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Politiske mål  
 
Byrådets overordnede politiske mål som er gældende for budgetåret 2014: 
 
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 –  

også 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/medborgerskab. 
� 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. 
� 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. 



 3 
 

 

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

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

ling til det Østjyske Bybånd. 
� Ved at understøtte medborgerskab og frivillighed. 
� Gennem en afbalanceret benyttelse og beskyttelse af vores unikke naturværdier, 

der understøtter de muligheder naturen giver. 
� Gennem kvalitet i kommunens kerneydelser. 
� Gennem et prioriteret kultur- og fritidsliv. 
� Gennem 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 bæredygtig miljø- og klimaindsats? 

� Gennem energibesparende foranstaltninger. 
� Ved en årlig CO2-reduktion på minimum 2 %, som bl.a. opnås med en ambitiøs 

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

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

og dialog understøtter borgeres og øvrige interessenters bestræbelser på at ska-
be fremtidssikrede løsninger. 
 

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

 
Hvordan sikres fagligt bæredygtige miljøer? 

� Gennem samarbejde og videndeling indenfor og 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 (ekskl. ældreboliger), samt at kassebehold-
ningen konsolideres med 50 mio. kr. årligt til et niveau på 250 mio. kr. jf. økonomisk politik 
godkendt af Byrådet juni 2012. 
 
Byrådet tilkendegav på målseminaret at ”Oplæg til målaftale” udarbejdes efter principperne 
aftalt i forbindelse med budgettering af overslagsårene 2014-2016 og den Økonomiske politik. 
Der er indarbejdet dermed som planlagt en 1% effektivisering af servicedriftsudgifterne. 
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Forudsætninger for budgetforslag 2014-2017 
 
Herunder beskrives kort de centrale overordnede forudsætninger, der vil være gældende for 
udarbejdelsen af Budget 2014-2017.  
 

Forudsætninger for budgettet 
 
Aftalen mellem KL og regeringen 
Når den forventede aftale mellem KL og regeringen foreligger medio juni 2013 vil denne være 
rammesættende for Silkeborg Kommunes budget.  
 
Det aftalte bloktilskud til kommunerne får konsekvens på indtægtssiden. Ligeledes vil lov- og 
cirkulæreprogrammet få effekt på driftsudgifterne med de reguleringer af bloktilskuddet, som 
lov- og cirkulæreprogrammet måtte indeholde i medfør af DUT (det udvidede totalbalanceprin-
cip), der tildeler/fjerner ressourcer i sammenhæng med opgaveflytninger til/fra kommunerne. 
 
I forbindelse med Vækstplan DK blev der d. 26. februar 2013 indgået aftale mellem Regerin-
gen og KL om rammerne for de økonomiske forhandlinger om kommunernes økonomi for 
2014. I henhold til budgetloven skal regeringen fremlægge lovforslag om lofter for de kommu-
nale serviceudgifter i 2014 – 2017.  
 
Det blev aftalt at rammen for kommunernes serviceudgifter i 2014 fastsættes svarende til 
budgettet for 2013 fratrukket 2 mia. kr. I forlængelse heraf er Regeringen og KL enige om at 
videreføre løftet, aftalt i januar 2013, af de kommunale anlægsinvesteringer fra 2013 til 2014. 
dermed vil kommunernes investeringer i 2014 udgøre 18,1 mia. kr. svarende til det forventede 
investeringsniveau i 2013. Bloktilskuddet justeres i overensstemmelse hermed.  
 
I økonomiaftalen for 2013 er balancetilskuddet ekstraordinært løftet med 3 mia. kr. og hertil 
kommer en lånepulje på 500 mio. kr. Regeringen og KL er enige om at der i 2014 er en tilsva-
rende udfordring i forhold til kommunernes likviditet. Den konkrete håndtering drøftes i forbin-
delse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2014. 
 
Silkeborg Byråd forudsætter, at kommunen overholder sin andel af den serviceudgiftsramme, 
som aftalen mellem regeringen og KL for budget 2014 fastlægger. 
 
Skoleområdet 
Regeringen har lanceret en omfattende folkeskolereform, der forhandles i Folketinget i 2013 
med henblik på vedtagelse i sommeren 2013. Reformen ventes at træde i kraft skoleåret 
2014/2015 dvs. i august 2014.  
 
Hvis hovedelementerne i reformen vedtages, vil det indebære betydelige ændringer af den 
faglige og økonomiske styring af folkeskolen. Ændringerne vil også påvirke organisering og 
indhold af dagtilbud, kultur- og fritidstilbud til børn og unge mv.  
Ændringerne vil påvirke budgetåret 2014 med 5/12 svarende til første halvdel af undervis-
ningsåret 2014/2015. 
 
Budget 2014 udarbejdes på nuværende tidspunkt uden hensyntagen til konsekvens af en sko-
lereform.   
Parrallet hermed vil der, understøttet af KL, være en lang række aktiviteter med henblik på 
forberedelse af skolereformen, herunder arbejdes der også med de økonomiske forhold. 
 
I august forventes hovedlinjerne kendt og skolereformens konsekvenser planlægges drøftet på 
budgetseminaret med henblik på vurdering af påvirkningen i forhold til budget 2014-2017. 
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Udviklingen i befolknings- og elevtal for Silkeborg Kommune 
Oplysninger om det fremtidige befolkningstal er en væsentlig forudsætning for budgetlægnin-
gen på flere af Silkeborg Kommunes områder. Der udarbejdes derfor årligt en ny befolknings-
prognose for kommunen. Prognosen beskriver den forventede befolkningsudvikling, dels på de 
enkelte aldersgrupper, dels på de enkelte områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner 
desuden grundlaget for elevtalsprognosen, som i lighed med befolkningsprognosen er udarbej-
det i marts 2013.  
 
I nedenstående skema er vist befolkningsprognosens forventninger til den fremtidige befolk-
ningsudvikling på de enkelte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2013 er faktiske tal opgjort 
pr. 1. januar 2013. 
 
 

 Realiseret Prognose Udvikling i procent 

Aldersgrupper 2013 2014 2018 2026 2013-
2014 

2013-
2018 

2013-
2026 

0-5 år 6.483 6.292 5.905 6.431 -2,9 % -8,9 % -0,8 % 

5-15 år 13.433 13.453 13.348 12.668 0,2 % -0,6 % -5,7 % 

18-24 år 6.990 7.146 7.379 7.885 2,2 % 5,6 % 12,8 % 

25-39 år 14.844 14.547 14.206 15.339 -2,0 % -4,3 % 3,3 % 

40-64 år 30.987 31.148 31.845 32.532 0,5 % 2,8 % 5,0 % 

65+ år 15.264 15.775 17.811 21.380 3,3 % 16,7 % 40,1 % 

80+ år 3.433 3.505 3.995 5.867 2,1 % 16,4 % 70,9 % 

I alt 89.352 89.683 92.052 97.823 0,4 % 3,0 % 9,5 % 

 
 
 

Budgetopgørelse  
 
 

A. Skattefinansieret område 
 
1. Indtægter 
 
Silkeborg Kommunes indtægter på det skattefinansierede område består af skatter og tilskud 
fra staten, det såkaldte bloktilskud.  
 
Udskrivningsgrundlaget for 2014 beregnes først når den såkaldte majopgørelse af udskriv-
ningsgrundlaget i 2011 foreligger. Herefter kan udviklingen i udskrivningsgrundlaget skønnes 
fra 2011 og til 2014. Mere sikker bliver beregningen når der sidst i august foreligger opgørelse 
af 2012 udskrivningsgrundlaget, hvor ca. 98 % af selvangivelserne er lignet. Herefter skal 
kommunen vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. 
 
Bloktilskuddet til Silkeborg kommune beregnes først, når der foreligger en aftale mellem KL og 
regeringen. 
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I budget 2013 har det sociale kriterie vedr. ”20-59 årige uden beskæftigelse” for Silkeborg 
Kommune medført at tilskud- og udligningsbeløbet vedr. 2013 blev højere end forventet. Der 
er usikkerhed om hvorvidt antallet på dette kriterie falder i forhold til budgetoverslagsåret 
2014, hvilket kan medføre at tilskud- og udligningsbeløbet falder. Tilskud- og udligningssyste-
mets samlede effekt på Silkeborg Kommunes budget er først kendt ved indgåelse af økonomi-
aftalen i juni, hvorfor konsekvensen på nuværende tidspunkt ikke kan estimeres. 

 
2. Driftsudgifter 
Driftsudgifterne udgøres af både serviceudgifter og overførselsudgifter.  
 
2.1. Beregning af serviceudgiftsrammen  
Rammeberegningen i Silkeborg Kommune tager udgangspunkt i budget 2013 som korrigeres 
for justeringer af budget 2013, før dette fremskives til budget 2014 pris- og lønniveau. Hertil 
kommer at kommunen, jf. nedenstående gennemgang, pris- og lønfremskriver på artsniveau.  
 
Der reguleres for opgaveændringer i medfør af de sidste års lov - og cirkulæreprogrammer og 
serviceudgiftsrammerne korrigeres for demografipåvirkningen og endelig korrigeres serviceud-
giftsrammerne for effektiviseringer.  
 
Serviceudgiftsrammerne for de enkelte bevillinger, som de fremgår af bilag 2, fremkommer 
konkret således: 
 
Udgangspunkt i Budget 2013 (Bilag 2, kolonne A): 
Serviceudgifterne budgetteres med udgangspunkt i det foregående års budget, dvs. Budget 
2013. 
 
Serviceudgifterne opgøres som driftsudgifterne minus udgifter til ældreboliger, refusion vedrø-
rende særligt dyre enkeltsager, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne og 
udgifter til overførsler og til forsikrede ledige. 
 
Opgave korrektioner af Budget 2013: (Bilag 2, kolonne B): 
I kolonne C korrigeres der for lokale opgaveændringer i relation til Budget 2013. Budgetbelø-
bene fremskrives til 2014 pris- og lønniveau med KL’s gennerelle fremskrivningsprocent på 
1,3%. 
 
I nedenstående tabel er opgjort flytninger af budgetbeløb mellem bevillinger. 
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Fra bevilling Til bevilling Beløb
(mio. kr.)

Flytning af budgetbeløb vedr. afvikling af Troldebusken til bevilling 43 
Børn og Familie

12 Kommunale 
ejendomme

43 Børn og 
Familie 0,4

Flytning af budgetbeløb vedr. nedrivning af pavillon Granly Børnehave 
til bevilling 43 Børn og Familie

12 Kommunale 
ejendomme

43 Børn og 
Familie 0,1

Flytning af budgetbeløb vedr. ny lejestue på Skolebakken 4 (Gamle 
Sorring Børnehave) fra bevilling 43 Børn og Familie 43 Børn og familie

12 Kommunale 
ejendomme 0,1

Flytning af budgetbeløb vedr. ejendomsdrift af den selvejende 
institution Tyttebærhuset fra bevilling 43 Børn og Familie 43 Børn og familie

12 Kommunale 
ejendomme 0,2

Flytning af budgetbeløb vedr. ny SFO Hvinningdal (tidl. Troldebusken) 
fra bevilling 41 Skoler 41 Skoler

12 Kommunale 
ejendomme 0,4

Flytning af budgetbeløb vedr. ny klub og øvrig aktivitet på Skolebakken 
4 (Gamle Sorring Børnehave) fra bevilling 41 Skoler 41 Skoler

12 Kommunale 
ejendomme 0,2

Flytning af budgetbeløb vedr. pavilloner Silkeborg Ungdomsskole fra 
bevilling 41 Skoler 41 skoler

12 Kommunale 
ejendomme 0,2

Flytning af budgetbeløb vedr. mindre anlægsarbejder 41 skoler
12 Kommunale 
ejendomme 0,5

Flytning af budgetbeløb vedr. Levring Sognegård - Inventar til bevilling 
34 Kultur og Fritid

12 Kommunale 
ejendomme

34 Kultur og 
Fritid 0,0

Flytning af budgetbeløb vedr. Indleje for værested på Toftebjerg 
Medborgerhus til bevilling 34 Kultur og Fritid 

12 Kommunale 
ejendomme

34 Kultur og 
Fritid 0,1

Flytning af budgetbeløb vedr. special vedligeholdelse - 
varmtvandsbadeafstalten på Hostrupgade fra bevilling 34 Kultur og 
Fritid

34 Kultur og 
Fritid

12 Kommunale 
ejendomme 0,1

Flytning af budgetbeløb vedr. Funder GF - rengøring af 
omklædningsfaciliteter og fejning til bevilling 34 Kultur og Fritid

12 Kommunale 
ejendomme

34 Kultur og 
Fritid 0,0

Flytning af budgetbeløb vedr. ejendomsdrift af Sluse- og Hjejlekiosken 
fra bevilling 25 Veje 25 Veje

12 Kommunale 
ejendomme 0,2

Flytning af budgetbeløb vedr. ejendomsskat for arealerne: Matr. Nr. 
6æ, 6ø og 6aa Hårup by, Linå til bevilling 81 Natur og Miljø

12 Kommunale 
ejendomme 81 Natur og Miljø 0,0

Besparelser sfa. energiinvesteringer 
12 Kommunale 
ejendomme

16 Tværgående 
aktiviteter 2,5

Flytning af budgetbeløb vedr. Levring Sognegård 
43 børn og 
Familie

34 Kultur og 
Fritid 0,1

Flytning af budgetbeløb vedr. forpagtning af Slusekiosk og Hjejlekiosk, 
fra bevilling 12 25 Veje

34 Kultur og 
Fritid -0,5

Forpagtning af grillbar, Silkeborgvej, fra bevilling 25 25 Veje
34 Kultur og 
Fritid 0,0

Flytning af budgetbeløb vedr. administrativ arbejdsplads 
43 Børn og 
Familie

14 Central-
funktioner 0,7  

 
 
 
Herudover er der korrigeret for: 
 
Bevilling 14 Centralfunktioner 
Regulering af beløb til systemlicenser i Job og Borgerservice og Økonomi og IT i henhold til at 
antallet af løsninger herunder selvbetjening og antallet af brugere/systemlicenser er stigende, 
1,4 mio. kr. 
 
Bevilling 15 Fælles formål 
Der tilføres budgetramme på 0,1 mio. kr. i forbindelse med valg. 
 
Bevilling 34 Kultur og Fritid 
Indfasning af besparelsen vedr. Kulturspinderiet som lukker d. 1. juli 2013. Bevillingen reduce-
ret med 0,833 mio. kr. 
 
Afledt drift som følge af overtagelse af vedligeholdelsespligten for tennisbaner 0,045 mio. kr. 
Desuden drift af legeplads ved Stockholmsvej 0,105 mio. kr. Området er i forbindelse med 
byggemodningen etableret som offentligt grønt område med legeplads. 
 



 8 
 

Der tilføres budgetramme på 0,198 mio. kr. til projektet Aarhus som Europæisk Kulturhoved-
stad i 2017 og til trappeleje Silkeborg Sportscenter 0,122 mio. kr. 
 
Budget 2013 fremskrevet (Bilag 2, kolonne C): 
De enkelte bevillinger er jf. bilag 2, kolonne C omregnet til 2014 pris- og lønniveau. Omreg-
ningen er foretaget på baggrund af KL’s forventning til udviklingen i de enkelte udgifts- og ind-
tægtsarter. Jævnfør KTO-forliget skønner KL nu lønudviklingen fra 2012 til 2013 til 0,9% lave-
re end indarbejdet i budget 2013. Derfor omregnes Budget 2013 først til KL’s nye forventnin-
gen til lønudviklingen. Herefter fremskrives til 2014 pris- og lønniveau.  
 
I forbindelse med omregning af budget 2013 korrigeres for: 
 

• Lønreduktionen medfører at overhead indtægterne på bevilling 16 Tværgående aktivite-
ter falder, derfor tilføres bevillingen 0,103 mio. kr. 

• Bevilling 43 Børn og familie tilføres 0,9 mio. kr. til faldende forældrebetaling pga. lavere 
lønskøn. 

• Som bestillerbevilling reduceres følgende bevillinger for lavere lønudgifter på udfører-
bevillingerne: 

o Bevilling 43 Børn og Familie reduceres med 0,233 mio. kr. 
o Bevilling 45 Handicap – børn reduceres med 0,141 mio. kr. 
o Bevilling 51 Social service reduceres med 0,128 mio. kr. 
o Bevilling 55 Handicap reduceres med 1,103 mio. kr. 

• Bevilling 55 Handicap tilføres 0,183 mio. kr. som vedrører BPA-ordningerne og hvor der 
ikke forventes en nedgang i lønnen. 

• Bevilling 73 Ældreområdet fratrækkes 0,9% af betaling for ydelser på plejecentre som 
følge af korrektion for KTO-forliget. 

 
Desuden er der korrigeret for ændring af momspositivlisten gældende for regnskabsåret 2013. 
 
Det skal endvidere bemærkes, at der i skønnet over lønudviklingen ikke er taget højde for den 
såkaldte reststigning. Reststigning er den lønstigning, som ligger ud over den overenskomst-
mæssigt aftalte ramme, dvs. anciennitetsbestemte stigninger m.m. Problemstillinger i forbin-
delse hermed løses af hver enkelt bevilling indenfor den afsatte økonomiske ramme.  
  
DUT mv. (Bilag 2, kolonne D): 
Der korrigeres ikke for DUT reguleringer på beløb under 100.000 kr.  
 
Bevilling 14 Centralfunktioner 
I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er sat et mål om 80 pct. af kommunikationen med 
det offentlige skal foregå obligatorisk digitalt i 2015. Portodelen er en DUT-sag. Bevillingen 
reduceres med 0,4 mio.kr. 
 
Bevilling 16 tværgående aktiviteter 
I budget 2013 er afsat 46,8 mio. kr. (Det ekstraordinære finansieringstilskud) til sikring af 
kassebeholdningen i forbindelse med bl.a. opgaveflytningen til Udbetaling Danmark. Beløbet 
skal ikke indgå i budget 2014.  
 
Bevilling 41 Skoler 
Ændring af tilskudsberegning for de frie grundskoler og det kommunale bidrag til staten, bevil-
lingen reduceres med 0,2 mio. kr. 
 
Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center  
Flere opsøgende teams og udgående teams i psykiatrien, bevillingen tilføres 0,1 mio. kr. 
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Generelt: 
Økonomistaben vil endvidere i fornødent omfang regulere de enkelte bevillinger for opgave-
ændringer på serviceområdet i medfør af årets lov- og cirkulæreprogram, der foreligger ultimo 
juni 2013. Som udgangspunkt foretages der ikke reguleringer på beløb under 100.000 kr.  
 
Fordeling til demografi (Bilag 2, kolonne E): 
Med rammebudgetteringen underlægges behovsprioriteringen i høj grad økonomien. Udgangs-
punktet for rammebudgetteringen er ”hvad har vi råd til?” / ”hvad vil vi bruge?” De forhold der 
beskrives, og som har betydning for de enkelte bevillinger, vurderes derfor ikke i forhold til, 
hvad det vil koste at opretholde ”uændret serviceniveau”. Der er i stedet tale om beregninger, 
der indikerer i hvilken retning størrelsen af den økonomiske ramme må bevæge sig for at til-
stræbe et uændret serviceniveau. 
 
Den demografiske udvikling 
 
Generelle bemærkninger 
Den demografiske udvikling tages i betragtning på følgende områder børn og familie, skole, 
ældre og handicappede.  
 
Den demografiske udvikling beregnes på baggrund af faktiske befolkningstal pr. 1. januar 
2013 og prognosetal for 2014. Forskellen beregnes, og der foretages en indikativ beregning af 
de umiddelbare budgetmæssige konsekvenser af den demografiske udvikling. Nettoresultatet 
er afsat i pulje på bevilling 16 tværgående aktiviteter.  
 
Skoler 
På skole, SFO, ungdomsskolens 10. klasseundervisning, efterskoler og ungdomskostskoler og 
privatskole-området tages der udgangspunkt i Elevtalsprognosen 2012/13-2025/26. På de øv-
rige områder tages udgangspunkt i befolkningsprognosen.  
 
Bevilling 41 Skoler rammebudgetteres på samme vilkår som budgettets øvrige serviceudgifts-
bevillinger. Derfor vil der ikke ske en revurdering af det økonomiske behov for bevillingen i 
forbindelse med den årlige elevtalsopgørelse pr. 5. september 2013.  
 
Skoler 
Der forventes et fald i elevtallet på ca. -0,1 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme til 
”folkeskoler”, reduceres med 0,3 mio. kr.  
 
Privatskoler 
Der forventes en stigning i elevtallet på ca. 2,6 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme 
til ”privatskoler”, udvides med 1,3 mio. kr. 
 
SFOer 
Beregningen baseres på 100 % af eleverne i 0.-3.-klasse samt på 50 % af eleverne i 4.-6.- 
klasse. Der forventes et fald i elevtallet på ca. -0,3 %. Dette indikerer, at den økonomiske 
ramme reduceres med 0,2 mio. kr.   
 
Efterskoler og ungdomsskoler  
Der forventes en stigning i elevtallet på 2,1 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme 
udvides med 0,4 mio. kr.  
 
Ungdomsskolen 
Der forventes et fald i 10. klasse eleverne på -0,4 %. Dette indikerer at den økonomiske ram-
me forbliver uændret. 
 
Ungdomsskolens fritidsundervisning fremskrives med udviklingen i antal 14-18-årige, der for-
ventes et fald i aldersgruppen på -1,6 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme reduce-
res med 0,2 mio. kr.  



 10 
 

 
Specialundervisning 
Der forventes en stigning i antallet af 5-15-årige på 0,1 %. Dette indikerer, at den økonomiske 
ramme forhøjes med 0,1 mio. kr. 
 
Befordring 
Der forventes en stigning i antallet af 5-15-årige på 0,1 %. Dette indikerer, at den økonomiske 
ramme forbliver uændret. 
 
Tandplejen 
Befolkningsprognosen 2012-2025 viser i relation til tandplejen et fald i antallet af 3-17-årige 
på -0,9 %. Dette indikerer at rammen nedsættes med 0,3 mio. kr.  
 
Børn og familie 
Dagplejen 
Antallet af 0-2-årige falder ifølge Befolkningsprognosen 2013–2026 med -3,7 %. Dette indike-
rer, at rammen nedsættes med 4,2 mio. kr.  
 
Børnehaver 
Antallet af 3-5-årige falder ifølge Befolkningsprognosen 2013–2026 med -2,3 %. Dette indike-
rer, at rammen nedsættes med 0,5 mio. kr.  
 
Integrerede institutioner  
Antallet af 0-5-årige falder ifølge Befolkningsprognosen 2013–2026 med -2,9 %. Dette indike-
rer, at rammen reduceres med 5,6 mio. kr.  
 
Fællesformål  
Antallet af 0-5-årige falder ifølge Befolkningsprognosen 2013–2026 med -2,9 %. Dette indike-
rer at rammen reduceres med 1,0 mio. kr.  
 
Sundhedsplejen 
Befolkningsprognosen 2013-2026 viser i relation til sundhedsplejen at antallet af 0-16-årige 
falder med -0,6 %. Dette indikerer at rammen reduceres med 0,1 mio. kr. 
 
Udsatte børn og unge 
Antallet af 0-17-årige falder ifølge Befolkningsprognosen 2013–2026 med -0,9 %. Dette indi-
kerer, at rammen reduceres med 1,0 mio. kr.   
 
Handicappede 
Antallet af 0-17-årige falder ifølge Befolkningsprognosen 2013–2026 med -0,9 %. Dette indi-
kerer at rammen til handicappede børn reduceres med 0,6 mio. kr. 
 
Antallet af 18-99-årige stiger ifølge Befolkningsprognosen 2013–2026 med 0,8 %. Dette indi-
kerer at rammen til Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center udvides med 0,6 mio. kr. og bevilling 
55 handicappede udvides med 1,9 mio. kr.  
 
Ældre 
Beregning af den aktuelle demografitildeling er sket ud fra en beregning efter visiterede timer 
fordelt på 5 års aldersintervaller på den del, der er omfattet af fritvalg. De øvrige fællesudgif-
ter er demografitildelt efter udviklingen i de 65-99-årige og budgettet til hjælpemidler er de-
mografi tildelt efter udviklingen i befolkningen. Endelig er den del der er omfattet af økonomisk 
decentralisering (plejehjemmene m.v. - inde) betragtet som konstant. 
 
Fritvalg 
Fritvalgsområdet tilskrives demografi i forhold til visiteret tid i februar 2013, det indikerer, at 
rammen udvides med 4,3 mio. kr.  
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Fællesudgifter  
Antallet af 65-99-årige stiger ifølge Befolkningsprognosen 2013–2026 med 3,3 %. Dette indi-
kerer, at rammen udvides med 1,2 mio. kr.  
 
Hjælpemidler 
Antallet af 0-99-årige stiger ifølge Befolkningsprognosen 2013–2026 med 0,4 %. Dette indike-
rer at rammen udvides med 0,2 mio. kr. 
 
Hvad angår den økonomisk decentrale del (plejecentre m.v. - inde), betragtes denne som kon-
stant. 
 
Samlet demografivækstberegning for børn, skoler, ældre og handicappede: 
I alt indikerer ovenstående demografivækstberegning et realvækstpres på -4,0 mio. kr. fordelt 
på: 

• Bevilling 41 Skoler med 0,8 mio. kr. 
• Bevilling 43 Børn og familie med -12,3 mio. kr. 
• Bevilling 45 Handicap - børn med -0,6 mio. kr. 
• Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center med 0,6 mio. kr. 
• Bevilling 55 Handicap med 1,9 mio. kr. 
• Bevilling 73 Ældreområdet med 5,6 mio. kr. 
 

 
Beregning af generel effektivisering (Bilag 2 Kolonne F og G) 
 
Økonomiudvalget har d. 8. april 2013 besluttet at nedsættelse af bidrag til barselsfonden fra 
1,1% til 0,85% af lønsummen (kolonne F) svarende til 5,7 mio. kr. afsættes som pulje på be-
villing 16 tværgående aktiviteter til udgifter ved eventuel reform af folkeskolen.  Besparelser 
på udførerbevillingerne er indregnet som realiseret på bestillerbevillingerne, dog er besparel-
sen på bevilling 58 handicap institutioner ved indregning på bevilling 55 handicap reduceret 
med 50%, idet der også sker salg af pladser til andre kommuner. 
 
Der indregnes, i henhold til den økonomiske politik, tilkendegivelserne på byrådets målseminar 
og økonomiudvalgets beslutning d. 8 april 2013, en effektivisering på 1% på bevillingerne (ko-
lonne G) svarende til 33,9 mio. kr., der er fordelt på bevillingerne.  
 
I alle kommunens afdelinger investeres med henblik på opnåelse af driftseffektiviseringer og 
det forventes at den udmøntede effektivisering opnås ved at: 

• Der er i samarbejde med medorganisationen udarbejdet en indsatsplan med henblik på 
reduktion af sygefraværet. 

• Der arbejdes på tværs i kommunen med mestring på mange forskellige niveauer og de 
store driftsafdelinger opnår gode resultater gennem denne indsats. 

• Innovation, digitalisering og reorganisering af arbejdsgange og opgaveområder er 
dagsordenssat i alle områder og der er igangsat initiativer med henblik på at understøt-
te en opgaveløsning med færre ressourcer.  

 

Moderniseringsaftalens effektiviseringsmål (både kommunens og statens bidrag) indregnes 
ikke særskilt, men er forudsat indeholdt i pct-reduktionen. 
 
Af moderniseringsaftalen fremgår på nuværende tidspunkt nedenstående afledte effekt af sta-
tens initiativer i 2013, mens eventuelle yderligere initiativer vil indgå i årets økonomiaftale 
(anført med forventet virkning i Silkeborg kommune): 
 

• Byggesagsområdet, vej- og trafikområdet (administrative lettelser) 0,5 mio.kr. 
• Frivalgsområdet (ny model) 2,1 mio.kr. 
• Digital selvbetjening 3,4 mio.kr. 
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Moderniseringsaftalens initiativer vil indgå i forbindelse med fordeling af reduktionen inden for 
de administrative bevillinger.  
 
Befordringsområdet blev i Økonomiaftalen sidste år udpeget som et område hvor der kan hen-
tes effektiviseringer, af regeringen identificeret som værende i størrelsesordenen 430 mio.kr. 
for kommunerne under ét. Temaet vil indgå i de kommende økonomidrøftelser og resultatet vil 
være kendt forud for budgetseminaret i august.  
 
Serviceudgiftsrammer i alt (Bilag 2, Kolonne H) 
Serviceudgiftsrammen inkl. DUT, demografi, effektiviseringer og diverse korrektioner bliver i 
alt 3.362,0 mio. kr. 
 
2.2 Indkomstoverførsler 

Præmissen for budgettering på overførselsområdet er det bedst mulige skøn over udgifterne i 
budgetåret baseret på erfaringen fra de tidligere år og forventet udvikling i antallet af modta-
gere af indkomstoverførsler. I forbindelse hermed inddrages skøn over effekten af initiativer i 
finansloven på området. 

På kort sigt relaterer udfordringerne sig især til at håndtere ledigheden, herunder afkortning af 
dagpengeperioden samt den nye flexjob- og førtidspensionsreform. På længere sigt går udfor-
dringerne på at imødekomme den aldersbetingende afgang fra arbejdsmarkedet samt at øge 
uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken. 
 
Overførslerne deles op i det budgetgaranterede område, øvrige overførsler samt beskæftigel-
sesområdet. 
 
Området har to separate garantiordninger: budgetgarantiordningen, som omfatter de traditio-
nelle kommunale overførselsudgifter (kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, 
førtidspension, erhvervsgrunduddannelser og integration) samt det særlige beskæftigelsestil-
skud på det forsikrede område.  
 
I begge ordninger er der en foreløbig udmelding, en midtvejsregulering og en efterregulering 
af tilskuddet, når regnskabet er gjort op.  
Formålet med budgetgarantien er at undgå påvirkning af den kommunale økonomi i forhold til 
konjunkturudviklingen. 
 
Regeringen har i 2013 præsenteret forslag til kontanthjælpsreform og sygedagpengereform til 
videre forhandling med folketingets partier. 
 
 
3 Anlægsbudget 2014 til 2017 
Proces for udarbejdelse af anlægsbudget 2014 – 2017: 

April – juni 2013: 
Der gennemføres administrativt en gennemgang af tids- og betalingsplaner for de projekter 
der er budgetteret med start i årene 2013-2016 eller som er overført fra tidligere år. Herunder 
vurderes behov for projektering forud for projekternes igangsættelse. 
 
På grundlag af denne gennemgang udarbejdes administrativt et oplæg til anlægsbudget 2014-
2016 (inklusive 2017 i det omfang nogle projekter først afsluttes i dette år) og med forslag til 
eventuel indarbejdelse af de store anlægsprojekter, som byrådet på målseminaret tilkendegav 
de ønskede undersøgt nærmere. 

Det administrative oplæg drøftes indledende i Økonomiudvalget den 21. maj og endeligt den 3. 
juni. 
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Parallelt hermed udarbejder fagudvalgene en prioriteret oversigt over anlægsprojekter der øn-
skes indarbejdet i 2017 – med henblik på indledende tværgående prioritering i Økonomiudval-
get den 3. juni og efterfølgende drøftelser på budgetseminaret. 

Juni – august 2013: 
På grundlag af Økonomiudvalgets drøftelser udarbejdes der administrativt et oplæg til anlægs-
budget 2014-2017 samt oversigter over projekter prioriteret af fagudvalgene som ikke er ind-
arbejdet i oplæg til anlægsbudget. 
 
August – september 2013: 
Oplægget danner grundlag for drøftelserne på Byrådets budgetseminar i august 2013 og Øko-
nomiudvalget vil efterfølgende udarbejde forslag til anlægsbudget 2014-2017. 

 
 

Bevillingsaftaler 
 
På baggrund af dette oplæg til målaftale arbejder fagudvalgene frem til 14. juni med bevil-
lingsaftalerne.  
 
Der anvendes bevillingsaftaler på alle bevillingsområder i kommunen med det formål at skabe 
sammenhæng i styringen. Den økonomiske og faglige styring integreres, således at der er 
klarhed over hvor og hvordan der skabes balance i forventningerne til udvikling og serviceni-
veau inden for de økonomiske rammer. Det er i bevillingsaftalerne ressourcerne fastlægges 
samtidig med at der med udgangspunkt i tilkendegivelserne på målseminaret sættes fokus på 
mål og succeskriterier. 
 
Bevillingsaftalerne indeholder således en konkretisering af oplæg til målaftale i forhold til de 
enkelte bevillingsområder, i form af fagudvalgenes mål og en prioritering af økonomien inden-
for hver bevilling.  



Bilag 2 Serviceudgiftsrammer 2014 efter ØK d. 8. april 2014

A B C D E F G H I J

Bevilling

Service-

udgifter 

budget 2013

Opgave-

korrektioner 

fremskrevet 

til 2014 pl

Service-

udgifter 2013 i 

2014 PL

DUT og 

ekstra 

ordinært 

finansierings-

tilskud Demografi Barselspulje

Effektivisering 

(1%)

Serviceudgifts-

ramme 2014

Ikke service-

udgifter Bevillingsniveau

11 Ældreboliger -13,8 -13,8

12 Kommunale ejendomme 194,0 -1,5 194,9 -0,2 -1,9 192,8 2,6 195,3

13 Brand og redning 13,4 0,0 13,4 0,0 -0,1 13,3 0,0 13,3

14 Centralfunktioner 357,7 2,2 362,1 -0,4 -0,7 -3,6 357,4 0,0 357,4

15 Fælles formål 43,3 0,1 44,1 0,0 -0,4 43,6 0,0 43,6

16 Tværgående aktiviteter 97,5 2,5 101,9 -47,6 4,0 5,7 -0,6 63,4 0,0 63,4

24 Kollektiv trafik 40,8 0,0 41,7 -0,4 41,2 0,0 41,2

25 Veje 74,3 0,3 75,9 -0,1 -0,8 75,1 0,0 75,1

28 Entreprenøropgaver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Kultur og Fritid 134,9 -0,7 136,0 -0,2 -1,4 134,5 0,0 134,5

41 Skoler 809,9 -1,2 812,5 -0,2 0,8 -1,7 -8,1 803,3 0,0 803,3

43 Børn og Familie 488,1 -0,5 490,4 -12,3 -1,2 -4,8 472,1 -1,0 471,2

45 Handicap - børn 64,7 0,0 65,5 -0,6 0,0 -0,6 64,2 -3,5 60,7

48 Handicap- børneinstitutioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 Familiesektionen- institutioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 Social service 58,5 0,0 59,5 -0,1 -0,6 58,8 0,0 58,8

53 Socialpsykiatrisk Center 73,6 0,0 74,1 0,1 0,6 0,0 -0,7 74,1 -0,8 73,3

55 Handicap 244,9 0,0 247,7 1,9 -0,2 -2,5 246,9 -8,5 238,4

58 Handicap institutioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59 Social service - institutioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 Arbejdsmarked- serviceudgifter 21,1 0,0 20,5 -0,1 -0,2 20,2 0,0 20,2

71 Sundhedsområdet 27,9 0,0 28,3 0,0 -0,3 28,0 307,0 335,0

73 Ældreområdet 662,4 0,0 666,4 5,6 -1,3 -6,7 664,0 -0,9 663,1

78 Fritvalgsområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

81 Natur og miljø 8,9 0,0 9,1 0,0 -0,1 9,0 0,0 9,0

I alt 3.415,8 1,2 3.444,0 -48,1 0 0,0 -33,9 3.362,0 281,1 3.643,1


