
Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) 
 

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 

ØKE  

Reduceret administrativt 

serviceniveau     5,2 5,2 5,2 5,2 

ØKE 

Arbejdsgange (lean), digitalisering 

og driftsoptimering i 

administrationen     5,1 5,6 5,6 5,6 

ØKE (BF) 

Reduktion af ansatte i 

Familierådgivningen     0,7 0,7 0,7 0,7 

BUU, SFU, 

ÆHU og 

ØKE(HP) 

Teknologi og digitalisering – primært 

SOFA (socialt fagligt system)     1,3 2,7 2,7 2,7 

ØKE (ØI) 

Driftsoptimering ved indkøb og 

udbud     0,5 0,5 0,5 0,5 

ØKE (EJ) 
Optimering i rengøring 

  -0,3 4,0 4,0 4,0 4,0 

ØKE (EJ) 

Reducering af lukkerundering på 

skoler i yderdistrikterne i 

aftentimerne.     0,5 0,5 0,5 0,5 

ØKE (EJ) Reduktion af planlagt vedligehold     0,5 0,5 0,5 0,5 

ØKE (EJ) Justering af ejendomsportefølge   -24,5 1,0 1,5 2,5 2,5 

ØKE (OP) 

Reduceret indtag af kontorelever til 

administrationen     0,5 1,0 1,1 1,1 

ØKE (OP) 

Reducere budgettet til uddannelse 

og arbejdsmiljøindsats     0,6 0,6 0,6 0,6 

ØKE (FF) Ophør af Borgerrådgiverfunktionen     0,6 0,7 0,7 0,7 



ØKE (FF) 

Direktionen fastholdes med 4 

direktører     1,0 1,0 1,0 1,0 

ØKE (FF) 

Reduktion i midler til erhverv, 

turisme, markedsføring m.v.     0,5 0,5 0,5 0,5 

ØKE (FF) 

Reduktion i antal politikere og 

udvalg     0 1,3 1,3 1,3 

  I alt 0 -24,7 22,0 26,3 27,4 27,4 

 

 

 

 

  



Reduceret administrativt serviceniveau (81) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 81 

 

 Fuld effekt: 

5,2 mio. kr. 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Der er fra de 7 afdelinger og de 3 stabe forslag om at reducere i det administrative 

serviceniveau med henblik på at reducere i antallet af stillinger.  

 

I Børne- og Familieafdelingen reduceres med 0,4 mio.kr. i administrativ sektion hvilket vil 

medføre reduktion af kvalitetsniveauet i forbindelse med budgetopfølgning, analyseopgaver, og 

administrativ support til medarbejdere og ledere bredt i Børne- og Familieafdelingen.  

I Teknik- og Miljøafdelingen foreslås administrativ reduktion på 2,1 mio.kr. hvoraf 1,1 mio.kr. 

vurderes at medføres et reduceret serviceniveau med længere sagsbehandlingstider og 

kvalitetstab. 

I organisation og personale reduceres servicen i forhold til sekretariatsbetjeningen af stabens 

ansatte og af politikere med 1,3 mio.kr. Forebyggende arbejdsmiljøarbejde (ergonomiområdet) 

omlægges til digitale vejledninger kombineret med relevante instruktions videoklip. Evt. må 

henvises til køb ude i byen. Personalejuridisk tungere opgaver henføres til 

Personalekonsulenterne. 

Økonomi- og It-staben realiserer reduktion på 0,5 mio.kr. gennem nedsættelse af udgift til 

personale og medfølgende driftsudgifter. Reduktionen vil ske i serviceydelser til eksempelvis 

support og drift (økonomi- og –it), udviklingsopgaver (projektledelse- og digitalisering) og 

betjening af direktion og politikere (analyse- og konsulentopgaver). 

Kultur og Borgerservice reducerer med 1,5 mio.kr. på serviceniveauet i forbindelse betjening af 

borgere og interne kunder. 

 

Tidshorisont:  

 

2017 2018 2019 2020 

5,2 mio. kr. 5,2 mio. kr. 5,2 mio. kr. 5,2 mio. kr. 
 

Investeringsbehov:  

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

- Inden for børne- og familieområdet: Borgerne vil få mindre mulighed for rådgivning om 

muligheder for pasning i dagpleje, vuggestue, børnehave og politikere, borgere, ledere og 

medarbejdere vil opleve mindre dokumentation i forbindelse med gennemførelse og 

evaluering af udviklingstiltag samt mindre sikkerhed i forhold til styring af økonomien 

- Inden for teknik og miljø forventes længere sagsbehandlingstider og mindre kvalitet i 

opgaveløsningen.  

- Inden for organisation og personale mindre sekretariatsbetjening, arbejdsmiljøaktiviteter 

og juridisk bistand. 

Inden for Økonomi- og it færre serviceydelser / analyser og understøtning af forretningen 

ved support og vejledning.  

Tilpasning af servicering af øvrige afdelinger, skoler og politisk udvalg, samt forventet 

optimering ved indførelse af nye It systemer. 

 



 

Konsekvens for personale: 

Reduktionen opnås ved reduktion i personalet.  

Ledelsesopgave at prioritere opgavevaretagelse og kommunikere om lavere kvalitet / færre 

opgaver der kan løses med henblik på at undgå øget arbejdsbelastning og risiko for stress blandt 

de tilbageværende. 

Arbejdsmiljømæssigt resulterer personalereduktionerne i et større pres i dagligdagen især fordi 

borgernes og virksomhedernes forventninger til kommunens service er stigende. 

Servicen over for borgerne og internt reduceres. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

 

Børne- og Familieafdelingen. 

Teknik og Miljø 

Organisation og Personale 

Økonomi og It 

Kultur og Borgerservice 

Skoleafdelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Arbejdsgange (LEAN), digitalisering og driftsoptimering i 

administrationen (82) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 82 

 

 Fuld effekt: 

5,6 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Ændret varetagelse af administrative funktioner – bl.a. øget digitalisering samt optimering og 

effektivisering af arbejdsgange (LEAN m.v.)  

 

Handicap og Psykiatri – omlægning af arbejdsgange vurderes at give en reduktion på 0,5 mio.kr. 

Teknik og Miljø – digitalisering, arbejdsgange og effektiviseringer vurderes at kunne medføre en 

reduktion på 1 mio. kr.  

Beskæftigelse og Ejendomme– arbejdsgangsanalyser gennemføres med henblik på at kunne 

reducere med henholdsvis 2 mio. kr. og 0,5 mio. kr. 

Økonomi og It – arbejdsgangs- og procesanalyser samt driftsoptimering gennemføres. 

Reduktion dels i lønmidler dels i driftsmidler – i alt efter indfasning 1,1 mio.kr. Optimering ved 

OS2MO der er en ny organisationskomponent som styrer den enkeltes adgang til de forskellige 

it-systemer (faldende licensudgifter) forventes at kunne realiseres fra 2018. 

På sigt forventes at OS2MO betyder faldende udgifter i andre afdelinger, fx OP, som ikke er 

indregnet i nedenstående reduktionsniveau. 

Kultur og borgerservice vurderer at synergieffekter, arbejdsgangsanalyser m.v. kan resultere i 

en reduktion på 0,5 mio.kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

5,1 mio. kr.  5,6 mio. kr.  5,6 mio. kr.  5,6 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

Der investeres en del ressourcer i OS2MO i samarbejde med andre kommuner, primært 

arbejdstimer, men ressourceforbruget forventes afholdt inden for stabens budget eller ved 

betaling fra deltagene kommuner. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Lidt længere intern sagsbehandlingstid i relation til produktion af tegningsmateriale.  

 

Konsekvens for personale: 

Personalereduktioner vil skulle gennemføres og opgaven bliver at sikre at arbejdsgange og 

opgavevaretagelse effektiviseres således at der ikke er et øget arbejdspres for personalet 

fremover.  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap og Psykiatri afdelingen 

Teknik og Miljø 

Beskæftigelse 

Ejendomme 

Økonomi og It 

Kultur og Borgerservice 



Reduktion af ansatte i Familierådgivningen (83) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 83 

 

 Fuld effekt: 

0,7 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Familierådgivernes opgave er at yde råd og vejledning til forældre, børn og unge, at give 

sparring til professionelle i det tværfaglige samarbejde gennem K-møder og 

kontaktpersonsordninger eksempelvis som skolesocialrådgiver. Familierådgiveren udarbejder 

undersøgelser og iværksætter støtte til udsatte familier, børn og unge. Området er behæftet 

med mange lovbestemte deadlines.  

 

Der afskediges to familierådgivere. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

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

Investeringsbehov: 

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Borgerne vil blive mindre inddraget i deres sagsbehandling. Der vil ikke være den samme tid til 

at følge op på, og til at målrette støtten til den enkelte borger. Nogle borgere vil komme til at 

vente længere tid på at få støtte. Den koordinerede indsats vil blive svækket, og borgeren vil 

således ikke få en så koordineret hjælp/støtte.  

 

Konsekvens for personale: 

 

Personalet vil blive udfordret i forhold til at kunne nå de lovbestemte deadlines. 

  

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Den forebyggende indsats gennem tværgående samarbejde, sparring og rådgivning til 

samarbejdsparter vil blive indskrænket. Dette kan få den betydning, at støtte til familien ikke 

koordineres, og at støtten fra forskellige afdelinger kan være direkte i modstrid med hinanden. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Manglende tid til kontakt til familien/foranstaltning/opfølgning vil kunne få den betydning, at 

familierne ikke hjælpes med den mindst mulige indsats, men derimod først når problemerne er 

blevet store, hvilket kan kræve en større og dyrere foranstaltning. Endvidere vil manglende 

opfølgning på foranstaltningerne kunne medføre, at foranstaltningerne ikke afsluttes/justeres 

efter det aktuelle behov, hvilket medfører ekstra udgifter på foranstaltningsbudgettet. 

 

Forslaget er slet ikke i tråd med øvrige forslag fra Familiesektionen, hvor der peges på det 

modsatte, nemlig flere rådgivere for at sikre tættere opfølgning på sagerne. Men vi kan ikke 

pege på en besparelse på yderligere 700.000 kr. på det relativt meget mindre budget, der er på 



afdelingens fælles administration (det ville betyde en besparelse her på 12 procent). 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Teknologi og digitalisering – primært SOFA (socialt fagligt 

system) (84) 
 

Udvalg: BUU, 

SFU, ÆHU, 

ØEU 

 

Forslag 84 

 

 Fuld effekt:  

2,7 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Ved implementeringen af det nye it-system ift. Dokumentation, må der forventes en 

effektivisering i det tidsforbrug der i dag bliver brugt på dokumentation. 

Der arbejdes pt. i word-dokumenter og i dele af organisationen med et It – system (bl.a. BBJ) 

som er langsomt og meget data-tungt. Programmet er langt tid om at læse ind og åbne op. 

 

Det nye system er web-baseret og dermed hurtigere til at åbne op og klar til brug. Der er 

mulighed for mobil adgang via Ipad og telefoner. Derved er der nem adgang til at dokumentere, 

der skal eks. ikke køres til et kontor for at åbne en pc. 

 

Ligeledes vil der være arbejdsgange i dokumentationen, som er hurtigere og mere effektive, da 

myndighedspersonale og størsteparten af det pædagogisk personale skriver i samme system – 

hvorfor der ikke skal ”copy-pastes” fra et dokument til et andet og mailes dokumenter frem og 

tilbage via Outlook, som i dag skal journaliseres i to systemer (GO og BBJ). 

 

På sigt vil systemet også kunne medvirke til at styrke rettidig opfølgning på indsatser og styrke 

det pædagogiske arbejde via en enkel og brugbar effektdokumentation af indsatserne. Denne 

gevinst forventes dog tidligst i 2018, idet ændringen fordrer en markant ændring i arbejdsgange 

og tilgangen til opgaven i det hele taget.   

  

Den effektivisering der forventes opnået estimeres til 10 % af den tid der i dag anvendes på 

dokumentation i udfører delene af organisationen. Dette varierer mellem tilbud og områder og 

potentialet i det nye IT system må derfor ligeledes skønnes som en andel af det samlede 

driftsbudget på bevillingen. I denne optimering er modregnet merudgiften ved det nye system i 

forhold til det tidligere.  

 

Den forventede effektivisering er gældende for de fire afdelinger der sammen har indkøbt 

systemet. 

 

Handicap- og Psykiatriafdelingen forventer en effektivisering på 2,2 mio. kr. 

Familiesektionen forventer en effektivisering på 0,5 mio. kr.  

 

Indenfor Skoleafdelingen (PPR) forventes der ligeledes ændrede arbejdsgange ved SOFA der vil 

medføre en effektivisering. Vurderingen af beløbsstørrelsen har endnu ikke været mulig at 

foretage. 

Inden for Beskæftigelse er forventningen at skift til SOFA ikke netto medfører effektiviseringer 

idet der nu anvendes andet system. På længere sigt er der dog en forventning om, at det 

tværgående sagsbehandlingssystem og systemets nye muligheder for opfølgning i forhold til 

effekt og målopfølgning kan give bedre og mere sammenhængende indsats overfor borgerne 

 

 

Tidshorisont: 

 



2017 2018 2019 2020 

1,3 mio. kr.  2,7 mio. kr.  2,7 mio. kr.  2,7 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er indgået aftale om indkøb af et nyt IT system på tværs af fire afdelinger.  

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Konsekvens for personale: 

Personalet vil efter implementeringen forventeligt opleve en styrket og forenklet dokumentation 

og arbejdet med effektvurderinger af den pædagogiske indsats vil også potentielt kunne give et 

styrket fagligt fokus.  

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Der samarbejdes omkring systemet mellem Handicap og psykiatri, Børne- og Familieafdelingen, 

Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen.  

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Driftsoptimering ved indkøb og udbud (85) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 85 

 

 Fuld effekt: 

0,45 mio. kr. 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

 

At udbuds- og indkøbssamarbejdet med Viborg styrkes samt at der arbejdes videre med at 

fremme compliance og e-handel i Silkeborg Kommune og at der fremlægges ny model for 

fordeling af gevinsterne herved. Hertil kommer gennemgang af udgifter til licenser, 

konsulentydelser, systemer og kontorhold med henblik på at reducere udgifterne gennem 

optimering af anvendelsen samt gennem indregnede indtægter (på uændret niveau i forhold til 

nu) primært ved at sælge projektledelse og anden bistand til afdelingerne fx i forbindelse med 

vikariater og særskilt finansierede projekter (dvs. uden at andre afdelinger skal udvide deres 

rammer). 

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,45 mio. kr.  0,45 mio. kr. 0,45 mio. kr. 0,45 mio. kr. 
 

Investeringsbehov:   

 

Konsekvens for borgere/brugere:  

 

Konsekvens for personale: 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Indkøbsreduktioner påvirker de bevillinger, der har udgiften til indkøb. Ny model giver fremover 

en del af opnået besparelse til bevillingerne. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: Økonomi- og IT-staben 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Optimering i Rengøring (86) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 86 

 

 Fuld effekt: 

4,0 mio. kr. 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Det af Rengøring udarbejdede og godkendte kontolbud for område Syd trådte i kraft 1. februar 

2016. En tilsvarende opmåling er påbegyndt i område Øst og Nord. Udover den forventede 

besparelse ved den nye opmåling arbejder sektionen med leantænkning  - at skabe en 

forbedringskultur. Målet er at medarbejderne selv skaber forandringer og forbedringer.  

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

4,0 mio. kr.  4,0 mio. kr.  4,0 mio. kr.  4,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

0,25 mio. kr. 

Udgifter til opmåling af rengøringsområderne efter konceptet i udbuddet.  

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Ingen  

 

Konsekvens for personale: 

Forventet personalereduktion er ca. 4 fuldtidsstillinger. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Det bemærkes, at besparelser på rengøring har effekt på forældrebetaling og på de 

takstfinansierede institutioners budgetter på handicap- og psykiatriområdet.  

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Ejendomme 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Reducering af lukkerundering på skoler i yderdistrikterne i 

aftentimerne (87) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 87 

 Fuld effekt:  

0,5 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

I dag bruges mange ressourcer på at lukke vinduer, slukke lys og låse døre på skolerne i 

tidsrummet mellem kl. 17.00–18.00 og kl. 22.00–00.00. Ved at Teknisk Service koncentrerer sig 

om at lukke de store skoler i Silkeborg og Kjellerup, kan aftenholdet i Teknisk Service reduceres 

med 2 medarbejdere og dagholdet opnormeres med 1 medarbejder. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

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

Investeringsbehov: 

Ingen 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Ingen 

 

Konsekvens for personale: 

Teknisk service: 1 stilling nedlægges og 1 medarbejder flyttes på daghold. 

 

Lærerstaben: Skal være mere opmærksom på at lukke vinduer, slukke lys og låse døre når de 

forlader deres arbejdsplads. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Ejendomme 

 

 

 

 

 

 

 

  



Reduktion af planlagt vedligehold (88) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 88 

 

 Fuld effekt:   

0,5 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Ejendomme vil nedsætte forbruget til planlagt vedligehold af kommunens ejendomme. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

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

Investeringsbehov: 

Ingen  

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Dårligere vedligeholdelsesniveau af kommunens bygninger 

 

Konsekvens for personale: 

Ingen  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen  

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Ejendomme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justering af ejendomsportefølje (89) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 89 

 

 Fuld effekt: 

2,5 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Ændringer i kommunens ejendomsportefølje: 

 Nedrivning af bygninger (Nordre Skole og Korshøjvej 3) medfører reduktion i 

tomgangsudgifter til bygningerne på i alt 0,75 mio.kr. 

 Køb af indlejede bygninger vil for kommunen reducere driftsudgifterne med 1,89 mio.kr. 

når der ses på nettobesparelse mellem nuværende lejeudgift og fremtidige driftsudgifter. 

 Salg af Hostrupsgade 14 vil med føre reducerede driftsudgifter. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1 mio. kr.  1,5 mio. kr.  2,5 mio. kr.  2,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Investeringsbehovet fordeler sig på følgende måde: 

 Nedrivning af ejendomme vil medføre en engangsudgift  

 Køb af ejendomme medfører en engangsudgift til købet 

 Salg af ejendom giver en indtægt 

Samlet set estimeres et investeringsbehov på 24,5 mio.kr. mens en salgsindtægt vil blive tilført 

kassen 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Brugerne af Hostrupsgade 14 skal have anvist andre lokaler. 

 

Konsekvens for personale: 

Ingen 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Ejendomme 

 

  



Reduceret indtag af kontorelever til administrationen (90) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 90 

 

 Fuld effekt: 

1,1 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Der ansættes fremover 3 – 4 kontorelever pr. år, hvilket vil sige at Rådhuset fra den 1/8-2019 i 

alt vil have 6 – 8 kontorelever under uddannelse, mod i dag 14 – 16 elever. 

 

Tidshorisont: 

Ordningen indfases over årene 2017 og 2018, og vil være fuldt implementeret den 1/8-2019. 

2017 2018 2019 2020 

           0,5 mio.             1,0 mio.             1,1 mio.            1,1 mio. 
 

Investeringsbehov: 

Ingen 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Evt. udfordringer med manglende praktikpladser 

Konsekvens for personale: 

Ingen 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Afd. og stabe vil have reduceret arbejdskraft svarende til 8 fuldtids elevstillinger når ordningen 

er indfaset. 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Organisation og Personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reducere budgettet til uddannelse og arbejdsmiljøindsats (91) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 91 

 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

En række centrale puljer til kortere- og længerevarende uddannelse, lederuddannelse og 

forebyggende arbejdsmiljøindsats reduceres fra budgetår 2017. 

Forebyggende arbejdsmiljøindsats omlægges til digitale instrukser og instruktionsvideoer der 

kan hentes via Zoom In. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

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

Investeringsbehov: 

Ingen 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Ingen 

Konsekvens for personale: 

Færre midler til brug for uddannelse og arbejdsmiljøindsats for de ansatte 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Organisation og Personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ophør af borgerrådgiverfunktionen (92) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 92 

 

 Fuld effekt:  

0,7 mio. kr.  

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: Borgerrådgiverfunktionen ophører 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,60 mio. kr.  0,70 mio. kr.  0,70 mio. kr.  0,70 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: Det fremgår af Borgerrådgiverens årlige beretninger (kan 

læses her: http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Kontakt-og-aabningstider/Borgerraadgiver-

og-Stifinder/Borgerraadgiver), at Borgerrådgiveren fortrinsvis har givet råd og vejledning, samt 

medvirket til at løse konflikter, hvis en utilfreds borger har henvendt sig. Endvidere har 

borgerrådgiverfunktionen givet anledning til fokusområder i Silkeborg Kommune.  

 

Såfremt borgerrådgiverfunktionen nedlægges, vil borgerne ikke kunne modtage hjælp ved 

utilfredshed, samt råd og vejledning, og der vil ikke være generelle fokusområder i 

sagsbehandlingen, som de foregående år.  

 

Det er Direktionens vurdering (Drøftelse af evaluering og stillingtagen til 

borgerrådgiverfunktionen på Økonomi- og Erhvervsudvalget 17.11.2014) at Borgerrådgiverens 

har levet op til visionen og missionen for borgerrådgiverfunktionen. Borgerrådgiveren har 

bibragt læring i organisationen, som har betydet øget fokus på centrale elementer i 

sagsbehandlingen. Borgerrådgiverens ressourceforbrug i forhold til antal klagesager er stort, set 

i forhold til den samlede mængde af sager der behandles i organisationen. Ressourceforbruget 

skal ses i forhold til vurderingen af, at borgerrådgiverfunktionen ikke i markant selvstændigt har 

en fremtrædende effekt for det generelle niveau i organisationens sagsbehandling. 

  

 

Konsekvens for personale: Borgerrådgiveren opsiges.  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: Det er forventningen at borgere fremtidigt vil søge 

råd og vejledning og eventuelt klage/henvende sig i større udstrækning mv. i øvrige afdelinger, 

såfremt Borgerrådgiverfunktionen nedlægges. Dette kan medføre et ressourcetræk på de 

primære sagsbehandlere samt øge antallet klager til Silkeborg Kommune samlet set. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: Direktionen. 

 

 

 

 

 

http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Kontakt-og-aabningstider/Borgerraadgiver-og-Stifinder/Borgerraadgiver
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Kontakt-og-aabningstider/Borgerraadgiver-og-Stifinder/Borgerraadgiver


Direktionen fastholdes med 4 direktører (93) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 93 

 

 Fuld effekt:  

1,0 mio. kr.  

 

Direktionen videreføres med 4 direktører efter fratrædelse af en direktør.  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,00 mio. kr.  1,00 mio. kr.  1,00 mio. kr. 1,00 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

I 2015 blev midler afsat til udviklingsressource overført til direktionen med henblik på der 

fremefter var en direktør med særligt fokus på udviklingsopgaven. Dette fokus opnås nu i 

direktionen gennem en omlægning af arbejdsopgaver, hvorfor direktionens budget kan 

reduceres til et uændret niveau på 4 direktører.  

.  

 

Konsekvens for personale:  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Direktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reduktion i midler til erhverv, turisme, markedsføring, m.v. (94) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 94 

 

 Fuld effekt:  

0,5 mio. kr.  

 

Silkeborg Kommune indgår en årlig samarbejdsaftale med ErhvervSilkeborg og 

TurismeSilkeborg: 

Udover fastlæggelse af grundtilskud til de to organisationer indgås der særlig aftale om en 

række udviklingsprojekter, som finansieres af puljen til erhvervspolitisk handleplan. I 2016 

drejer det sig om i alt 1,5 mio. kr. Det foreslås, at det samlede beløb, der laves særlig aftale om 

reduceres med 0,3 mio. kr.  

 

Ændrede tilskudsbeløb, markedsføringsaftaler og projektstøtte: 

Tilskudsbeløb, markedsføringsaftaler og støtte til konkrete projekter revurderes med henblik på 

at reducere i udgiftsniveauet med 0,2 mio.kr. Aktuelt undersøges muligheden for genforhandling 

af indgåede aftaler og det vurderes at den nævnte reduktion kan gennemføres.  

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

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

Investeringsbehov: 0 kr.  

 

Konsekvens for borgere/brugere: Brandet Silkeborg Kommune får mindre synlighed. Der vil blive 

gennemført færre projekter inden for erhverv og turisme – hvilket kan betyde svagere 

servicering af lokale virksomheder i forbindelse med udvikling. 

 

Konsekvens for personale: Ingen udover lidt mere administrativt arbejde  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: Ingen 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: Økonomi & IT-staben  

 

 

 

 

 

  



Reduktion i antal politikere og udvalg (95) 
 

Udvalg: ØKE 

 

Forslag 95 

 Fuld effekt: 

1,3 mio. kr. 

 

 

Forslaget er beregnet ud fra en kombination af ændring i antal byrådsmedlemmer og antal 

udvalg:  

 

Byrådet bliver fremover på 27 medlemmer, et økonomiudvalg, 6 stående udvalg á 5 medlemmer 

og ingen § 17, stk. 4-udvalg 

Der ydes fortsat 10 % i vederlag til 1. viceborgmester 

Størrelsen af de enkelte vederlag til formand og udvalgsmedlem er uændret i forhold til 2016 – 

dvs. der samlet set anvendes mindre af puljen hertil. 

 

Forudsætninger 

De væsentligste driftsudgifter i forhold til et byråd udgør vederlæggelsen af dens medlemmer. 

Vederlæggelsen består af vederlag og godtgørelser, som skal ydes og vederlag og godtgørelser, 

som kan ydes, dvs. byrådet træffer selv afgørelse af, om de skal ydes og med hvor meget.  

 

Endvidere har byrådet mulighed for at træffe beslutning om at dække andre udgifter i 

forbindelse med udførelse af byrådsarbejdet. Det kan f.eks. være it-udstyr, studieture, 

deltagelse i kurser, seminar mv., avisabonnementer, bespisning ved møder og lignende.  

 

Vederlagsbeløb anvendt i det følgende baserer sig på forventet udgift 2016 opgjort ifølge 

Silkeborg Datacentral (SD), dvs. inklusiv forventede reguleringer i løbet af året. Øvrige 

medregnede beløb til møder, it-udstyr, m.v. er som 2016-niveau.  

 

Alternativ: 

Såfremt antallet af politikere reduceres til 25, og alt andet i øvrigt er lige, så vil besparelsen 

kunne andrage kr. 1.633.000 

 

  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,0 mio. kr.  1,3 mio. kr.  1,3 mio. kr.  1,3 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 0 

 

Konsekvens for borgere/brugere: Repræsentation ved færre politikere 

 

Konsekvens for personale:  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Borgmesteren 

 


