ud fra lovgivning og fastsat politisk 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, juni 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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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 Kommune 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. 
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Ungdommens 
Uddannelsesvejledning 8.861 9.556 9.556 9.556 9.556
Produktionsskoler 5.545 6.635 6.635 6.635 6.635
Beskyttet beskæftigelse -49 0 0 0 0
Løntilskud til ledige ansat i 
kommuner 8.212 7.073 7.073 7.073 7.073
Servicejob -1.458 -981 -981 -981 -981
Sekretariat og forvaltninger 240 241 241 241 241
I alt 21.352 22.524 22.524 22.524 22.524

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 seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• 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 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 seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen 
afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  

 

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

Fortsat fokus på målgruppen 
og fastholdelse af 
sygedagpengestrategien med 
tre målrettede indsatser. 

Nedbringelse af 
målgruppen til 180 
årspersoner.  

Større fokus på 
delvisraskmeldte/sygemeldte. 

Igangsætte en tidlig indsats 
overfor nysygemeldte 
sygedagpengemodtagere i 
samarbejde med 
virksomheder. 

Andelen af delvise 
raskmeldinger fortsat 
øges i 2012 

Unge skal i uddannelse eller job Jobklare ledige får 
uddannnelse og job, som 
forebygger langtidsledighed. 
Unge med andre problemer 
end ledighed sikres 
progression i indsatsen. 
Grundlaget for indsatsen er: 
• Ungestrategien, 
• Kontanthjælpsstrategien 
• Indsatsen for unge 

forsikrede ledige. 
 

Antallet af unge på 
offentlig forsørgelse skal 
begrænses til 1.250 
fuldtidspersoner i 
december 2012. 
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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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

Ungdommens 
Uddannelsesvejledning 

 
9.556 

 
9.556 

 
9.556 

 
9.556 

Produktionsskoler 6.635 6.635 6.635 6.635 
Beskyttet beskæftigelse 0 0 0 0 
Løntilskud til forsikrede ledige 
ansat i kommuner 

 
7.073 

 
7.073 

 
7.073 

 
7.073 

Servicejob -981 -981 -981 -981 
Sekretariat og forvaltninger 241 241 241 241 
I alt 22.524 22.524 22.524 22.524 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
For de unge på offentlig forsørgelse er udfordringerne, at 
• jobklare ledige får uddannelse og job som forebygger langtidsledighed og sikrer en varig 

tilknytning til arbejdsmarkedet 
• Unge med andre problemer end ledighed, hvor der er behov for en indsats inden de kan 

opnå job eller gennemføre en ordinær uddannelse sikres en progression i indsatsen og 
hermed også forebygge risikoen for at overgå til permanent offentlig forsørgelse.  

Indsatsen tilrettelægges inden for den flerårige strategi, Ungeindsatsen, hvor de 
grundlæggende elementer er PUMA-forløbet, PROkom og Garantiskolen. 
 
Silkeborg Kommune er i henhold til aftale med Beskæftigelsesministeriet forpligtiget til at stille 
et antal løntilskudspladser til ledige til rådighed ud fra en årlig kvote. Udfordringen er at sikre 
en optimal anvendelse af kvoten i henhold til Silkeborg kommunes behov. 
  

 
3. Beskrivelse af serviceniveau 
Det er Silkeborg Kommunes intention, som minimum at leve op til det serviceniveau, der 
fremgår af lovgivningen på området. Der udarbejdes en årlig Beskæftigelsesplan, med 
målsætninger for det kommende år. Beskæftigelsesplanen godkendes af Silkeborg Byråd. Der 
henvises til Beskæftigelsesplan 2012 for nærmere specificering. Beskæftigelsesplanen 
offentliggøres på Silkeborg kommunes hjemmeside senest 31. januar 2012. 
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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, juni 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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Erhvervsgrunduddannelser 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130
Introduktionsprogram m.v. -3.071 -7.738 -7.738 -7.738 -7.738
Dagpenge til forsikrede ledige 138.978 184.323 184.323 184.323 184.323
Revalidering 32.346 2.622 2.622 2.622 2.622
Løntilskud m.v. til personer i 
fleksjob og personer i 
løntilskudsstillinger i målgruppe § 
2, nr. 6, jfr.Lov om aktiv 
Beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob) 44.311 53.905 53.905 53.905 53.905
Driftsudgifter til den kommunale 
beskæftigelsesindsats 0 95.306 95.306 95.306 95.306
Beskæftigelsesindsats for 
forsikrede ledige 35.545 30.477 30.477 30.477 30.477
Seniorjob 359 2.572 2.572 2.572 2.572
Beskæftigelsordninger 31.225 3.374 3.374 3.374 3.374
I alt 285.824 370.971 370.971 370.971 370.971

Bevilling 66 Arbejdsmarked - 
overførselsudgifter

149



Bevillingsaftale 2012   
 

 

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 seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• 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 Kommune vil gerne bidrage og tage vare om 
deres eget liv, så Arbejdsmarkedsudvalget har fokus 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 seks overordnede politiske mål. Målene i 
bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  

Mål Handlinger Succeskriterium 
Ledige skal hurtigere tilbage i 
job – langtidsledigheden skal 
bekæmpes. 

• Beskæftigelsesindsatsen 
tilrettelægges i forhold til 
den aktuelle målgruppe med 
anvendelse af forskellige 
spor i kontaktforløb og 
aktive tilbud. 

• Fokus på 
virksomhedsrettede tilbud, 
herunder især indsatsen via 
langtidsledighedspakken. 

 

Antallet af ledige med 3 
måneders 
sammenhængende 
offentlig forsørgelse skal 
begrænses til 1600 i 
december 2012 
(fuldtidspersoner) 

Bedre hjælp til ledige på kanten 
af arbejdsmarkedet – færre 
mennesker på permanent 
offentlig forsørgelse. 

Fokus på tværgående og 
helhedsorienteret samarbejde 
mellem kontanthjælpsafdelingen 
og interne og eksterne 
samarbejdspartnere. 
Anvende kontanthjælpstrategien 
og sygedagpengestrategien 

Tilgangen af personer til 
permanente offentlige 
forsørgelsesordninger 
(ledighedsydelse, 
fleksjob og 
førtidspension) 
begrænses til 325 i 
2012 (december 2012). 

150



Bevillingsaftale 2012   
 

 

Unge skal i uddannelse eller job. Jobklare ledige får uddannnelse 
og job, som forebygger 
langtidsledighed. Unge med 
andre problemer end ledighed 
sikres progression i indsatsen. 
Grundlaget for indsatsen er 
• Ungestrategien, 
• Kontanthjælpsstrategien 
• Indsatsen for unge 

forsikrede ledige. 
 

Antallet af unge på 
offentlig forsørgelse skal 
begrænses til 1.250 
fuldtidspersoner i 
december 2012. 

Større fokus på udfaldstruet 
dagspengemodtagere.  

Jobcentret har løbende fokus på 
dagspengemodtagere, som har 
risiko for at miste 
dagpengeretten efter 2 års 
varighed.  
 
 

Jobcenter Silkeborg og 
A-kasserne samarbejder 
om at udfaldstruet kan 
genoptjene retten til 
dagpenge efter to års 
varighed. 

Flere indvandrere og 
efterkommere skal i job. 

Beskæftigelsesmæssigt er der 
øget opmærksomhed på behov 
for opkvalificering, herunder 
sprogundervisning i tilknytning 
beskæftigelsesindsatsen. 
 
Fokus på 
beskæftigelsesperspektiv under 
integrationsperioden. 
 

Antallet af ikke-vestlige 
indvandrere og 
efterkommere på 
offentlig forsørgelse skal 
begrænses til 750 i 
december 2012. 

Nedbringelse af 
sygedagpengemodtagere over 
52 uger (K). 
 

Fortsat fokus på målgruppen og 
fastholdelse af 
sygedagpengestrategien med tre 
målrettede indsatser. 
 

Nedbringelse af 
målgruppen til 180 
årspersoner.  

Større fokus på 
delvisraskmeldte. 

Igangsætte en tidlig indsats 
overfor nysygemeldte 
sygedagpengemodtagere i 
samarbejde med virksomhederne 
i Silkeborg Kommune. 
 

Andelen af delvise 
raskmeldinger fortsat 
øges gennem 2012. 

Opnå rettidighed for jobsamtaler 
og tilbud. 

Målrettet ledelsesmæssig fokus 
og prioritering i jobcentret på 
arbejdsgange og metoder, 
herunder systematisk anvendelse 
af ledelsesinformationssystemer. 

Rettidighed, forsikrede 
ledige: 
Samtaler: 90 % 
Påbegyndelse af tilbud: 
95 % 
Kontant- og 
starthjælpsmodtagere: 
Samtaler: 95 % 
Påbegyndelse af tilbud: 
90 %. 
 

Fokus på kompetenceudvikling 
hos beskæftigede og ledige.  

Jobcentret i højere grad 
anvender jobrotation og i 
samarbejde med eksterne 
interessenter udbreder 
muligheder til virksomhederne i 
Silkeborg. 

Jobcenter Silkeborg 
anvender Jobrotation og 
i 2012 oprettes 12 
projekter.  
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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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

Erhvervsgrunduddannelser 6.130 6.130 6.130 6.130 
Integrationsprogram og 
introduktionsforløb m.v. 

 
-7.738 

 
-7.738 

 
-7.738 

 
-7.738 

Dagpenge til forsikrede ledige 184.323 184.323 184.323 184.323 
Revalidering 2.622  2.622 2.622 2.622 
Løntilskud  53.905 53.905 53.905 53.905 
Driftsudgifter til den 
kommunale 
beskæftigelsesindsats 

 
 

95.306 

 
 

95.306 

 
 

95.306 

 
 

          95.306 
Beskæftigelsesindsats for 
forsikrede ledige 

 
30.477 

 
30.477 

 
30.477 

 
30.477 

Seniorjob for personer over 
55 år 

 
2.572 

 
2.572 

 
           2.572 

 
2.572 

Beskæftigelsesordninger 3.374 3.374 3.374 3.374 
I alt 370.971 370.971 370.971 370.971 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Jobcenter Silkeborg skal i 2012 have en skærpet fokus på, at beskæftigelsesindsatsen retter 
sig imod at undgå at langtidsledigheden bider sig fast. Det skal sikres ved   

• at ledige undgår langvarige ledighedsperioder samt  
• at de som allerede har en langvarig ledighed får en indsats der optimalt retter sig mod 

at opnå genbeskæftigelse 
• at skabe progression i indsatsen for de borgere, hvor arbejdsevnen er truet eller som er 

langt fra arbejdsmarkedet som følge af massive problemer 
 
Indsatsen for at sikre unge uddannelse og job er et tværgående fokuspunkt på alle områder. 

 
3. Beskrivelse af serviceniveau 
Det er Silkeborg Kommunes intention, som minimum at leve op til det serviceniveau, der 
fremgår af lovgivningen på området. Der udarbejdes en årlig Beskæftigelsesplan, med 
målsætninger for det kommende år. Beskæftigelsesplanen godkendes af Silkeborg Byråd. Der 
henvises til Beskæftigelsesplan 2012 for nærmere specificering. Beskæftigelsesplanen 
offentliggøres på Silkeborg kommunes hjemmeside senest 31. januar 2012. 
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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, juni 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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Jobkompagniet 0 0 0 0 0
Virksomheden 0 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0 0

Bevilling 69 Arbejdsmarked - 
institutioner
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Bevillingsaftale for bevilling 69 Arbejdsmarked – 
institutioner 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Arbejdsmarkedsudvalget og afdelingschefen for bevilling 69 
Arbejdsmarked – institutioner. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. 
Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

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

Målene for bevilling 69 Arbejdsmarked – institutioner 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 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 69 Arbejdsmarked – institutioner 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 69 Arbejdsmarked – institutioner, der skal 
være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål. Målene i 
bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  
 
Udførersektionen består af Virksomheden og Jobkompagniet. 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Virksomheden: 
Arbejdsmarkedsparate 
borgere skal hurtigst muligt 
indsluses på 
arbejdsmarkedet. 

- etablering af flere 
virksomhedspraktikker 
  
- intensivering af 
jobsøgningsaktiviteter 
 
- tættere samarbejde med 
Jobcentrets Virksomhedsservice. 
 

Den gennemsnitlige 
periode, hvori borgeren 
deltager i virksomhedens 
beskæftigelsesfremmende 
aktivitet inden overgang til 
selvforsørgelse, mindskes i 
forhold til 2010. 

Virksomheden: 
Aktiveringsparate borgere 
med begrænsninger i 
arbejdsevnen støttes i at 
vende tilbage til 
arbejdsmarkedet. 
 

- tættere samarbejde med 
Jobcentrets Virksomhedsservice 
omkring brug af 
virksomhedscentre m.v. 
 
- der videreudvikles målrettede 
procesforløb, der minimerer 
arbejdshæmmende faktorer. 

- øget anvendelse af 
virksomhedspraktik og 
virksomhedscentre. 
 
-arbejdsevnetestning og 
vurdering af 
udviklingspotentiale 
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 gennemføres i gennemsnit 
på max 3 måneder. 

Jobkompagniet: 
Etablering af nye og 
udvikling af eksisterende 
tilbud, så de i videst mulig 
omfang kan foregå på 
private og offentlige 
virksomheder sideløbende 
med individuelt tilrettelagt 
faglig back up.  
 

Igangsatte udviklingsgrupper 
færdiggør og implementerer nye 
modeller for specialiserede 
vejlednings og 
opkvalificeringsforløb, hvor 
mindst halvdelen af tiden foregår 
i virksomheder. 
 
Innovationsgrupper etableres i 
samarbejde med jobcentret.  
 

Den del af kursusperioden 
som foregår internt, 
mindskes med 20 % i 
forhold til 2010. 
 
Tilbuddene evalueres ved 
de kvartalsvise 
samarbejdsmøder med 
Jobcenterets ledelse og 
justeres yderligere, hvis der 
er behov for dette.  
 

Jobkompagniet: 
Kompetencekatalog 
udarbejdes. 

Der udarbejdes et digitalt 
kompetencekatalog som kan 
anvendes som ledelsesredskab i 
omstillingsprocesser og optimere 
brugen af inhouse-kompetencer. 
 

Kataloget skal give et godt 
og relevant overblik over 
inhouse kompetencer samt 
danne grundlag for 
målrettede 
kompetenceudviklingsplane
r såvel organisatorisk som 
individuelt og evalueres i 
lokal-Med. 
 

Jobkompagniet: 
Omkostningsreduktion. 

Med LEAN som metode 
gennemarbejdes procedurer, 
arbejdsgange og mødekultur for 
at effektivisere udnyttelse af 
tiden. 
 

Timeprisen, der danner 
grundlag for kalkulationer 
til fastsættelse af priser for 
ydelser og tilbud, 
reduceres. 
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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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

     
Udførersektionen udg. i alt 48.088 48.088 48.088 48.088 
Indtægter i alt -48.088 -48.088 -48.088 -48.088 
Balance 0 0 0 0 
     
Omsætning Jobkompagniet 32.861 32.861 32.861 32.861 
     
Omsætning Virksomheden 15.227 15.227 15.227 15.227 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
• Intensivering af den arbejdsmarkedsrettede indsats i form af etablering af 

virksomhedspraktikforløb med bedst mulige efterfølgende ansættelsesmuligheder 
 
• At fremme motivationen for påbegyndelse af uddannelse hos u/30-årige 

kontanthjælpsledige, der ikke umiddelbart ser sig selv i et kompetencegivende 
uddannelsesforløb 

 
• At etablere parallelforløb, som kombiner virksomhedspraktik med specialiseret indsats 

for særlige målgrupper (hjerneskade, stress, psykisk lidelse). 
 

• Løbende tilpasning af organisationen til de nye beslutninger/ændringer på 
beskæftigelsesområdet. 
 

 
3. Beskrivelse af serviceniveau 
 
Forretningsstrategi udførersektionen: 
 
Kundegruppe 

• Kommunale Jobcentre 
• Private og offentlige virksomheder 

 
Konkurrenceparametre - Jobcentre  

• Pris, effekt, kvalitet  
• At tilbuddene er virksomhedsrettede 
• Hurtig omstilling 
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• Start med det samme 
 

Konkurrenceparametre - private og offentlige virksomheder 
• Værdi og/eller økonomisk tilvækst 

  
Øvrige forhold, der skal være opfyldt for at indfri forventningerne 

• At vi er fleksible og leverer lige præcis det kunden har brug for. 
• At vi kan begrunde vores metodevalg 
• At vi kan dokumentere vores resultater  

 
Kernekompetencer 

• Højt fagligt niveau 
• Fokuseret faglig indsats 
• Fleksibilitet 
• Samarbejde 
 

Forretningspolitikker 
• Vi sælger den bedste kvalitet til prisen 
• Vi udvikler sammen med kunden 
• Vi dokumenterer vore resultater 
• Vi er nonprofit virksomheder 

 
Service 

• Vi udvikler og tilpasser løbende ydelserne ift. kundens behov 
• Vi er altid parate til at vejlede og servicere kunden 
• Vi skræddersyr vores ydelser 

 
Tilbudstyper Virksomheden: 
 

• Arbejdsmarkedsparate borgere tilbydes et jobsøgningsforløb med efterfølgende 
virksomhedspraktik. Forløbet kan kombineres med FVU undervisning og praktisk 
kompetenceafklaring 

 
• Uddannelsesrelevante borgere tilbydes uddannelsesvejledning med efterfølgende 

selektiv virksomhedspraktik. Forløbet kan kombineres med FVU undervisning og 
praktisk kompetenceafklaring 

 
• Borgere med behov for arbejdstræning og personlig kvalificering tilbydes et praktisk 

kompetenceforløb med individuel vejledning og jobcoaching samt mulighed for et 
fysisk træningsforløb og FVU undervisning 

 
• Borgere med behov for en personlig stabiliseringsproces tilbydes et forløb med 

personlig vejledning, støtte og coaching, hvor der kan tilknyttes støtteforanstaltninger 
og behandlingselementer. Desuden mulighed for fysisk træningsforløb og praktisk 
kompetenceforløb 

 
• Borgere med behov for konkret testning og afklaring af arbejdsevne tilbydes et 

testningsforløb med efterfølgende skriftlig arbejdsevnebeskrivelse 
 

• Borgere med behov for et udvidet kontaktforløb tilbydes et personligt udviklingsforløb 
med såvel individuelle samtaler og gruppeorienterede vejledningselementer 

 
Tilbudstyper Jobkompagniet 
 

•  Kompetenceudvikling målrettet jobåbninger 
•  Læring i effektiv jobsøgning 
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•  Praktik i interne værksteder med fokus på læring 
•  Praktik i virksomheder 
•  Angst- og stresshåndtering  
•  Smertetackling 
•  Depressionsbehandling 
•  Individuelt tilrettelagt fysisk træning og afspænding 
•  Skræddersyede uddannelsesforløb for ledere og medarbejdere 
•  Supervision 
•  Projektudvikling og Fundraising 
•  Socialmedicinske og psykologiske undersøgelser 
•  Ergonomi og arbejdspladsindretning  
•  Foredrag og undervisning omkring sundhed og stress  

 

 
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, juni 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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Idræt om dagen 0 411 411 411 411

Aktivitetsbestemt medfinansiering 
af sundhedsvæsenet 179.039 300.432 300.432 300.432 300.432
Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning 4.570 5.776 5.776 5.776 5.776
Vederlagsfri fysioterapi hos 
fysioterapeut 14.673 14.373 14.373 14.373 14.373
Sundhedsfremme og forebyggelse 4.399 4.398 4.398 4.398 4.398
Andre sundhedsudgifter 4.006 3.100 3.100 3.100 3.100
I alt 206.688 328.490 328.490 328.490 328.490

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 seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• 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 seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen 
afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  
 
Der udarbejdes ny sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik i 2011, som vil være 
retningsgivende for målene i 2012. Den foreligger imidlertid ikke på nuværende tidspunkt. 
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Fortsætte med at understøtte 
borgerens mestring og den 
rehabiliteringsproces, borgeren har 
opnået ved at deltage i 
forløbsprogram eller 
genoptræningsforløb.  

Integrere tilbud fra Idræt om 
Dagen i den kommunale del 
af forløbsprogrammet. 
 
Motivere til at benytte Idræt 
om Dagen og andre 
motionstilbud i forlængelse af 
forløbsprogrammet. 
 

Alle deltagere i 
forløbsprogram får 
kendskab til tilbud fra 
Idræt om Dagen. 
 
75 % af alle deltagere i 
forløbsprogrammer 
benytter Idræt om 
dagen eller et andet 
motionstilbud 1 år efter 
deltagelse i 
forløbsprogrammet. 
 

Sundhedshuset medvirker til at 
skabe øget lighed i sundhed ved at 
borgere med særlige 
sundhedsmæssige udfordringer, 
som ofte vil være borgere med kort 

Proaktiv rekruttering. 
 
Decentrale tilbud og 
synlighed. 
 

65 % af brugerne af 
Sundhedshusets tilbud 
har kort eller ingen 
uddannelse. 
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eller ingen uddannelse, benytter 
Sundhedshusets tilbud (K). 

Forankring og øget synlig-
gørelse af Sundhedshuset 
gennem: 

- øget fokus på særligt 
udsatte grupper 

- samarbejde med 
Psykiatriens Hus. 

Projekt Nærmiljø i Thorning: At 
forbedre handlekompetence og 
sundhedsadfærd for alle borgere og 
styrke sammenhængskraften i 
lokalområdet. 
 

Skabe nye muligheder og 
aktiviteter. 
 
Danne netværk på tværs af 
sektorer for at skabe 
helhedsorienterede indsatser. 
 
Opbygge viden om og 
erfaring med rekruttering og 
fastholdelse af borgere med 
særligt fokus på dem, der har 
størst behov. 
 
Etablere tilbud indenfor 
udvalgte indsatsområder: 
kost, bevægelse, mental 
sundhed og proaktiv 
rekruttering til rygestop. 
 
Udvikle og afprøve nye og 
kendte metoder indenfor 
sundhed og trivsel. 
 
 

Der er skabt 3 nye 
aktiviteter. 
 
 
 
 
 
Der er identificeret 
nogle faktorer, som har 
betydning for 
fastholdelse af borgere 
med størst behov. 
 
Der er etableret et 
tilbud indenfor hvert 
indsatsområde. 
 
 
 
Der er afprøvet én 
kendt og én ny metode, 
og effekten heraf er 
evalueret.  
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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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

Idræt om Dagen 411 411 411 411 
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering 

300.432 300.432 300.432 300.432 

Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning 

5.776 5.776 5.776 5.776 

Vederlagsfri fysioterapi 14.373 14.373 14.373 14.373 
Sundhedsfremme og 
forebyggelse 

4.398 4.398 4.398 4.398 

Andre sundhedsudgifter 3.100 3.100 3.100 3.100 
I alt 328.490 328.490 328.490 328.490 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Stigende efterspørgsel efter sundhed og vanskeligt styrbare udgifter 
Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stigende, sundhedsudgifterne er således steget med 
mere end 30 % siden år 2000. Den stigende efterspørgsel retter sig mod såvel 
sygehusbehandling som tilbud i praksissektoren. Da kommunerne medfinansierer regionale 
sundhedsydelser, er udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale 
sundhedsydelser således også stærkt stigende. Det er lægerne, der henviser til regionale 
sundhedstilbud og kommunerne har yderst begrænset indflydelse på sundhedsudgifterne 
samlede størrelse.  
 
Ny medfinansieringsmodel 
Der er vedtaget en ny finansieringsmodel for den kommunale medfinansiering med virkning fra 
2012. Ændringen af loven betyder, at grundbidraget bortfalder og omlægges til 
aktivitetsbestemt medfinansiering. Omlægningen medfører, at den kommunale 
medfinansiering på landsplan samlet set vil udgøre ca. 18 mia. kr., hvilket svarer til en 
forøgelse på ca. 60 %. Derudover hæves medfinansieringsprocenten på det somatiske område 
fra 30 % til 34 %, og den maksimale betaling (loftet) på ambulant og stationær behandling 
mere end fordobles. Medfinansieringen på speciallægeområdet følger ændringen på ambulant 
somatik.  
 
Med omlægningen kommer der et loft på den enkelte regions indtægter fra kommunal 
medfinansiering. Såfremt en region overskrider indtjeningsloftet og hvis skyldes højere 
produktivitet end aftalt i økonomiforhandlingerne, tilbageføres midlerne til kommunerne under 
ét det følgende år.  
 
 

164



Bevillingsaftale 2012   

 
 

 

Fortsat behov for en sundhedsfremmende og forebyggende indsats 
Den landsdækkende befolkningsundersøgelse ”Hvordan har du det, 2010?”, bekræftede blandt 
andet, at der er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og sundhedstilstand. Med et 
fælles regionalt mål om at opnå større lighed i sundhed, vil der derfor fortsat være behov for 
at målrette sundhedsfremmeindsatsen i forhold til borgere med særlige sundhedsmæssige 
udfordringer, fx borgere med kort eller ingen uddannelse. 
 
Sundhedspolitikken har sat fokus på indsatser målrettet KRAM-faktorerne – Kost, Rygning, 
Alkohol og Motion. Sundhedspolitikken vil i løbet af 2011 blive fornyet som en 
sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik. KRAM-faktorerne vil indgå heri, fx er rygning fortsat 
den enkeltfaktor, der koster flest danskere livet, og som har det største 
forebyggelsespotentiale. Der vil derfor fortsat skulle gøres en målrettet indsats i forhold til at 
nedbringe antallet af rygere. Danskernes alkoholforbrug er stort og stigende og det er en 
udfordring at få vendt denne udvikling med henblik på at forbedre den generelle 
sundhedstilstand.  
 
Sundhed på tværs 
Sundhedsaftalen er det centrale aftaleredskab imellem region og kommuner. 
Sundhedsaftalerne er gældende for 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. Byrådets overordnede mål på sundhed kan 
også ses i den forbindelse. 
 
 

3. Beskrivelse af serviceniveau 
Der tilbydes vederlagsfri fysioterapi til børn i kommunalt regi i samarbejde med Videnshus 
Dybkær. Tilbuddet gives på baggrund af lægehenvisning og forældrene har frit valg af privat 
eller kommunal leverandør. Der forventes etableret kommunalt tilbud om vederlagsfri 
fysioterapi til beboere på plejecentre. Her vil tilsvarende være frit valg af behandler. 
 
Idræt om Dagen er overgået fra bevilling 34 til denne bevilling. Idræt om Dagen tilbyder en 
række idrætsaktiviteter for borgere der har dagen til rådighed.  
 
Der udarbejdes ny sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik i 2011, som vil blive 
retningsgivende for den kommende sundhedshandleplan. Der tilbydes sundhedsfremmende og 
forebyggende livsstilskurser i regi af sundhedshus og sundhedsbus, som i 2012 overgår fra 
projekt til drift. 
 
Der gennemføres nærmiljøprojekter i området omkring Arendalsvej og i Thorning.  
 
Serviceniveauet vil endvidere blive beskrevet i den sundhedshandleplan, der udarbejdes på 
baggrund af den kommende sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik.  
 
 

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, juni 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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Beboelse -1.086 0 0 0 0
Genoptræning 32.850 33.333 33.333 33.333 33.333
Kommunal tandpleje 1.332 1.245 1.245 1.245 1.245
Indtægter fra den centrale 
refusionsordning 0 -1.928 -1.928 -1.928 -1.928
Ældreboliger -10.937 2.086 2.086 2.086 2.086
Pleje og omsorg mv. af ældre 532.527 515.638 515.638 515.638 515.638
Forebyggende indsats for ældre 5.459 3.620 3.620 3.620 3.620
Plejehjem og beskyttede boliger 2.956 0 0 0 0
Hjælpemidler 47.552 46.142 46.142 46.142 46.142
Plejevederlag og hjælp til 
sygeplejeartikler 3.642 3.519 3.519 3.519 3.519
Hjælpemiddeldepot 5.207 5.027 5.027 5.027 5.027
Botilbud for længerevarende 
ophold 11.516 13.846 13.846 13.846 13.846
Sekretariater og forvaltning 25.397 26.307 26.307 26.307 26.307
Tjenestemandspension 4.301 4.300 4.300 4.300 4.300
I alt 660.717 653.135 653.135 653.135 653.135
Anlæg 34.986 3.000 3.000 66.893 66.893

Bevilling 73 Ældreområdet
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Bevillingsaftale for bevilling 73 Ældreområdet 
 
Bevillingsaftalen er indgået mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og afdelingschefen for 
bevilling 73 Ældreområdet. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. 
Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

• Bæredygtig økonomi 
• Tage hånd om de mest sårbare 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• 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 seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen 
afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  
 
Der udarbejdes ny ældre- og sundhedspolitik i 2011, som vil være retningsgivende for målene 
i 2012. Den foreligger imidlertid ikke på nuværende tidspunkt. 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Der indføres velfærdsteknologi, når 
den er arbejdskraftbesparende.  
 
Der indføres velfærdsteknologi, når 
det er hensigtsmæssigt for 
borgeren (K). 

Der udarbejdes årligt en 
strategi for implementering af 
velfærdsteknologi. 
 
Der nedsættes en 
tværkommunal 
arbejdsgruppe, som sammen 
med velfærdsteknologi-
konsulenten arbejder for den 
organisatoriske 
implementering af 
velfærdsteknologiske 
løsninger.  
 
Der samarbejdes med Region 
Midtjylland og andre 
offentlige myndigheder samt 
private aktører. 
 

Der er udarbejdet 
strategi. 
 
Der er opstillet 
effektmål for de valgte 
teknologier. 
 
Der kan konstateres at 
mindst én ny-indført 
teknologi er 
arbejdskraftbesparende. 
 
Der er opnået tilsagn 
om delvis ekstern 
finansiering . 
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2 til 1 projekt implementeres. 
 

Ældre- og Sundhedsudvalget sætter 
øget fokus på sundhedsfremme, 
forebyggelse og rehabilitering. 

Mestringstankegangen 
udbredes ved  
- hjemmehjælpsgrupperne 
ved sidemandsoplæring 
- Team Mestring knyttes 
tættere til visitationen 
- hjemmesygeplejen. 
 
 
Forløbsprogram for lænde-
ryg problematikker 
implementeres og der 
udarbejdes en 
evalueringsplan. 
 
Der etableres samarbejde 
med arbejdsmarkedsområdet 
om forløbsprogrammet. 
 
Samarbejdet med de frivillige 
organisationer opprioriteres. 

En stigende andel af de 
samlede udgifter til 
kompenserende hjælp, 
sundhedsfremme, 
forebyggelse og 
rehabilitering anvendes 
til sundhedsfremme, 
forebyggelse og 
rehabilitering. 
 
Der er oprettet et 
tilbud, som et antal 
borgere har benyttet. Af 
de første 20 deltagere 
giver mindst 75 % 
udtryk for, at de oplever 
færre 
deltagelsesbegrænsning
er i hverdagen efter 
deltagelse i lænde-ryg 
forløbsprogrammet. 
 
Der er udarbejdet model 
for samarbejdet med de 
frivillige, herunder 
beskrivelse af hvordan 
plejehjemsbeboere kan 
tilbydes bevægelse, 
samvær, motion og frisk 
luft.  
 

Udvikling af den kommunale del af 
det nære sundhedsvæsen med 
fokus på rammer og kompetencer. 
 
 

Faglig kompetenceudvikling i 
hjemmesygeplejen i samspil 
med akutteamet, herunder 
styrkelse af kompetencer i 
forhold til behandling i 
borgerens eget hjem. 
 
 
 
 
 
Beskrive grundlag for 
etablering af central 
sygeplejeklinik. 
 
Der identificeres og 
implementeres tilpasninger i 
organisationen ift. at arbejde 
målrettet med rehabilitering. 
 
Der er fokus på at udvikle 
faglighed og kompetencer ift. 
at arbejde med de svageste 
ældre. 

Der er ingen 
ventepatienter i de 
midlertidige pladser. 
 
Der kan ved audit på 
udvalgte plejecentre 
konstateres, at der ikke 
sker uhensigtsmæssige 
indlæggelser og 
genindlæggelser af 
plejehjemsbeboere.  
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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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

Genoptræning 33.333 33.333 33.333 33.333 

Kommunal tandpleje 1.245 1.245 1.245 1.245 
Indtægter fra den centrale 
refusionsordning 

-1.928 -1.928 -1.928 -1.928 

Ældreboliger 2.086 2.086 2.086 2.086 
Pleje og omsorg mv. af ældre 515.638 515.368 515.368 515.368
Forebyggende indsats for 
ældre 

3.620 3.620 3.620 3.620 

Hjælpemidler 46.142 46.142 46.142 46.142 
Plejevederlag og hjælp til 
sygeplejeartikler 

3.519 3.519 3.519 3.519 

Hjælpemiddeldepot 5.027 5.027 5.027 5.027 
Botilbud til længerevarende 
ophold 

13.846 13.846 13.846 13.846 

Sekretariater og forvaltning 26.307 26.307 26.307 26.307 
Tjenestemandspension 4.300 4.300 4.300 4.300 
I alt 653.135 653.135 653.135 653.135 
Anlæg 3.000 3.000 66.893 66.893 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
I relation til udarbejdelse af bevillingsaftale for 2012 fokuseres der på fem aktuelle 
udfordringer, som har væsentlig betydning for udviklingen af ældreområdet: 
 
Ældreområdet under pres og forandring 
Det kommunale sundheds- og omsorgsområde er under pres. Presset skyldes i nogen grad, at 
der bliver flere ældre og flere plejekrævende ældre, men også at der sker en stigning i nye og 
mere komplicerede plejeopgaver og at det sker indenfor nogle stramme økonomiske rammer. 
Hertil kommer, at en tilstrækkelig rekruttering af medarbejdere forventes at blive vanskelig på 
grund af mindre ungdomsårgange.  
 
I Silkeborg Kommune forventes antallet af 65-99-årige at stige med 4,1 % fra 2011 til 2012 
og aldersgruppen vil de kommende år udgøre en større andel af den samlede befolkning. Et 
stigende antal ældre og større andel af ældre i befolkningen vil betyde en stigende 
efterspørgsel på ældreområdets ydelser, selvom det ikke vil være ensbetydende med en 
tilsvarende procentvis stigning i efterspørgslen på hjemmehjælpsydelser, boliger mv. Årsagen 
hertil skal findes i, at hjælpen tildeles på baggrund af behov og ikke på baggrund af alder. 
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Sundhed og sygelighed 
De ældres fysiske funktionsniveau og livskvalitet er forbedret markant siden 1987 og 
udviklingen forventes at fortsætte, og modererer således det demografiske pres. Ligeledes er 
der siden 1987 sket forbedringer i sundhedsadfærden blandt ældre med et fald i andelen af 
rygere, en stigning i andelen af fysisk aktive og forbedrede kostvaner. De ældre er også blevet 
bedre til at benytte sig af de forebyggende tilbud, bl.a. helbredsundersøgelser hos den 
praktiserende læge. Omvendt er sygeligheden blandt de ældre også steget de sidste 20 år. 
Kroniske lidelser og kræftsygdomme er i stigning, skaber dårlig livskvalitet og udgør en stor 
økonomisk udfordring for sundhedsvæsenet – både for regionerne og kommunerne. I forhold 
til den kommunale medfinansiering, som afholdes på bevilling 71 Sundhedsområdet, udgør 
udgifterne til de ældre langt den største del. Med den stigende sygelighed følger også et 
stigende medicinforbrug. Derudover ses der også en stigning i andelen af svært overvægtige 
ældre og en stigning i andelen af ældre, der overstiger genstandsgrænsen for det anbefalede 
alkoholindtag. Det er vigtigt, at der også arbejdes med KRAM-faktorerne for den ældre del af 
befolkningen. 
 
I Danmark kommer hvert år omkring 40.000 på skadestuen efter at være faldet. Fald er den 
hyppigste ulykkestype blandt ældre. Risikoen for fald er stigende efter 60-års alderen. Hver 
tredje over 65 år falder mindst én gang om året. Kvinder falder hyppigere end mænd. Det er 
vigtigt, at der gøres en fokuseret indsats på at nedbringe antallet af fald blandt den ældre del 
af befolkningen. 
 
Bevare, styrke og udvikle resurser 
Det er væsentligt for alle mennesker at bevare, styrke og udvikle sine resurser, således at 
man kan blive ved med at tage ansvar for eget liv og klare sig uden offentlig hjælp. 
Erfaringerne med Projekt Bevar Mestringsevne og mestringspakken kan udbredes til driften 
gennem et stadig større fokus på mestring, hjælp til selvhjælp, hverdags-rehabilitering og 
aktiverende indsats. Der kan således overvejes afregningsformer, så leverandørerne af 
hjemmehjælp får incitament til at understøtte en aktiverende indsats. Ligeledes vil den 
tidligere omtalte udvikling i befolkningen med flere ældre gøre det endnu vigtigere med fokus 
på den rehabiliterende tilgang.  
 
Opgaveoverdragelse og behov for kompetenceudvikling. Udvikling af det nære sundhedsvæsen 
i kommunen 
Igennem flere år er der – uden økonomisk kompensation – sket en markant opgaveglidning fra 
regioner til kommuner. Færre indlæggelsesdage og stigningen i ambulante 
behandlingsmuligheder har betydet, at kommunerne i stigende grad har fået flere nye og mere 
komplicerede plejeopgaver, og i større omfang løser deciderede sundhedsopgaver. Det betyder 
blandt andet, at kommunernes hjemmesygepleje har fået en større rolle i forhold til ældre 
medicinske patienter og kronikere. Det betyder også, at der er kommet et stigende behov for 
akutfunktioner. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunen vil komme til at stille 
nye krav til medarbejdernes kompetencer arbejdet med tidlig opsporing af sygdom og 
samarbejdet med praktiserende læger og sygehuse.  
 
Frivillige og medborgerskab 
Den demografiske udvikling vil som nævnt betyde et øget pres på ældreområdet. Behovet for 
aktive frivillige borgere vil derfor vokse. I den kommende store gruppe af raske og aktive 
ældre, forventes der at ligge et potentiale for rekruttering af frivillige. De frivillige i Silkeborg 
Kommune er mere eller mindre løst organiseret bl.a. i pensionist- eller venneforeninger. I 
forbindelse med den ændrede struktur på ældreområdet, blev der i 2007 etableret en 
frivillighedskoordinatorfunktion og Frivilligforum. I den kommende strategi på området vil der 
være fokus på frivillige indsatser som et supplement til, og ikke en erstatning for, de offentlige 
ydelser. 
 
Innovation og velfærdsteknologi 
Øget anvendelse af velfærdsteknologi kan gøre borgerne mere selvhjulpne og aflaste 
personalet. Velfærdsteknologi omfatter teknologiske løsninger, som anvendes af borgere, der 
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er modtagere eller forbrugere af velfærdsydelser, og som enten kompenserer for eller støtter 
en nedsat funktionsevne. Velfærdsteknologi omfatter også teknologiske løsninger, der primært 
anvendes af og understøtter de medarbejdere, som leverer eller udfører velfærdsydelserne. 
Med den hurtige teknologiske udvikling og nye produkter på markedet, er medarbejdernes 
opbakning af afgørende betydning for succes med implementeringen af velfærdsteknologien i 
kommunen. Kernen i de sundhedsfaglige medarbejderes faglige identitet kan ligeledes blive 
udfordret af velfærdsteknologien, og medarbejderne er derfor en nøglegruppe, når 
velfærdsteknologien skal udvikles, afprøves og implementeres. 

 
3. Beskrivelse af serviceniveau 
Serviceniveauet for praktisk hjælp og personlig pleje samt for træning er beskrevet i 
ydelseskataloger og kvalitetsstandarder. Tilsvarende er der udarbejdet kvalitetsstandarder for 
madservice, hjemmesygepleje, plejeboliger mv. 
 
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, juni 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 2011 Budget 2012

takst takst

kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Madudbringning, køl normal portion 45,75 47,00
Madudbringning, varm normal portion 45,75 47,00
Biret, udbragt 15,25 15,50

Kostpakke - plejehjem/centrene pr. måned 3.167,00 3.233,00

Morgenmad 21,00 21,50
Middagsmad 57,00 58,00
Aftensmad 26,00 27,00
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
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, 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, 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 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Naturbeskyttelse 6.192 6.178 6.178 6.178 6.178
Vandløbsvæsen 2.724 2.724 2.724 2.724 2.724
Diverse udgifter og indtægter 4 0 0 0 0
I alt 8.920 8.902 8.902 8.902 8.902
Anlæg 1.224 500 1.100 1.000 1.000

Bevilling 81 Natur og miljø

175



Bevillingsaftale 2012   

 
 

 

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 seks overordnede politiske mål for budget 2012: 
 

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

Målene for bevilling 81 Natur og Miljø skal ligeledes understøtte Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets 
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 
På de følgende sider fremgår målene for bevilling 81 Natur og Miljø, der skal være 
medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske må. Målene i bevillingsaftalen 
afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. 
 
Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt 2012 er angivet med (K).  
 

 
 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Vandløbsvedligeholdelsen udføres i 
henhold til kommende vandplaner 
og naturplejen i Natura2000-
områder udføres i henhold til 
kommende naturplaner. 
 

Foretage den nødvendige 
omstilling af 
vandløbsvedligeholdelsen og 
naturplejen i det omfang det 
er muligt iht. plangrundlaget 

At der er foretaget de 
omstillinger der har 
været mulige iht. 
plangrundlaget og de 
økonomiske bevillinger. 

Indfri mulig CO2-besparelse i driften 
af vandløb, natur, skove og grønne 
områder. 

Foretage de nødvendige 
omstillinger i driften, så CO2-
besparelse kan indfries. 

At de mulige CO2-
besparelse i driften er 
indfriet. 
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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 2012 prisniveau 

Budget 
2012 

Overslag 
2013 

Overslag 
2014 

Overslag 
2015 

Naturbeskyttelse 6.182  6.178 6.178 6.178 
Vandløbsvæsen 2.724 2.724 2.724 2.724 
Diverse udgifter og indtægter 0 0 0 0 
I alt 8.902 8.902 8.902 8.902 
Anlæg 500 1.100 1.000 1.000 
 
 

2. Aktuelle udfordringer 
Statens vand- og naturplaner har været forsinkede, men senest i 2012 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. 
 
Indsatserne i medfør af naturplanerne forventes at skulle ske ved både kommunal 
medfinansiering og omprioritering af eksisterende indsatser på naturområdet.  

 
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, juni 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 2011 Budget 2012

takst takst

kroner kroner

ekskl. moms ekskl. moms

Rottebekæmpelse
 - afgift pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 3,50 3,30

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

Pejsebrænde, pr. rummeter
Blandet løvtræ 300,00 300,00
Birk 300,00 300,00
Bøg/eg 340,00 340,00
Blandet nåletræ 240,00 240,00
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Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag
1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015
Anlæg 22.412 30.000 26.050 15.000 15.000

Bevilling 82 Planlægning og 
byggemodning
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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 2012 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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Bevillingsregler  

  

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 
57 Handicap - sociale overførsler 
58 Handicap – institutioner 
59 Social Service - institutioner 
 
Arbejdsmarkedsudvalget: 
61 Arbejdsmarked – serviceudgifter 
66 Arbejdsmarked – overførselsudgifter 
69 Arbejdsmarked - Institutioner  
 
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: 
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• Kurstab og kursgevinster 

• Forskydninger i likvide aktiver og kort-
fristede tilgodehavender 

• 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-
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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.

 
 

 
 

 

185



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, 57 og 66, der vedrører over-
førselsudgifter) har som udgangspunkt net-
tooverførselsadgang 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 
Fælles ejendomsdrift er under etablering og 
nye retningslinjer ifbm. bygningsvedlige-
holdelse er således under udarbejdelse. 
 
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 +/- 
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-
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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-
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 
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(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 2012. 
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Forsiden:
Maleri af Børge Eriksen 
Aktivitetstilbuddet Kernen 
Titel: ’Boller i karry’


	Forside
	Forord
	Indledning
	Indholdsfortegnelse
	Byrådets mission og vision
	Målaftalen
	Budgetopgørelse
	Bevillingsoversigt
	Anlægsoversigt
	Kvalitetskontrakt
	Økonomiudvalget
	Vej- og Trafikudvalget
	Kultur- og Fritidsudvalget
	Børne- og Ungeudvalget
	Socialudvalget
	Arbejdsmarkedsudvalget
	Ældre- og Sundhedsudvalget
	Plan-, Miljø- og klimaudvalget
	Bevillingsregler
	Regler for økonomisk decentralisering



