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Politiske mål  
 
Byrådets overordnede mål for budgetåret 2015: 
 
Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. 
Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen af økonomi, serviceniveau og faglighed have fokus 
på: 

‐ Attraktiv kommune  

‐ Borgere, organisationer og erhvervsliv møder fagprofessionelle 

‐ Tage hånd om de mest sårbare 

‐ Sundhedsfremme og forebyggelse 

‐ Bæredygtig miljø- og klimaindsats 

 
Bæredygtig økonomi, da det er fundamentet for fremtidens Silkeborg Kommune og grundlag 
for kommunens fortsatte opgaveløsning og udvikling. 

‐ 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 lovgivningsmæssige 

ramme. 
‐ Gennem de økonomisk mest rentable og fremtidssikrede beslutninger med særligt fokus 

på forebyggelse. 
‐ Gennem opbygning af en robust kassebeholdning. 

 

Attraktiv kommune – mere vækst, flere job, flere borgere 
‐ Ved bosætning, erhvervsudvikling og uddannelsesmiljøer, da det skaber grundlaget for 

attraktivitet, vækst og dynamik. 
‐ Ved at styrke erhvervsudviklingen og jobskabelsen gennem lokale initiativer og strate-

gisk samarbejde med Businessregion Aarhus og på tværs af kommunegrænser. 
‐ Ved alsidige bosætningsmuligheder med blik for tilflytternes ønsker, i varierede bymil-

jøer og lokalsamfund. 
‐ Ved at arbejde for stadigt flere og bredere uddannelsesmuligheder og styrket infra-

struktur 
‐ Ved kvalitet i kommunens kerneydelser. 

 

Borgere, organisationer og erhvervsliv møder fagprofessionelle, så det bidrager til me-
re innovation, bedre ressourceudnyttelse og større sammenhæng. 

‐ Ved at sætte borgerne i centrum gennem tidlig involvering. 
‐ Ved at sætte fokus på, at samskabelse og inddragelse skaber højere kvalitet, bedre ud-

nyttelse og større sammenhæng 
‐ Ved fortsat at styrke samarbejdet mellem frivillige og fagpersoner, så der skabes øget 

medborgerskab 
‐ Ved at styrke udviklingen af faglige miljøer med kompetente og innovative medarbejde-

re, der arbejder på at skabe fremtidens løsninger 
‐ Ved at fokusere på innovation og digitalisering, der udvikler samspillet med borgere og 

samfund. 
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Tage hånd om de mest sårbare, da det er en kerneopgave for kommunen at understøtte 
borgere, der har brug for støtte til at mestre eget liv. 

‐ Ved at tage udgangspunkt i ressourcerne hos de mest sårbare 
‐ Ved tidlig opsporing og tidlig indsats gennem frivillighed og medborgerskab 
‐ Ved at sikre sammenhængende borgerforløb gennem tværgående samarbejde 
‐ Ved at afprøve nye muligheder og udvikle nye metoder med afsæt i evidens, evaluering 

og brugerundersøgelser. 

 
Sundhedsfremme og forebyggelse, for at fremme borgernes mulighed for at leve et sundt 
liv med høj livskvalitet. 

‐ Ved at sætte fokus på lighed i sundhed 
‐ Ved at tænke sundhed ind i kerneydelser, planlægning og politikker. 
‐ Ved at sikre en helhedsorienteret indsats gennem tværgående samarbejde 
‐ Ved at skabe gode uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold, da gode levevilkår er afgø-

rende for den almene sundhedstilstand. 
‐ Ved i samspil med foreningsliv og frivillige, at fremme benyttelse og udvikling af natur 

og kulturliv, da aktiviteter, gode oplevelser og glæde er med til at styrke den mentale 
sundhed. 

 
Bæredygtig miljø- og klimaindsats, hvor der tages et kommunalt og lokalt ansvar i be-
stræbelserne på at opnå fremtidssikrede løsninger. 

‐ Ved at iværksætte fremtidssikrede løsninger gennem partnerskaber og energibesparen-
de tiltag  

‐ Ved at gøre at gøre det lettere at skabe fremtidssikrede løsninger gennem planlægning, 
myndighedsbehandling, information og dialog 

‐ Ved at udfordre eksisterende rammer og søge innovative løsninger 
‐ Ved en ambitiøs vand- og naturplanlægning og øget genanvendelse af affald 
‐ Ved en årlig CO2-reduktion for den kommunale organisation på minimum 2 %. 

 
 
Finansielle mål: 
De finansielle mål er udarbejdet ud fra den Økonomiske Politik samt tilkendegivelserne på by-
rådets målseminar februar 2014. 
 
Den ikke disponerede kassebeholdning konsolideres til et niveau på 250 mio.kr. hvilket opnås i 
2015. Anvendes der midler af kassebeholdningen vil der på ny blive arbejdet med konsolide-
ring.  
 
Der afdrages årligt netto 50 mio.kr. på kommunens gæld, når der ses bort fra optag af lån til 
ældreboliger og optag af lån til de energiinvesteringer, der indgår i en hvile-i-sig-selv-ordning i 
henhold til byrådets beslutning herom.  
 
 
”Oplæg til målaftale” indeholder en i serviceudgiftsrammerne indregnet effektiviseringsgevinst 
på 1%. 
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Forudsætninger for budgetforslag 2015-2018 
 
Herunder beskrives kort de centrale overordnede forudsætninger, der vil være gældende for 
udarbejdelsen af Budget 2015-2018.  
 
Forudsætninger for budgettet 
 
Aftalen mellem KL og regeringen 
Når den forventede aftale mellem KL og regeringen foreligger medio juni 2014 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. 
 
Anlægsniveauet i aftalerne om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL har i årene 
2012 til 2014 været højt. Det høje anlægsniveau har været med til at sikre høj aktivitet og 
øget beskæftigelse. Men fra 2015 og frem er forventningen jf. Finansministerens udtalelser på 
Kommunaløkonomisk Forum 9. – 10. januar 2014, at anlægsniveauet skal reduceres i forhold 
til 2014 for at sikre den offentlige saldo. 
 
I økonomiaftalen for 2014 er balancetilskuddet ekstraordinært løftet med 3 mia. kr. Om der i 
2015 indgår et ekstraordinært løft af balancetilskuddet vides først i forbindelse med indgåelse 
af aftale om kommunernes økonomi mellem KL og Regeringen i juni 2014. 
 
Silkeborg Byråd forudsætter, at kommunen overholder sin andel af den serviceudgiftsramme, 
som aftalen mellem regeringen og KL for budget 2015 fastlægger. 
 
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 2014.  
 
I nedenstående skema er vist befolkningsprognosens forventninger til den fremtidige befolk-
ningsudvikling på de enkelte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2014 er faktiske tal opgjort 
pr. 1. januar 2014. 
 

Realiseret
Aldersgrupp
er 2014 2015 2019 2027 2014-2015 2014-2019 2014-2027

0-5 år 4.089 3.965 3.819 4.289 -3,0% -6,6% 4,9%
5-15 år 8.518 8.489 8.299 7.892 -0,3% -2,6% -7,3%
18-24 år 5.357 5.344 5.465 5.784 -0,2% 2,0% 8,0%
25-39 år 10.128 9.999 9.820 10.536 -1,3% -3,0% 4,0%
40-64 år 20.227 20.322 20.771 21.208 0,5% 2,7% 4,8%
65+ år 10.485 10.816 12.207 14.538 3,2% 16,4% 38,7%
80+ år 2.391 2.474 2.851 4.179 3,5% 19,2% 74,8%
I alt 89.631 89.949 92.022 97.243 0,4% 2,7% 8,5%

Prognose Udvikling i procent

 
 
 



 5 
 

 
 
 
 

Budgetopgørelse  
 
 

A. Skattefinansieret område 
 
1. Indtægter 
 
Silkeborg Kommunes indtægter på det skattefinansierede område består af skatter, tilskud og 
udligning.  
 
Udskrivningsgrundlaget for 2015 beregnes først når den såkaldte majopgørelse af udskriv-
ningsgrundlaget i 2012 foreligger. Herefter kan udviklingen i udskrivningsgrundlaget skønnes 
fra 2012 og til 2015. Mere sikker bliver beregningen når der sidst i august foreligger opgørelse 
af 2013 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. 
 
2. Driftsudgifter 
Driftsudgifterne udgøres af både serviceudgifter, øvrige udgifter (refusion på dyre enkeltsager, 
aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedssystemet og ældreboliger) og overførselsudgif-
ter.  
 
2.1. Beregning af serviceudgiftsrammen  
Rammeberegningen i Silkeborg Kommune tager udgangspunkt i budget 2014 som korrigeres 
for justeringer af budget 2014, før dette fremskives til budget 2015 pris- og lønniveau.  
 
Der reguleres for opgaveændringer i medfør af de sidste års lov - og cirkulæreprogrammer og 
serviceudgiftsrammerne korrigeres for demografipåvirkningen, politiske beslutninger og ende-
lig korrigeres serviceudgiftsrammerne for effektiviseringer.  
 
Serviceudgiftsrammerne for de enkelte bevillinger, som de fremgår af bilag 2, fremkommer 
konkret således: 
 
Udgangspunkt i Budget 2014 (Bilag 2, kolonne A): 
Serviceudgifterne budgetteres med udgangspunkt i det foregående års budget, dvs. Budget 
2014. 
 
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. 
 
I Budget 2015- 2018 flyttes budgettet til Socialtilsyn Midt fra at indgå på bevilling 14 Central-
funktioner med et nul-budget til en nyoprettet bevilling 44 Socialtilsyn Midt. 
 
Fra budget 2015 slås bevilling 45 Handicap – børn og bevilling 48 Handicap – børneinstitutio-
ner sammen til bevilling 45 Handicap – børn. Ligeledes slås bevilling 74 Handicap og bevilling 
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79 Handicap institutioner sammen til bevilling 74 Handicap – voksne. Sammenlægningerne på 
Handicap – og Psykiatris område er en konsekvens af den nye organisering af området.  
 
Opgave korrektioner af Budget 2014: (Bilag 2, kolonne B): 
I kolonne B korrigeres der for lokale opgaveændringer i relation til Budget 2014. Budgetbelø-
bene fremskrives til 2015 pris- og lønniveau med KL’s generelle fremskrivningsprocent på 
2,1%. 
 
I nedenstående tabel er opgjort flytninger af budgetbeløb mellem bevillinger. 
 
 

  Fra bevilling Til bevilling 

Beløb 
(mio. 
kr.) 

Flytning af budgetbeløb vedrørende lovpligtige ser-
viceaftaler for Jysk Arena 

Bevilling 34 
Kultur og Fritid 

Bevilling 12 
Kommunale ejen-
domme 

0,045

Flytning af budgetbeløb vedrørende lovpligtige ser-
viceaftaler for Fårvanghallen 

Bevilling 34 
Kultur og Fritid 

Bevilling 12 
Kommunale ejen-
domme 0,005

Flytning af budgetbeløb vedrørende lovpligtige ser-
viceaftaler for Voel Hallen 

Bevilling 34 
Kultur og Fritid 

Bevilling 12 
Kommunale ejen-
domme 0,002

Flytning af budgetbeløb vedrørende lovpligtige ser-
viceaftaler for Danhostel 

Bevilling 34 
Kultur og Fritid 

Bevilling 12 
Kommunale ejen-
domme 0,008

Flytning af budgetbeløb vedrørende lovpligtige ser-
viceaftaler for Them Medborgerhus (Toftebjerg) 

Bevilling 34 
Kultur og Fritid 

Bevilling 12 
Kommunale ejen-
domme 0,032

Flytning af budgetbeløb vedrørende lovpligtige ser-
viceaftaler for Den Kreative Skole 

Bevilling 34 
Kultur og Fritid 

Bevilling 12 
Kommunale ejen-
domme 0,029

Flytning af budgetbeløb vedrørende Teknisk Service 
ydelser, løbende vedligeholdelse og lovpligtige ser-
viceaftaler for Silkeborg Medborgerhus, Lunden og 
Ny Kjærsgård 

Bevilling 34 
Kultur og Fritid 

Bevilling 12 
Kommunale ejen-
domme 

0,26
Flytning af budgetbeløb vedrørende ophør af ser-
vicejob på Den Kreative Skole 

Bevilling 34 
Kultur og Fritid 

Bevilling 61 Ar-
bejdsmarked - 
serviceudgifter 

0,1
Flytning af budgetbeløb vedrørende regulering af 
forventet årlig energieffektivisering som følge af 
opsætning af solcelleanlæg på Svømmecenter 
Nordvest 

Bevilling 12 
Kommunale 
ejendomme 

Bevilling 34 Kultur 
og Fritid 

0,011
Flytning af budgetbeløb vedrørende el, vand og 
varme for Vium-Hvam Sognegård 

Bevilling 12 
Kommunale 
ejendomme 

Bevilling 34 Kultur 
og Fritid 

0,101
Flytning af budgetbeløb vedrørende leje af areal på 
Østervang 6A i Bryrup til pavillon på Bryrup SFO 

Bevilling 41 
Skoler 

Bevilling 12 
Kommunale ejen-
domme 0,04

Flytning af budgetbeløb vedrørende ejendomsdrift, 
efter køb af Resedavej 101,103 og 107, af den selv-
ejende institution Blæksprutten 

Bevilling 43 
Børn og Familie 

Bevilling 12 
Kommunale ejen-
domme 

0,885
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Flytning af budgetbeløb vedrørende ejendomsdrift af 
den selvejende institution Vinderslev børne- og fri-
tidsgård 

Bevilling 43 
Børn og Familie 

Bevilling 12 
Kommunale ejen-
domme 

0,453
Flytning af budgetbeløb vedørende fraflytning af 
lokaler på Frederiksberggade 60-62 (tidl. Frederiks-
berggårdens Børnehave) 

Bevilling 12 
Kommunale 
ejendomme 

Bevilling 43 Børn 
og Familie 

0,499
Flytning af budgetbeløb vedrørende løn og over-
head for tekniskservicemedarbejder og vedligehol-
delse af industrikøkken til Rosengårdscentret 

Bevilling 12 
Kommunale 
ejendomme 

Bevilling 52 
Sundhedsområdet 

0,345
Flytning af budgetbeløb vedrørende fraflytning af 
lokaler på Frydensgade 4 (Det gule hus) 

Bevilling 12 
Kommunale 
ejendomme 

Bevilling 73 Æld-
reområdet 

0,085
Flytning af tjenestemandspension for tandplejen Bevilling 41 

Skoler 
Bevilling 52 
Sundhedsområdet 

2,27
Flytning af tjenestemandspension for sundhedsple-
jen 

Bevilling 43 
Børn og Familie 

Bevilling 52 
Sundhedsområdet 

0,707
Flytning af budgetbeløb vedr. åbne pædagogiske 
tilbud (flygtningelegestue) 

Bevilling 43 
Børn og Familie 

Bevilling 52 
Sundhedsområdet 

0,675
Flytning af budgetbeløb vedr. IT-system til Børn og 
Familie 

Bevilling 15 
Fælles formål 

Bevilling 14 Cen-
trale funktioner 

0,11
 
 
 
Herudover er der korrigeret for: 
Indkøbsbesparelser: 
Effekten af indgåede indkøbsaftaler, som er indgået i 2014 eller før. Indkøbsbesparelsen er på 
1,2 mio. kr. heraf tilføres 0,3 mio. kr. til styrkelse af udbuds-/indkøbsfunktionen. 0,9 mio. kr. 
tilføres kassen.  
 
100 fleksjob-åbninger med få effektive arbejdstimer 
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. 13. november 2013 at oprette 100 fleksjob-åbninger 
med få effektive arbejdstimer pr. uge. Ordningen er efterfølgende drøftet i Koncernledelsen og 
HovedMED. Serviceudgiftsbevillingerne tilføres samlet 3,7 mio. kr. hertil. 
 
Bevilling 12 Kommunale ejendomme 
Tilførsel af 0,2 mio. kr. til forundersøgelser mm. i forbindelse med køb, salg og indleje.  
 
Bevilling 14 Centralfunktioner 
Tilførsel af 0,8 mio. kr. til udfasning af gebyrindtægt vedrørende ejendomsdata. 
 
Bevilling 15 Fælles Formål 
I 2014 var der afsat engangsbeløb til efterløn og eftervederlag til udvalgsformænd i 2014. Der 
fratrækkes 0,7 mio. kr. 
 
Bevilling 34 Kultur og Fritid  
På kultur og Fritidsudvalgets møde d. 1. oktober 2013 blev sag om lejeaftale med DSI Klubhu-
set om leje af omklædningsrum godkendt. Bevillingen søges tilført 0,1 mio. kr. svarende til 
den samlede merudgift i forhold til den nuværende kontrakt på 0,1 mio. kr. 
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Der tilføres budgetramme på 0,3 mio. kr. til afledt drift til hal i Grauballe og hal i Gjessø udfra 
nuværende kendte forudsætninger samt ved forventet åbning d. 1. august 2015.  
 
Der tilføres budgetramme til projektet Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, og til 
trappeleje Silkeborg Sportscenter 0,1 mio. kr. 
 
Budget 2014 fremskrevet (Bilag 2, kolonne C): 
De enkelte bevillinger er jf. bilag 2, kolonne C omregnet til 2015 pris- og lønniveau. Omreg-
ningen er foretaget på baggrund af KL’s forventning til udviklingen i de enkelte udgifts- og ind-
tægtsarter.  
 
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.  
 
Lovindgrebet i konflikten mellem KL og Lærernes Centralorganisation har medført merudgifter 
udover KTO-forliget. Kommunernes merudgifter i forbindelse med udfasning af 60-årsreglerne 
ligger ud over KL’s lønskøn for 2014 og 2015. I budget 2014 er tilført budget på 1,5 mio. kr. til 
udfasning af 60 årsreglen på bevilling 41 Skoler. Udgift til udfasning stiger fra 94 mio. kr. på 
landsplan til 225 mio. kr. i 2015 og forventes indarbejdet i økonomiaftalen mellem KL og Rege-
ringen i juni. I kolonne G indregnes merudgifterne til udfasning af 60-årsreglerne. 
 
Til skoleområdet er kommunernes bloktilskud løftet ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 
600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017. Omstillingstilskuddet fordeles efter ob-
jektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer.  
I budget 2014 er omstillingstilskuddet 11,4 mio. kr. på bevilling 41 Skoler. Der forventes et 
væsentligt større tilskud i 2015 og 2016. I 2017 forventes ca. samme tilskud som i 2014.  
Det øgede tilskud i forhold til 2014 vil først blive tilført bevilling 41 Skoler efter tilskuddet er 
udmeldt. Omstillingstilskuddet giver ikke serviceudgiftsramme.    
  
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. Ifølge den fæl-
lesoffentlige digitaliseringsstrategi skulle der på landsplan være en besparelse på porto på 
116,9 mio. kr. svarende til 1,8 mio. kr. i Silkeborg Kommune i 2015 i forhold til 2014. Der 
fjernes budgetbeløb på 1,8 mio. kr.  
 
Lov af 23. december 2012 om en reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af 
ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v. medfører kommunale mindreudgifter 
til fleksjob og sygedagpenge. Reformen betyder merudgifter til administration, primært samta-
ler med personer i ressourceforløb. Der tilføres budgetbeløb på 0,3 mio. kr.  
 
Ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (2-årig suspensi-
on af kommunernes strafrefusion ved medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kommu-
nernes refusion af kontanthjælp)  
Fra og med uge 1 i 2013 til og med uge 52 i 2014 blev kommunerne fritaget for økonomisk 
straf ved manglende rettidighed på kontanthjælpsområdet. Det medførte kommunale mindre-
udgifter til administration og revision. Fra 2015 genindføres kommunernes strafrefusion ved 
medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kommunernes refusion af kontanthjælp. Der 
tilføres budgetbeløb på 0,3 mio. kr. 
 
Bevilling 16 tværgående aktiviteter 
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I budget 2014 er afsat 33,7 mio. kr. (Det ekstraordinære finansieringstilskud) samt 50 mio. kr. 
til konsolidering af kassebeholdningen. Det ekstraordinære finansieringstilskud skal ikke indgå 
i budget 2015. Da den ikke disponerede kassebeholdning forventes konsolideret til 225 mio. 
kr. ultimo 2014, budgetteres der kun med 25 mio. kr. til konsolidering i 2015. 
 
Bevilling 43 Børn og Familie 
Lov af 12. juni 2009 om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love (Adoption uden 
samtykke, stedbarns-adoption af registreret partners barn fra fødslen m.v.)  
Kompensationen for loven vedr. adoption uden samtykke mv. har en faldende profil. Det ende-
lige udgiftsniveau nås først i 2029. Forskellen til kompensationen for 2014 er -8,7 mio. kr. sva-
rende til en reduktion på 0,1 mio. kr. netto i Silkeborg Kommune. 
 
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 2014. 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, handicappede, psykiatri og sundhed (hjælpemidler, sundhedspleje og tandpleje).  
 
Den demografiske udvikling beregnes på baggrund af faktiske befolkningstal pr. 1. januar 
2014 og prognosetal for 2015. Forskellen beregnes, og der foretages en indikativ beregning af 
de umiddelbare budgetmæssige konsekvenser af den demografiske udvikling.  
 
Det bemærkes at der i nedenstående er regnet med afrundede tal, hvorfor der i forhold til ser-
viceudgiftsrammen i bilag 2 er afrundingsdifferencer. 
 
Skoler 
På skole, SFO, ungdomsskolens 10. klasseundervisning, efterskoler og ungdomskostskoler og 
privatskole-området tages der udgangspunkt i Elevtalsprognosen 2013/14-2026/27. 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 2014.  
 
Skoler 
Der forventes en stigning i elevtallet på ca. 0,3 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme 
til ”folkeskoler”, forhøjes med 1,7 mio. kr.  
 
Privatskoler 
Der forventes en stigning i elevtallet på ca. 2,4 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme 
til ”privatskoler”, udvides med 1,2 mio. kr. 
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SFO 
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. -0,2 %. Dette indikerer, at den økonomiske 
ramme reduceres med 0,2 mio. kr.   
 
Efterskoler og ungdomsskoler  
Der forventes et fald i elevtallet på 6,4 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme reduce-
res med 1,4 mio. kr.  
 
Ungdomsskolen 
Antallet forventes uændret i 10. klasse eleverne jf. elevtalsprognosen. Dette indikerer at den 
økonomiske ramme forbliver uændret. Dog skal det bemærkes at pt. forventes ikke det elevtal 
i ungdomsskolen som elevtalsprognosen angiver.  
 
Ungdomsskolens fritidsundervisning fremskrives med udviklingen i antal 14-18-årige, der for-
ventes et fald i aldersgruppen på -0,8 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme reduce-
res med 0,1 mio. kr.  
 
Specialundervisning 
Der forventes et fald i antallet af 5-15-årige på -0,1 %. Dette indikerer, at den økonomiske 
ramme forbliver uændret. 
 
Befordring 
Der forventes et fald i antallet af 5-15-årige på 0,1 %. Dette indikerer, at den økonomiske 
ramme forbliver uændret. 
 
 
Børn og familie 
Dagplejen 
Antallet af 0-2-årige falder ifølge Befolkningsprognosen 2014–2027 med -2,4 %. Dette indike-
rer, at rammen reduceres med 2,5 mio. kr.  
 
Børnehaver 
Antallet af 3-5-årige falder ifølge Befolkningsprognosen 2014–2027 med -3,2 %. Dette indike-
rer, at rammen reduceres med 0,7 mio. kr.  
 
Integrerede institutioner  
Antallet af 0-5-årige falder ifølge Befolkningsprognosen 2014–2027 med -2,9 %. Dette indike-
rer, at rammen reduceres med 5,2 mio. kr.  
 
Fællesformål  
Antallet af 0-5-årige falder ifølge Befolkningsprognosen 2014–2027 med -2,9 %. Dette indike-
rer at rammen reduceres med 1,0 mio. kr.  
 
Udsatte børn og unge 
Antallet af 0-17-årige falder ifølge Befolkningsprognosen 2014–2027 med -0,5 %. Dette indi-
kerer, at rammen reduceres med 0,5 mio. kr.   
 
Sundhed 
 
Sundhedsplejen 
Befolkningsprognosen 2014-2027 viser i relation til sundhedsplejen at antallet af 0-16-årige 
falder med -0,8 %. Dette indikerer at rammen reduceres med 0,1 mio. kr. 
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Tandplejen 
Befolkningsprognosen 2014-2027 viser i relation til tandplejen et fald i antallet af 3-17-årige 
på -0,5 %. Dette indikerer at rammen reduceres med 0,3 mio. kr.  
 
Hjælpemidler 
Antallet af 0-99-årige stiger ifølge Befolkningsprognosen 2014–2027 med 0,4 %. Dette indike-
rer at rammen udvides med 0,3 mio. kr. 
 
 
Handicappede 
Antallet af 0-17-årige falder ifølge Befolkningsprognosen 2014–2027 med -0,5 %. Dette indi-
kerer at rammen til handicappede børn reduceres med 0,3 mio. kr. 
 
Antallet af 18-99-årige stiger ifølge Befolkningsprognosen 2014–2027 med 0,6 %. Dette indi-
kerer at rammen til Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center udvides med 0,5 mio. kr. og bevilling 
74 handicappede udvides med 1,5 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. 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 2014, det indikerer, at 
rammen udvides med 4,7 mio. kr.  
 
Fællesudgifter  
Antallet af 65-99-årige stiger ifølge Befolkningsprognosen 2014–2027 med 3,3 %. Dette indi-
kerer, at rammen udvides med 1,1 mio. kr.  
 
 
Hvad angår den økonomisk decentrale del (plejecentre m.v. - inde), betragtes denne som kon-
stant. 
 
Samlet demografivækstberegning for børn, skoler, sundhed, ældre og handicappede: 
I alt indikerer ovenstående demografivækstberegning et realvækstpres på -1,5 mio. kr. fordelt 
på: 

 Bevilling 41 Skoler med 1,2 mio. kr. 
 Bevilling 43 Børn og familie med -10,0 mio. kr. 
 Bevilling 45 Handicap - børn med -0,3 mio. kr. 
 Bevilling 52 Sundhedsområdet med -0,2 mio. kr.  
 Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center med 0,5 mio. kr. 
 Bevilling 73 Ældreområdet med 5,8 mio. kr. 
 Bevilling 74 Handicap med 1,5 mio. kr. 

 
 
Befordring samt flytning af budgetbeløb - fra honorarer til budget-
ramme (Bilag 2 Kolonne F) 
Jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse d. 3. marts 2014 flyttes budgetbeløb på 1,7 
mio. kr. fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 14 Centralfunktioner. Beløbet har 
tidligere været opkrævet i forbindelse med planlagte vedligeholdelsesprojekter. Desuden tilfø-
res bevilling 14 Centralfunktioner 2,1 mio. kr. som finansieres ved at nedskrive de i budgettet 
indarbejdede anlægsprojekter med 2 procent og således opkræves der ikke fremover honora-
rer når Ejendomme yder rådgivning i forbindelse med planlagte anlægsopgaver. Dog med und-
tagelse af opkrævning af honorarer på ældreboligerne. 
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I ’Aftale om kommunernes økonomi for 2014’ mellem regeringen og KL er det aftalt, at kom-
munerne i 2014 skal effektivisere befordringsopgaven med i alt 100 mio. kr. stigende til i alt 
430 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen er i 2015 indregnet med 1,7 mio. kr. på bevilling 16 
Tværgående aktiviteter. De 1,7 mio. kr. fremskrives til 2015 priser og fordeles efter samme 
fordeling som i 2014. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med befordringsområdet. 
Skulle arbejdsgruppen fremkomme med en anden fordeling af effektiviseringen vil beløbene 
blive omfordelt mellem bevillingerne. 

Skolereform (Bilag 2 Kolonne G) 
Med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 blev de kommunale serviceudgifter løftet med 
204 mio. kr. i 2014 og med 407 mio. kr. fra 2015 og frem til indførelse af skolereformen. Der-
for tilføres bevilling 41 Skoler 3,2 mio. kr. i 2015. 

Til udfasning af 60-årsreglerne på skoleområdet forventes kommunernes serviceudgifter hævet 
med 133,8 mio. kr. i 2015. Silkeborg Kommunes andel heraf udgør 2,1 mio. kr. og tilføres be-
villing 41 skoler. 

I budgetaftalen om budget 2014 – 2017 indgået mellem alle partier i byrådet 2013 blev det 
vurderet, at der i budgetåret 2014 er flere ressourcer til driften af folkeskoler, end den nye 
folkeskolereform kræver i 2014.  
Til helårseffekt fra 2015 vurderes der at mangle ressourcer i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. 
Parterne var enige om at det yderligere behov (som kan opgøres når arbejdet med at beskrive 
indholdet af folkeskolereformen er klar i foråret 2014) tilføres bevillingen i forbindelse med 
budgetlægningen for 2015.  
Således forventes det, at bevilling 41 skoler tilføres budgetbeløb, når beregningerne herfor 
foreligger. 

Beregning af generel effektivisering (Bilag 2 Kolonne H) 

Der er i serviceudgiftsrammerne indregnet en effektivisering på 1% svarende til 34,0 mio. kr., 
i henhold til tilkendegivelserne på byrådets målseminar og Økonomi- og Erhvervsudvalgets 
efterfølgende drøftelser. 

I alle kommunens afdelinger søges der opnået driftseffektiviseringer og det forventes at den 
udmøntede 1% effektivisering opnås herved. Driftseffektiviseringer kan opnås på mange for-
skelige måder og der er mange initiativer, der søger at understøtte en uændret opgaveløsning 
med anvendelse af færre ressourcer, eksempelvis nye innovative arbejdsformer, mestring og 
digitalisering. Ligeledes arbejdes der fortsat, i samarbejde med MED-organisationen, med at 
nedbringe sygefraværet.  

Serviceudgiftsrammer i alt (Bilag 2, Kolonne I) 
Serviceudgiftsrammen inkl. DUT, demografi, effektiviseringer og diverse korrektioner bliver i 
alt 3.393,1 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. 
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På kort sigt relaterer udfordringerne sig især til at håndtere ledigheden, herunder afkortning af 
dagpengeperioden, flexjob- og førtidspensionsreformen samt implementering af kontant-
hjælpsreformen, som har virkning fra januar 2014. 
På baggrund af indgået forlig om en reform af sygedagpengeområdet, er der marts 2014 frem-
sat lovforslag, som forventes vedtaget og være delvis gældende fra 1. juli 2014. 
 
På længere sigt går udfordringerne på at imødekomme den aldersbetingede afgang fra ar-
bejdsmarkedet 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. 
 
 
3 Anlægsbudget 2014 til 2017 
Proces for udarbejdelse af anlægsbudget 2015 – 2018: 

Administrativt: April – primo maj 2014: 
Der gennemføres administrativt en gennemgang af tids- og betalingsplaner for de projekter, 
der er budgetteret med start i årene 2014-2017 eller som er overført fra tidligere år. Herunder 
vurderes behov for projektering forud for projekternes igangsættelse. 
 

Fagudvalgene: Maj – primo juni 2014 (excl. boligdel af ældreboliger/plejecentre og byggemod-
ning) 
Der udsendes fra økonomistaben en oversigt over anlægsprojekter i overslagsårene 2015 til 
2017, med angivelse af de afsatte budgetbeløb, korrigeret for eventuel fremrykning til 2014, 
samt for at honorar for bistand fra Ejendomme for skattefinansierede projekter er overført fra 
anlæg til drift. 
 
Ud fra denne oversigt drøfter fagudvalgene projektprioriteringen inden for de enkelte bevillin-
ger / fagudvalget, ud fra følgende forudsætninger:  
 

a. Den samlede anlægsramme i hvert af årene overholdes 
b. Der tages højde for gennemførelse af projekter, der er bevilget i 2013/2014 med 

rådighedsbeløb i overslagsårene (disse er anført i oversigten). 

 
For 2018 udarbejder fagudvalgene en prioriteret oversigt over hvilke projekter, der ønskes 
igangsat og hvornår det enkelte projekt forventes afsluttet. 
 
 
Administrativt: Juni – august 2014: 
Der udarbejdes administrativt et oplæg til anlægsbudget 2015-2018. 

Det administrative oplæg drøftes indledende i Økonomi- og Erhvervsudvalget primo juni 2014. 

Juni – august 2014: 
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På grundlag af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser udarbejdes der administrativt et op-
læg til anlægsbudget 2015-2018 samt oversigter over projekter prioriteret af fagudvalgene 
som ikke er indarbejdet i oplæg til anlægsbudget. 
 
August – september 2014: 
Oplægget danner grundlag for drøftelserne på Byrådets budgetseminar i august 2014 og Øko-
nomi- og Erhvervsudvalget vil efterfølgende udarbejde forslag til anlægsbudget 2015-2018. 

 

Bevillingsaftaler 
 
På baggrund af dette oplæg til målaftale arbejder fagudvalgene frem til 13. juni 2014 med be-
villingsaftalerne.  
 
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 2015

A B C D E F G H I

Service-

udgifter 

budget 

2014

Opgave-

korrektioner 

fremskrevet 

til 2014 pl

Service-

udgifter 

2014 i 

2015 PL

DUT og 

ekstra 

ordinært 

finansierin

gs-tilskud

Demografi Befordring samt 

flytning af 

budgetbeløb - fra 

honorarer til 

budgetramme

Skole-

reform*

Effektivisering 

(1%)
Serviceudgifts-

ramme 2015

Bevilling 11 Ældreboliger 0 0

Bevilling 12 Kommunale ejendomme 192 0,7 196,9 -1,7 -2,0 193,3

Bevilling 13 Brand og redning 14 0,0 14,7 -0,1 14,5

Bevilling 14 Centrale funktioner 369 1,7 378,4 -1,2 3,9 -3,8 377,2

Bevilling 15 Fælles Formål 42 -0,9 42,4 -0,4 42,0

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 79 0 80,9 -59,9 0 21,0

Bevilling 24 Kollektiv Trafik 40 0 41,3 -0,4 40,9

Bevilling 25 Veje 76 0 77,3 -0,8 76,5

Bevilling 28 Entreprenøropgaver 0 0 0 0 0

Bevilling 34 Kultur og Fritid 136 0,3 138,7 -1,4 137,3

Bevilling 41 Skoler 795 -1,4 809,1 1,2 -0,8 5,3 -8,1 806,6

Bevilling 43 Børn og Familie 457 -1,6 464,3 -0,1 -10,0 0,0 -4,5 449,6

Bevilling 44 Social Tilsyn Midt 0 0 0 0

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

Bevilling 49 Familie - institutioner 0 0 0,000 0,0 0,0

Bevilling 51 Social Service 60 0,1 61,0 -0,2 -0,6 60,2

Bevilling 52 Sundhedsområdet 179 3,6 186,0 -0,2 -0,1 -1,9 183,8

Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center 74 0,1 75,5 0,5 -0,8 75,2

Bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0 0 0 0 0

Bevilling 59 Social Service - institutioner 0 0 0 0 0

Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter 20 0,2 20,8 -0,2 20,5

Bevilling 73 ældreområdet 556 0,6 568,4 5,8 -0,2 -5,7 568,3

Bevilling 74 Handicap - voksne 248 0,2 253,9 1,5 -0,3 -2,6 252,5

Bevilling 78 Fritvalgsområdet 0 0 0 0 0

Bevilling 81 Natur og Miljø 9 0,0 9,2 -0,1 9,1

I alt 3.410,2 3,7 3.484,2 -61,3 -1,5 0,4 5,3 -34,0 3.393,1  
* budgetbeløb tildelt skolereform indgår ikke i beregningsgrundlaget for 1% effektiviseringen



Rammer for anlægsbudget 2015-2017
ANLÆGSARBEJDER

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. i 2014-priser 2015 2016 2017 2018 Senere

Bevilling 12 Ejendomme 6.500 -29.500 4.000 4.000

Salg -52.000 -58.000 -25.000 0 -25.000

Køb 25.000 25.000 25.000 0 25.000

Energi-investeringer 30.000 0 0 0 0

Renoveringer og vedligehold 3.500 3.500 4.000 0 4.000

Bevilling 13 Brand og Redning 0 0 1.000 1.000

Materiel 0 0 1.000 0 1.000

Bevilling 15 Fælles formål 1.000 1.000 5.500 6.000

Modernisering mv.  IT infrastruktur/materiel 1.000 1.000 3.000 0 3.000

Digtalisering 0 0 2.500 0 3.000

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 50.534 72.086 65.000 15.000

Brandstation 0 0 0 0 0

Campus Bindslevs Plads 11.074 14.896 0 0 0

Stadionprojektet 26.460 39.690 0 0 0

Pulje til særlige indsatser / vækstpulje 8.000 2.500 12.000 0 10.000

Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter 5.000 5.000 7.000 0 5.000

Ikke disponeret anlæg 0 10.000 46.000 0 0

ØKONOMIUDVALGET 58.034 43.586 75.500 26.000

25 Veje 89.355 68.600 61.000 176.000

Mindre anlægsarbejder 2.500 2.000 3.500 0 3.500

Vejbelysning - kabellægning 2.500 2.500 2.500 0 2.500

Vejbelysnig - fortove 2.500 2.500 2.500 0 2.500

Vejbelysning, udskiftning til LED 9.000 9.000 9.000 0 5.000

Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder 11.700 0 0 0 0

Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup 0 0 0 0 0

Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til 
Grønningen 0 1.000 2.000 0 0

Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering 
efter opgravning. 0 0 0 0 1.500

Christian 8. vej Nørretorv til Lyngbygade 14.500 12.000 0 0 0

Nordskovvej 29.500 26.500 0 0 0

Drewsensvej vest, forlængelse til Herningvej 0 0 13.000 0 31.000

Sejling Hedevej Vest 0 0 0 0 0

Cykelsti Anebjergvej 500 0 0 0 0

Havneområdet, renovering 0 0 0 0 5.000

Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg 1.500 500 2.500 0 4.500

Resendalvej (Østre Højmarksvej) 4.000 0 0 0 0

Hårupvej, forlægning vest om Hårup 0 0 0 0 14.500

Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning 0 5.000 20.000 0 0

Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter 
opgravning 1.000 3.000 0 0 0

Vej fra rådhus vest til p-kælder 5.400 4.600 0 0 0

Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej 0 0 0 0 20.000

Iller Damvej og Gjessøvej, cykelstier 0 0 0 0 4.000

Søndertorv, renovering 0 0 0 0 8.000

Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen 0 0 0 0 5.000

Stier ved Funder Kirkeby 0 0 500 0 0

Trafiksikkehedsplan, inkl. Silkeborg som årets 
trafiksikkerhedsby 2012-2014 3.500 0 3.500 0 11.000

Søtorvet 0 0 0 0 50.000

Kantsten (Nordre og Østre) 0 0 2.000 0 4.000



ANLÆGSARBEJDER

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. i 2014-priser 2015 2016 2017 2018 Senere

Cykelstier med medfinansiering 1.255 0 0 0 4.000

VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 89.355 68.600 61.000 176.000

34 Kultur og Fritid 17.130 26.270 17.450 134.570

Renoveringsopgaver i Indelukket 1.000 0 0 0 9.000

Bynært aktivitetsområde i Kjellerup 1.000 1.000 500 0 0

Bynært aktivitetsområde i Silkeborg 0 0 500 0 3.500

Forbedring af koncertaktiviteter 0 0 0 0 30.000

Søsportsanlæg, Sølystparken 1.960 0 0 0 0

Renovering af søbade 0 0 500 0 1.000

To kunststofbaner 0 0 4.500 0 4.500

Friluftsfaciliteter 0 0 1.000 0 1.000

Akvitetsdæk på motorvejstunnellen 0 0 3.000 0 0

Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 750 750 750 0 750

Udskiftning af legeredskaber 0 0 300 0 300

Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej
200 200 900 0 0

Etablering af nye idrætsanlæg 1.000 0 0 0 3.000

Forbedrede omklædningsfacilteter Resenbro 0 0 0 0 3.000

Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde 1.500 1.500 0 0 0

Udbygning af Svømmecenter Nordvest 0 0 0 0 50.000

Haller 8.820 8.820 0 0 23.520

Udskiftning af nøglesystemer 0 0 0 0 1.000

Ombygning og forbedring 500 500 500 0 500

Bibliotek/kulturhus i Them 400 12.000 0 0 0

Indretning af lokale til Perronteatret 0 0 500 0 0

Jorns fødselsdag 0 0 0 0 0

Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller 
bygningsforbedringer 0 0 0 0 3.000

Udearealer på Bindslev Plads 0 1.500 4.000 0 0

Ombygning og forbedring af ejendomme 0 0 500 0 500

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 17.130 26.270 17.450 134.570

Bevilling 41 Skoler 9.000 7.500 40.500 240.000

Modernisering, Kjellerup Skole 0 0 10.000 0 44.000

Modernisering, Thorning Skole 500 5.000 9.000 0 0

Modernisering, Vestre Skole 0 0 0 0 20.000

Digitalisering af undervisning inkl. udstyr 1.500 1.500 1.500 0 6.000

Dybkær specialskole 6.000 0 0 0 0

Frisholm skole 2. etape 0 0 0 0 10.000

Driftsoptimering af lokaler 0 0 19.000 0 70.000

Funder skole, udvidelse og modernisering 0 0 0 0 50.000

Fårvang Skole, renovering af overbygning 0 0 0 0 10.000

Resenbro Skole, modernisering 0 0 0 0 25.000

Bryrup Skole, modernisering 0 0 0 0 5.000

Helhedsplan Funder 0 0 0 0 0

Skolereformen / undersøgelser og projektering 1.000 1.000 1.000 0 0

Bevilling 43 Børn og Familie 14.034 1.000 8.920 128.251

Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg 1.000 1.000 1.000 0 1.000

Resenbro børnehave 0 0 3.920 0 0

Fårvang børnehave 4.900 0 0 0 0

Pulje til bygningsæmssige ændringer 0 0 0 0 8.000

Silkeborg, moderniseringer af insitutioner 0 0 0 0 30.000

Funder - ny daginstitution etape 1 8.134 0 0 0 0

Funder - ny daginstitution etape 2 0 0 0 0 23.451



ANLÆGSARBEJDER

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. i 2014-priser 2015 2016 2017 2018 Senere

Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i 
Kjellerup 0 0 0 0 30.000

Alderslyst 0 0 0 0 31.000

Digitalisering i daginstitutionerne 0 0 0 0 4.800

Gjern (tilbygning) 0 0 4.000 0 0

Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 12.740 0 0 800

Nyt aflastningstilbud med 10 pladser 12.740 0 0 0 0

Pujle til velfærdsteknologi, busser, bygningsændringer
0 0 0 0 800

BØRN OG UNGEUDVALGET 35.774 8.500 49.420 369.051

Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center 14.700 12.250 0 0

Nyt socialpsykriatrisk botilbud ca. 20 pladser 14.700 12.250 0 0 0

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET 14.700 12.250 0 0

Bevilling 73 Ældreområdet 99.780 132.506 40.427 141.135

Plejecenter i Silkeborg -  skitse/servicearealer/inventar
11.370 12.923 0 0 0

Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningen) 0 0 0 0 14.904

Ombygning Skovly/Birkebo 0 0 0 0 12.984

Ombygning Fårvang Plejecenter 0 0 0 0 4.704

Genoptræning Remstruplund 0 0 8.820 0 0

Plejecenter i Silkeborg -  boligdel 88%/beboerindskud 2%
76.023 76.023 0 0 0

Plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 10% 8.447 12.670 0 0 0

Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 88%/ beboerindskud 
2% 0 0 25.342 0 52.418

Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 10%
0 0 2.815 0 5.825

Ombygning Skovly/Birkebo - boligdel 88% /beboerindskud 

2% 0 0 0 0 22.680

Ombygning Fårvang Plejecenter - boligdel 88% 
/beboerindskud 2% 0 0 0 0 19.440

Ombygning Skovly/Birkebo - egenfin./grundkapital 10%
0 0 0 0 2.520

Ombygning Fårvang Plejecenter - egenfin./grundkapital 10%
0 0 0 0 2.160

Velfærdsteknologi mv. 1.000 1.000 1.000 0 3.500

Daghjem 0 22.050 2.450 0 0

Center/cafe 2.940 6.860 0 0 0

Administration 0 980 0 0 0

Bevilling 79 Handicap - institutioner 2.000 500 22.500 117.300

Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet
1.500 0 3.000 0 1.500

Diverse bygningsmæssige ændringer 500 500 500 0 500

Udbygning af tilbud i STU-regi 0 0 0 0 5.500

Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter
0 0 0 0 3.700

Plejehjem til ældre handicappede borgere 0 0 0 0 56.100

Boliger til voksne med svær udviklingshæmning 0 0 15.000 0 44.000

Nyt Plejecenter - 10 boliger 0 0 1.500 0 3.500

Pulje til investeringer i velfærdsteknologi 0 0 2.500 0 2.500

ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET 101.780 133.006 62.927 258.435

Bevilling 81 Natur og Miljø 2.000 1.000 3.300 6.900

Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter 300 300 300 0 300

Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer 0 0 200 0 1.200

Krabbes Grønne Ring 0 0 300 0 0

Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt) 300 300 600 0 500

De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler) 100 100 0 0 100

Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ 
natur) 300 300 0 0 0



ANLÆGSARBEJDER

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. i 2014-priser 2015 2016 2017 2018 Senere

Gubsø sti 0 0 0 0 0

Kjellerupbanen 0 0 0 0 1.000

Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.)
0 0 1.000 0 0

Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, 
kulturpleje) 0 0 0 0 300

Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang 0 0 300 0 0

Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge 0 0 300 0 0

Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage 0 0 0 0 200

Naturhandleplaner 1.000 0 0 0 3.000

Oplev Gudenåen 0 0 300 0 300

Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning 10.000 11.000 19.500 19.500

Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m.
10.000 11.000 19.500 0 19.500

Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them

Tippetbakken

Krondyrvej, Ans

Gødvad Enge

Margrethesvej - 2. etape Voel

Tingbakken - 3. etape, Gjern

Romervej - 2. etape 2, Grauballe 

Bundgården, Sorring

Løgagervej, Gjessø

Fårvang (nye områder)

Øst for Turkuvej, Silkeborg

Frisholmparken - 2. etape, Them

Buskelundhøjen / Buskelundvænget

Industriområde virklund til erhverv

Turkuvej

Hårup Erhverv

Neptunvej, Hårup

Katlasvej, Hårup

Funder - facadegrunde til motorvej

Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket

Lergravsvej II, Kjellerup

Erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej)

Skærskovvej II, Funder (Porten mod Herning)

Erhvervsområde nord for FL

Kjellerup syd (forbrænding)

A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg

Dybkærcenteret - 2. etape

Fabriksvej

Gødvad Bygade, Silkeborg - Tilslutningsbidrag

PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 12.000 12.000 22.800 26.400

ANLÆG I ALT 328.773 304.212 289.097 990.456

På bevilling 73 Ældreområdet  forventes 3 mio. kr. til Administration  fremrykket fra 2015 og 2016 til 2014. 

Fremrykningen er indarbejdet i oversigten. 




