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Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) 
 

Nedenfor er forslag, der kan henføres til udvalgets område, listet.  

Bemærk at investeringskolonnen indeholder engangsinvesteringer, der ikke indgår i budget 

eller anlægsbudget 2016-2019. 

Budgetløftkolonnen viser til orientering det budgetløft (tilførsel af midler til 

personaleressourcer), der forudsættes i 2017. Det budgetløft der evt. forudsættes i de 

kommende år, hvor beløbet kan være afvigende fra behovet i 2017, er ikke anført. 

Der er ved beregning af reduktionen i hvert af årene arbejdet med en nettoreduktion – det vil 

sige at der er taget højde for udgiften til eventuelt budgetløft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Reduktionsforslag 
Budget-
løft 

Inve-
stering 2017 2018 2019 2020 

KFIU (KB) 

Selvejende institutioner – 4 % 

reduktion     1,0 1,0 1,0 1,0 

KFIU (KB) 

Reduktion af pulje til folkeoplysende 

voksenundervisning     0,5 0,5 0,5 0,5 

KFIU (KB) 

Nedjustering af den betjente 

åningstid på biblioteksområdet med 

op til 50 %     0,6 0,6 0,6 0,6 

KFIU (KB) 

Genforhandling af aftale for Ans 

Varmtvandsbassin   -0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 

KFIU (KB) 

Idrætsanlæg; opstregning af 

fodboldbaner   -1,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

KFIU (KB) Ændring af drift i idrætshaller     0,2 0,2 0,2 0,2 

  I alt 0 -2,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
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Selvejende institutioner – 4 % reduktion (50) 
 

Udvalg: KFIU  

 

Forslag 50 

 Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget:  

Alle selvejende institutioner får reduceret deres driftstilskud med 4 %.  

Det er op til institutionen selv at udmønte besparelsen. 

Besparelsen kan f.eks. udmøntes på udgifter til personale, aktiviteter og bygningerne. 

 

Alternativt kan overvejes: 

En reduktion på 2 % vil medføre en besparelse på 0,5 mio. 

En reduktion på 6 % vil medføre en besparelse på 1,5 mio. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1 mio. kr.  1 mio. kr.  1 mio. kr.  1 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Ingen 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgerne vil opleve et reduceret service- og aktivitetsniveau. 

 

Det vil være op til den enkelte institution at udvælge de konkrete service- og aktivitetsniveaus 

ændringer. 

Konsekvens for personale: 

Besparelserne kan ramme personalet på de enkelte institutioner. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Kultur- og Borgerserviceafdelingen. 
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Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51) 
 

Udvalg: KFIU 

 

Forslag 51 

 

 Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Puljen, som er til rådighed til fordeling mellem kommunens aftenskoler, reduceres. 

 

Den foreslåede besparelse svarer til en reduktion på 33 % af tilskudspuljen. 

 

Silkeborg Kommune ligger med et tilskud pr. indbygger på 17,71 kr. i 2014 allerede nede på en 

86. plads ud af 98 kommuner. 

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Et mindre tilskud til aftenskolerne har indflydelse på skolernes udbud af fag og aktiviteter og 

dermed en forringelse af de aftenskoletilbud, som skolerne kan tilbyde kommunens borgere. 

 

Hvis puljen reduceres vil det kunne have den konsekvens, at det kun er de største aftenskoler 

(AOF og LOF), som overlever.  

 

En mulig følgevirkning kan være, at borgere søger til aftenskoler i andre kommune. Det har 

indflydelse på Silkeborg Kommunes udgift til mellemkommunal refusion, som så vil vokse. 

 

 

Konsekvens for personale: 

Ingen. 

 

Men vil have afledte effekter på personalet tilknyttet aftenskoler. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Kultur- og Borgerserviceafdelingen. 
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Nedjustering af den betjente åbningstid på biblioteksområdet 

med op til 50 % (52) 
 

Udvalg: KIFU 

 

Forslag 52 

 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr.  

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere:  

Op til 50 % nedjustering af den betjente åbningstid på biblioteksområdet vil forringe 

biblioteksbetjeningen i lokalområdet på følgende områder. 

 

Kjellerup: 

 Lokalområde med ca. 14.000 indbyggere. 

Biblioteket har stor søgning af alle aldersgrupper. 

Over halvdelen af bibliotekets ugentlige åbningstid er allerede nu selvbetjent. 

Ved yderligere at reducere den betjente åbningstid med 50 % og lade den blive 

selvbetjent, vil bibliotekets muligheder for fortsat at være lokalområdets kulturelle 

mødested blive forringet. 

Kjellerup Bibliotek er et integreret bibliotek med fælles lokaler, materialer og ledelse med 

Kjellerup Skole. Kjellerup Skole har ikke eget skolebibliotek. 

Biblioteket har værtsfunktionen for Mosaikken, det vil sige ansvar for drift og lokaleudlån 

og biblioteket indgår i øvrigt i et tæt samarbejde med lokale arrangører. 

Hvis Kjellerup Bibliotek reduceres 50 % i den betjente tid vil alle samarbejdsrelationer 

skulle gentænkes i en minimeret udgave. 

Gjern: 

 Lokalområde med ca. 8000 indbyggere. 

Biblioteket har stor søgning af alle aldersgrupper og udgør et vigtigt kulturelt mødested i 

lokalsamfundet. 

Langt over halvdelen af bibliotekets ugentlige åbningstid er allerede nu selvbetjent. 

Ved yderligere at reducere den betjente åbningstid med 50 % og lade den blive 

selvbetjent vil den betjente åbningstid blive på 7-8 timer ugentlig. 

Borgerne vil på den måde miste en del af deres lokale mulighed for rådgivning og 

vejledning af biblioteksmedarbejdere. 

I Gjern har bibliotekets medarbejdere igennem tætte samarbejdsrelationer med Gjern 

Kultur- og idrætscenter og andre lokale aktører formået at skabe en række 

kulturoplevelser for borgerne i lokalområdet. 

Ved en 50 % reduktion af den selvbetjente tid i Gjern skal disse samarbejdsrelationer 

gentænkes. 

Them: 

 Lokalområde med ca. 7000 indbyggere. 

Biblioteket har stor søgning af alle aldersgrupper og udgør et vigtigt kulturelt mødested i 

lokalsamfundet. 

Langt over halvdelen af bibliotekets ugentlige åbningstid er allerede nu selvbetjent. 

Ved yderlige at reducere den betjente åbningstid med 50 % og lade den blive selvbetjent 
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vil den betjente åbningstid bliv på 9-10 timer ugentligt. 

Borgerne vil på den måde miste en del af deres lokale mulighed for rådgivning og 

vejledning af biblioteksmedarbejdere. 

En af de bærende dele i visionen om et fælles Bibliotek & Medborgerhus i Them vil ved en 

50% reduktion af den betjente åbningstid til dels bortfalde. 

Forudsætningen for den nye institution, som er ved at blive skabt hviler på et samarbejde 

imellem bibliotekets og medborgerhusets medarbejdere. 

Et næsten personaleløst bibliotek indgår ikke i visionen. 

Silkeborg: 

 Hovedbibliotek for kommunens ca. 90.000 indbyggere 

Biblioteket har stor søgning af alle aldersgrupper og udgør et vigtigt kulturelt mødested 

ligesom biblioteket har en række koordinerende og udviklingsfunktioner på tværs af de 

forskellige fysiske bibliotekssteder. 

 

    

 

Konsekvens for personale: 

1,3 stilling nedlægges 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Kjellerup:  

 Ressourcerne anvendt til det daglige samarbejde med skolen, Mosaikken, lokale 

foreninger og institutioner vil være færre og samarbejdsrelationerne vil blive forringet. 

 Værtsfunktion for og drift af Mosaikken skal gentænkes i en minimeret udgave. 

Gjern: 

 Ressourcerne anvendt til det daglige samarbejde med Gjern Kultur og idrætscenter, 

lokale foreninger og institutioner vil blive færre og samarbejdsrelationerne vil blive 

forringet. 

Them: 

 Ressourcerne anvendt til det daglige samarbejde med Medborgerhuset og lokale 

foreninger og institutioner er færre og samarbejdsrelationerne vil blive forringet. 

Silkeborg: 

 Ressourcerne anvendt til det daglige samarbejde med de øvrige biblioteker, lokalområdet 

og kommunens foreninger og institutioner vil blive forringet. 

 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Kjellerup: 

 Kjellerup skole skal afsætte ressourcer til drift af bibliotek. 

 Mosaikken mister ressourcer til værtsfunktion og drift, hvilket kan betyde afledt udgift i 

skole- eller kulturforvaltningen. 

Gjern: 

 Ressourcerne anvendt til det daglige samarbejde med Gjern Kultur og idrætscenter, 

lokale foreninger og institutioner vil blive færre og samarbejdsrelationerne vil blive 

forringet. 

Them: 

 Der er planlagt nybyggeri for 12 mio. kr. til Bibliotek og Medborgerhus.  

Med 50 % reduktion af bibliotekets betjente åbningstid vil fusionen/sammenlægningen af 

bibliotek og Medborgerhus ikke kunne gennemføres som planlagt. 

 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
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Genforhandling af aftale for Ans Varmtvandsbassin (53) 
 

Udvalg: KFIU 

 

Forslag 53 

 

 Fuld effekt: 

0,2 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Der igangsættes en dialog med AIKC om fremtidig drift af varmtvandsbassinet. 

 

Ans Varmtvandsbassin er en del af den selvejende institution Ans Idræts- og Kulturcenter 

(AIKC). Silkeborg Kommune ejer varmtvandsbassinet (ejerlejlighed) og den daglige drift står 

leder af Svømmecenter Nordvest og AIKC’s centerleder for. 

 

Der er indgået aftale mellem AIKC og Silkeborg kommune om driften af varmtvandsbassinet. 

Der foreligger desuden tinglyste vedtægter for ejerforeningen AIKC og Silkeborg Kommune, 

hvori beskrevet daglig drift, afregning af vedligehold og forbrugsafgifter m.v. 

 

Vil Silkeborg Kommune overdrage varmtvandsbassinet til AIKC vederlagsfrit, så det fortsætter 

uændret, skal der ske forhandling mellem Silkeborg Kommune og AIKC, da det vil være 

urealistisk, at AIKC vil overtage driften af bassinet gratis. 

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,2 mio. kr.  0,2 mio. kr.  0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Såfremt en ny aftale indebærer en overdragelse af varmtvandsbassinet, vil der være en 

potentiel engangsinvestering ift. bassinets overdragelsesstand til AIKC. Jfr. svømmehalsanalyse 

fra 2015 estimeres investeringsbehov på 0,5 mio. kr. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Ingen. 

 

En lukning af bassinet vil medføre en serviceforringelse af idrætsfaciliteterne i Ans. 

Både for borgere og foreninger. 

 

Konsekvens for personale: 

Ingen.  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Indgået aftale mellem AIKC og Silkeborg Kommune om drift af varmtvandsbassinet 

genforhandles. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Kultur- og Borgerserviceafdelingen. 
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Idrætsanlæg – opstregning af fodboldbaner (54) 
 

Udvalg: KFIU 

 

Forslag 54 

 

 Fuld effekt: 

0,7 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget:  

Opstregningsopgaven af fodboldbaner overgår til fodboldklubberne. 

 

Opgaven udføres i dag af Entreprenørgården.  

 

Det forudsættes, at maling fortsat betales af Silkeborg Kommune (er fratrukket i 

besparelsespotentialet og udgør ca. kr. 240.000) og at Silkeborg Kommune anskaffer 

opstregningsmaskiner og frostfrit opbevaringsrum til disse – se investeringsbehov.  

 

Førstegangsopstregning ved opstart i foråret er i dette forslag også lagt ud til klubberne (udgør 

ca. kr. 135.000). 

 

Der er ikke medregnet afledte forbrugsafgifter og vedligehold af nye opbevaringsrum. Forslaget 

omfatter ikke MASCOT Park, men alle andre idrætsanlæg. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,7 mio. kr.  0,7 mio. kr.  0,7 mio. kr.   0,7 mio. kr.  
 

Investeringsbehov:  

Opstregningsmaskiner; estimeret 50 idrætsanlæg á kr. 10.000 = kr. 500.000 + indkøb og 

etablering af isolerede containere på ca. 30 idrætsanlæg á kr. 40.000 = kr. 1.200.000. Samlet 

estimeret investeringsbehov: kr. 1.700.000. 

Konsekvens for borgere/brugere:  

Væsentlige konsekvenser for alle fodboldklubber, der skal finde mandskab til løsning af opgaven. 

Evt. konsekvenser i forbindelse med, at græsklipningen udføres af entreprenør som 

standardkrav til græssets klippehøjde. Det betyder, at der ikke klippes græs på samme 

tidspunkt hver uge på alle idrætsanlæg. Evt. flere klipninger medfører altid en ny opstregning. 

Konsekvens for personale:  

Det er oplyst af entreprenør, at forslaget vil medføre reduktion af ca. 2½ årsværk. Der vil i en 

længere indkøringsperiode være meget administration fra bestillerside med koordinering med 

klubber/entreprenør i forhold til mulige klippe- og opstregningstidspunkter. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
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Ændring af drift i idrætshaller (55) 
 

Udvalg: KFIU 

 

Forslag 55 

 

 Fuld effekt: 

0,15 mio. kr. 

          

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget:  

Omlægning af drift af JYSK arena samt aktivitetsdriften af øvrige idrætshaller under Kultur og 

Fritid. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,15 mio. kr. 0,15 mio. kr. 0,15 mio. kr. 0,15 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: Ingen. 

 

Konsekvens for borgere/brugere:  

Ændret/reduceret bemanding i JYSK arena; deraf følgende konsekvens for brugere. 

Ligeledes afledt konsekvens for brugere i øvrige idrætshaller. 

 

Konsekvens for personale:  

Der vil ske en justering af den nuværende personalenormering. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Kultur- og Borgerserviceafdelingen 

 

 

 

 

 
 


