
Byrådets målseminar  

Silkeborg Kommunes byråd holdt onsdag og torsdag den 26. og 27. februar 2014 det årlige 

målseminar, der er startskuddet til arbejdet med budget 2015 og overslagsårene 2016-18. 

På målseminaret drøftede byrådet mål med udgangspunkt i budget 2014. Tilkendegivelserne 

vil indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets videre arbejde med at fastlægge mål i ”Oplæg til 

målaftale 2015” 

Byrådet drøftede de økonomiske rammer for det kommende år, og der var enighed om at 

fastholde den økonomiske kurs, så der også fremadrettet er styr på økonomien.  

Kassebeholdningen skal fortsat opbygges til at udgøre minimum 250 mio. kr. Det skal give 

økonomisk robusthed, så der er penge til at håndtere særlige eller uforudsete situationer, 

hvorefter kassebeholdningen atter skal genopbygges.  

Byrådet tilkendegav ligeledes, at anlægsniveaet som minimum skal være 250 mio.kr., og at 

der fortsat skal afdrages på gælden, men hvor meget vil blive drøftet. 

Der var enighed om at få udarbejdet et katalog over mulige effektiviseringer, så byrådet kan 

prioritere mellem områder. Som minimum skal der realiseres en effektivisering på 1 pct., som 

er indregnet i budgetoverslagsårene. 

Et flertal i byrådet ønsker at afskaffe dækningsafgiften, og hastigheden vil blive drøftet 

fremadrettet. 

Byrådet ønsker også at drøfte konkurrenceudsættelse af opgaver, men det skal ikke på 

forhånd indarbejde i budgettet. Byrådet vil holde et temamøde, hvor andre kommuners 

erfaringer inddrages i forhold til, hvad der kan give mening at konkurrenceudsætte i Silkeborg 

Kommune. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget fik således på målseminaret input til det videre arbejde med 

budgettet, og udvalget drøfter på sit møde den 3. marts 2014 de politiske mål i ’Oplæg til 

målaftale’, som sammen med fagudvalgenes drøftelser af mål på bevillingsniveau vil danne 
grundlager for udarbejdelse af bevillingsaftaler.  

 Den 7. april 2014 udarbejder Økonomi- og Erhvervsudvalget ’Oplæg til målaftale’, hvorefter 

fagudvalgene udarbejder de budgetbidrag, der bliver udgangspunktet for drøftelserne på 

byrådets budgetseminar i august 2014. 

                                                                            

Budgettet 1. behandles i byrådet den 15. september 2014, og 2. behandlingen sker 6. oktober 
2014. 
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