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Indledning  
I den politiske budgetaftale for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021-23, som hele byrådet 
undtagen Enhedslisten står bag, har parterne aftalt, at ”For at sikre balance i budgettet i 2021 
samt et råderum til om- og nyprioriteringer ønsker parterne, at der udarbejdes et reduktions-
katalog på 100 mio. kr., som fremlægges på byrådets målseminar. Parterne er enige om, at 
budgettet skal bringes i balance fra 2021 og fremefter.” 

På byrådets målseminar fremlagde administrationen en række reduktionsforslag, som efterføl-
gende har været til drøftelse og høring i fagudvalgene.  

Borgmesteren fremlægger nu dette reduktionskatalog med forslag for 70,6 mio. kr. i 2021. 
Reduktionskataloget er fortroligt indtil Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet hvilke for-
slag, der skal i offentlig høring. I august/september vil de budgetmæssige konsekvenser blive 
genberegnet for budget 2021, da effekten ændres som følge af senere beslutningstidspunkt.  

Reduktionsforslagene 
I kataloget er der 60 mulige reduktionsforslag. 

Forslagene er driftsmæssigt udregnet med nettoeffekt i hvert af årene 2021 til 2024 på hen-
holdsvis 2021: 70,6 mio. kr.; 2022: 77,2 mio. kr.; 2023: 77,6 mio. kr. og 2024: 77,6 mio. kr. 

Reduktionsforslagene er opdelt i henhold til de afdelinger/stabe, som reduktionerne primært 
kan henføres til. Der kan således være forslag, som delvist berører andre afdelinger/stabe, 
men i al væsentlighed vil reduktionen være inden for afdelingens/stabens fagområde. Forsla-
gene kan også vedrøre flere udvalg.  

Bemærk at forslag 7 ”Udbud af sprogskolen”, forslag 31 ”Opsige lejekontrakten for kontorfaci-
liteter på Vejlsøvej” og forslag 54 ”Reduktion i direktionen” er effektueret/ved at blive effektu-
eret. 

Engangsinvesteringer m.v. 
Er der behov for engangsinvestering, eksempelvis anlæg, er disse udgifter ikke modregnet i 
besparelsespotentialet. På enkelte reduktionsforslag kan desuden være anført konsekvenser 
for andre afdelinger/stabe, der ikke er opgjort, men som beløbsmæssigt ikke vurderes at æn-
dre væsentligt på potentialet.  

Personalereduktioner 
Såfremt der vedtages reduktionsforslag, som medfører behov for personalereduktioner, er Sil-
keborg Kommune forpligtet til i videst muligt omfang at afbøde virkningerne for de medarbej-
dere, som måtte blive ramt af reduktionerne. Dette bør ske gennem planlægning, frivillige fra-
trædelsesaftaler, omplacering, tilbud om omskoling, orlov, ansættelsesstop samt midlertidig 
jobbank. 

Eventuelle afskedigelser vil ikke kunne få fuld budgetmæssig virkning i 2021. De berørte med-
arbejdere kan have op til 6 måneders opsigelsesvarsel, hvorfor afskedigelser tidligst vil kunne 
få fuld budgetmæssig virkning fra 1. juni 2021. For nogle medarbejdere kan der evt. blive tale 
om fratrædelsesgodtgørelse, som ikke er indregnet. 
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Både før, under og efter afskedigelserne, vil kommunen forsøge at omplacere de medarbejde-
re, som bliver ramt af personalereduktionerne. En sådan omplacering vil kunne ske indenfor 
hele Silkeborg Kommune. 

Processen med personalereduktion som følge af besparelser og omstruktureringer starter med, 
at de generelle forhold behandles i HovedMED. Her orienteres der om baggrunden, hvem der 
er beslutningstager, økonomiske forhold, organisering og fremtidig opgavevaretagelse samt 
tidsplan.  

I HovedMED skal der ske en drøftelse af retningslinjerne, og der skal tilstræbes enighed om de 
retningslinjer og kriterier, der skal gælde for personalereduktion. Retningslinjerne er vigtige, 
da de giver gennemsigtighed i hele processen, således at HovedMED og personalet er klar 
over, efter hvilke retningslinjer ledelsen vil foretage afskedigelser. 

Nøgletal 
For alle fagområder præsenteres indledningsvist nøgletal, som viser kommunens udgiftsniveau 
opgjort pr. indbygger, pr. barn i skolealderen eller anden relevant nævner. Nøgletallene byg-
ger på KL´s definition af brede nøgletal for hvert fagområde i KLs råderumsbenchmark: 
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/omstillings-og-
udviklingsenheden/redskab-tre-trin-til-raaderum/trin-1-raaderumsbenchmark-et-
dialogvaerktoej/ 

For hvert nøgletal kan ses udvikling i nøgletallet over tid samt, hvordan Silkeborg Kommune 
placerer sig i forhold til andre kommuner.  

Nøgletallet er suppleret med et råderumsbenchmark, som er et redskab til at undersøge, hvor 
der er muligheder for at skabe råderum. Formålet med benchmarkingen er at understøtte ”un-
dren” og en drøftelse af, hvordan kommunens ressourcer udnyttes bedst muligt på tværs af 
fagområder. Råderumsbenchmarkingen har ikke til formål at give et facit for, hvor meget Sil-
keborg Kommune kan reducere udgifterne med på de enkelte fagområder. I datagrundlaget er 
der eksempelvis ikke taget højde for socioøkonomi og demografi.  

 

 

 

Læsevejledning 
På side 4 vises en samlet oversigt over reduktionsforslagene fordelt på afdelinger og stabe.  

Herefter er der en indholdsfortegnelse, som er interaktiv. Det betyder, at du kan klikke på den 
enkelte overskrift og gå direkte til nøgletal og forslag.  

Fra side 8 er forslagene opdelt afdelings-/stabsvis med relevante nøgletal på området, sum-
men af afdelingens/stabens forslag og forslagene. 

Samtlige forslag er nummereret fortløbende. Forslagets nummer står før forslagets overskrift.  

På side 94 vises en samlet oversigt over reduktionsforslagene fordelt på udvalg.   

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/omstillings-og-udviklingsenheden/redskab-tre-trin-til-raaderum/trin-1-raaderumsbenchmark-et-dialogvaerktoej/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/omstillings-og-udviklingsenheden/redskab-tre-trin-til-raaderum/trin-1-raaderumsbenchmark-et-dialogvaerktoej/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/omstillings-og-udviklingsenheden/redskab-tre-trin-til-raaderum/trin-1-raaderumsbenchmark-et-dialogvaerktoej/
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Samlet oversigt over reduktionsforslagene – fordelt på af-
delinger og stabe 
 

Antal   Afdeling/stab 2021 2022 2023 2024 
forslag             

11  Beskæftigelsesafdelingen 19,7 20,0 19,4 19,4 
8  Børne- og Familieafdelingen 3,3 4,5 4,5 4,5 

7  
Kultur- og Borgerserviceafdelin-
gen 2,5 4,5 4,5 4,5 

5  Skoleafdelingen 1,9 2,3 2,3 2,3 
7  Socialafdelingen * 4,6 4,6 4,6 4,6 

10  Sundheds- og Omsorgsafdelingen 24,3 26,8 26,8 26,8 
4  Teknik- og Miljøafdelingen 2,4 2,6 2,6 2,6 
0  Ejendomme 0,0 0,0 0,0 0,0 
2  Organisation og Personale 1,3 1,3 1,3 1,3 
6  Økonomi og IT 10,7 10,7 11,7 11,7 

60   Mio. kr. i alt (afrundet) 70,6 77,2 77,6 77,6 
 

Der er afrundet i opgørelsen for hver afdeling/stab. Den samlede sum er udregnet på bag-
grund af de faktiske forslag før afrunding.  

*En del af reduktionerne vedrører også Sundheds- og Omsorgsafdelingen, men er p.t. ikke 
fordelt på afdelingerne. 
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Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Beskæftigelsesafdelingens område. Først vises en 
skematisk oversigt over afdelingens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

1 
Ophør af fremskudt socialfaglig indsats ved op-
start af sygedagpengesager 0,600 0,600 0,000 0,000 

2 
Reduktion i centersupport for center for Jobreh-
abilitering og Integration 0,450 0,450 0,450 0,450 

3 
Reduktion i den tidlige og opsøgende virksom-
hedsrettede indsats 6,800 6,800 9,100 9,100 

4 
Øget kommunalt socialt ansvar - flere borgere i 
kommunale fleksjob 0,300 0,300 0,300 0,300 

5 
Færre lægeerklæringer på sygedagpengeområ-
det 0,500 0,500 0,500 0,500 

6 Ændret serviceniveau for anvendelse af tolke 0,250 0,500 0,500 0,500 

7 Udbud af sprogskoleindsatsen 4,000 4,000 4,000 4,000 

8 
Ændring i serviceniveau vedrørende bevilling af 
aktiveringsgodtgørelse 3,800 3,800 3,800 3,800 

9 
Ændring i vagtordningen på Jobcentret på 
Drewsensvej 0,500 0,500 0,500 0,500 

10 Reduktion i Beskæftigelsesafdelingens stab 0,225 0,225 0,225 0,225 

11 Ophør af mestringsenheden 2,300 2,300 0,000 0,000 

  I alt 19,725 19,975 19,375 19,375 
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(1) Ophør af fremskudt socialfaglig indsats ved opstart af sygedagpen-
gesager 

ØKE  
 
Forslag 1 

Bevilling 14 Centralfunktioner  Fuld effekt:   
0,6 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
I 2018 blev der godkendt en forlængelse og udvidelse af investeringen på sygedagpenge- og 
jobafklaringsområdet. Beskæftigelsesafdelingen er i gang med at omlægge en del af de admini-
strative arbejdsgange i forbindelse med opstart af sagerne. I den forbindelse vil det være muligt 
at indarbejde særlige initiativer i opstarten af sagen, som vil betyde, at det ikke længere vil væ-
re nødvendigt med en særlig fremskudt socialfaglig indsats ved ansøgning og opstart af sagen. 
 
Investeringen er godkendt til og med 2022, hvorfor der ikke er et reduktionspotentiale i 
2023/2024. 
 
Konsekvens for borgere: 
Der kan være flere borgere, der vil skulle modtage forsørgelse i længere tid. 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion svarende til ca. 1,33 stilling. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Hvis forslaget iværksættes, vil det evt. kunne medføre stigende udgifter til forsørgelsesydelser 
på bevilling 67 Sociale overførsler og til beskæftigelsesindsats på bevilling 66 Arbejdsmarked - 
overførsler som følge af, at flere borgere vil være længere tid på offentlig forsørgelse. Samtidig 
kan der evt. være konsekvens på bevilling 14 Centralfunktioner, da flere borgere på forsørgel-
sesydelser i længere tid vil skabe behov for øget sagsbehandling i Ydelsescentret. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,6  0,6    
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(2) Reduktion i centersupport for center for Jobrehabilitering og Inte-
gration 

ØKE 
AMU 
Forslag 2 

Bevilling  
14 Centralfunktioner 
66 Arbejdsmarked - overførsler 

Fuld effekt:    
0,45 mio. kr. 

 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Centersupport varetager de administrative funktioner i centeret, og de passer centerets recepti-
on og telefon. Derudover løser de en lang række administrative opgaver, som er forbundet med 
borgersagerne, fx enkelte opfølgninger og indkald til samtaler.  
Opgaverne er lagt i centersupport for at frigøre mere tid til borgerkontakt ved de koordinerende 
sagsbehandlere og løser en lang række administrative opgaver for sagsbehandlerne, så de kan 
bruge mest muligt tid på borgersagerne. Derudover bemander centersupport centerets telefon 
og reception. 
 
Reduktionen kan foretages ved at reducere centersupport med 1 medarbejder. Reduktionen vil 
være fordelt på hhv. bevilling 14 Centralfunktioner og bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler, 
da medarbejderne i support både løser administrative opgaver og opgaver i tilknytning til den 
aktive beskæftigelsesindsats.  
 
Konsekvens for borgere: 
Væsentlig forringelse af serviceniveau ved henvendelser til centeret, hvor der særligt må forven-
tes længere ventetid ved både personlige og telefoniske henvendelser.  
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion med 1 administrativ supportstilling. 
 
Sagsbehandlerne vil få tilført en række administrative dokumentationsopgaver, som betyder, at 
de får mindre tid til den enkelte borgersag og mindre tid til at mødes med borgeren.  
 
Der skal bruges med tid på koordinering omkring de administrative opgaver, når ansvaret forde-
les ud på en lang række sagsbehandlere fremfor medarbejderen i support. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,45 0,45 0,45 0,45 
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(3) Reduktion i den tidlige og opsøgende virksomhedsrettede indsats  
AMU 
 
Forslag 3 

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Fuld effekt:    
Scenarie 1: 6,8  

Scenarie 2: 4,55 
mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Forslaget er reduceret med 2,3 mio. kr. i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets be-
handling 11. august 2020. 
 
En stor del af borgerne på tværs af alle beskæftigelsesområdets målgrupper modtager en virk-
somhedsrettet beskæftigelsesindsats. 
 
Virksomhedskonsulenternes primære opgave er at hjælpe borgerne med at fastholde eller finde 
et konkret job eller virksomhedspraktik. De understøtter samtidig borgerne i at afdække rele-
vante kompetencer, finde relevante veje på arbejdsmarkedet og kvalificere borgerens CV og 
jobsøgning. Virksomhedskonsulenterne hjælper også med at skabe kontakten til relevante virk-
somheder og skabe det gode match mellem virksomhed og borger. De hjælper herefter med at 
skabe rammerne for, og følge op på, at det lykkes for både borgere og virksomhed. 
 
En bred vifte af forskning på området viser, at en tidlig og målrettet virksomhedsrettet indsats 
er den mest effektfulde indsats til at få borgere i job og/eller fastholdt i nuværende job. Derfor 
er den virksomhedsrettede indsats et højt prioriteret omdrejningspunkt for beskæftigelsesind-
satsen i Silkeborg Kommune og indgår som et centralt led i de senere års investeringer i be-
skæftigelsesindsatsen.  
 
Indsatserne er opbygget ved at den samme medarbejder både løser myndighedsopgaver og be-
skæftigelsestilbud efter beskæftigelsesloven. En reduktion vil betyde, at færre borgere vil få en 
håndholdt virksomhedsrettet indsats, og i stedet vil det være nødvendigt med en mere klassisk 
tilgang, hvor sagsbehandleren løser myndighedsopgaven og kontakten i den beskæftigelsesret-
tede indsats vil blive væsentligt forringet. Vi forventer, at både borgere, virksomheder og med-
arbejdere vil opleve negative konsekvenser ved at reducere på de virksomhedsrettede indsatser.  
 
Reduktion af den virksomhedsrettede indsats vil primært betyde reduktion i indsatsen for de 
udsatte ledige og sygemeldte borgere, i særlig grad sygedagpengemodtagere, integrationsbor-
gere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.  
 
Samtidig vil reduktion i den virksomhedsrettede indsats betyde, at de besluttede og forankrede 
og investeringer i beskæftigelsesindsatsen afvikles.  
 
Der er to scenarier for reduktionen: 
Scenarie 1 
Omfatter reduktion med 9,1 mio. kr. svarende til 20 virksomhedskonsulentstillinger i jobcentret. 
Konsekvensen vil være, at løbende vil ca. 400 borgere ikke længere kunne tilbydes virksom-
hedsrettet indsats, hvor de understøttes med gode jobmatch til virksomhederne. Hertil kommer, 
at mange virksomheder vil opleve reduceret hjælp til at få kvalificerede medarbejdere. 
 
Scenarie 2 
Omfatter reduktion med 4,55 mio. kr. svarende til 10 virksomhedskonsulentstillinger i jobcen-
tret. Konsekvensen vil være, at løbende vil ca. 200 borgere ikke længere kunne tilbydes virk-
somhedsrettet indsats, og at virksomheder vil opleve reduceret hjælp til at få kvalificerede med-
arbejdere.  
 
Konsekvens for borgere: 
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• Løbende vil 400 færre borgere modtage virksomhedsrettet indsats i scenarie 1 
• Løbende vil 200 færre borgere modtage virksomhedsrettet indsats i scenarie 2 
• Færre ledige matches til konkrete jobåbninger  
• Borgerne oplever mindre sammenhæng og reduceret kontakt i deres forløb 
• Flere borgere får behov for offentlig forsørgelse i længere perioder 
• Virksomhederne oplever reduceret hjælp til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft 

 
Konsekvens for personale: 
• Reduktion med ca. 20 virksomhedskonsulent-stillinger i jobcenteret i scenarie 1 
• Reduktion med ca. 10 virksomhedskonsulent-stillinger i jobcenteret i scenarie 2 
• Forøget sagsmængde pr. medarbejder samt en mere opdelt opgavevaretagelse med forøget 

ressourceanvendelse til koordinering, beskrivelser og opfølgning.  
• Reduceret mulighed for at fastholde og videreudvikle en forskningsbaseret beskæftigelses-

faglighed funderet i en virksomhedsrettet indsats 
 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Hvis forslaget iværksættes, vil det forventeligt medføre stigende udgifter til forsørgelsesydelser 
på bevilling 67 Sociale overførsler og til beskæftigelsesindsats på bevilling 66 Arbejdsmarked - 
overførsler som følge af, at flere borgere vil være længere tid på offentlig forsørgelse. Samtidig 
forventes konsekvens på bevilling 14 Centralfunktioner, da flere borgere på forsørgelsesydelser i 
længere tid vil skabe behov for øget sagsbehandling i Ydelsescentret. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

Scenarie 1 6,8 6,8 9,1 9,1 
Scenarie 2 4,55 4,55 4,55 4,55 
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(4) Øget kommunalt socialt ansvar – flere borgere i kommunale fleks-
job 

AMU  
 
Forslag 4 

Bevilling 67 Sociale overførsler Fuld effekt:    
0,3 mio. kr. 

 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Forslaget omfatter ansættelse af 8 borgere i fleksjob på kommunens arbejdspladser inden for de 
eksisterende økonomiske rammer. Der vil således ikke ske en tilførsel af midler til de afdelinger, 
der ansætter flere borgere i fleksjob. De fleksjobansatte kan løfte opgaver, som ellers kan være 
vanskeligt at få løst med almindelig ordinær arbejdskraft. F.eks. flere hænder i de tidsrum i dag-
institutionerne, hvor der er flest børn, rengøring på mindre institutioner, hvor opgaven ikke ud-
gør en fuldtidsstilling mm.  
 
Hvis Silkeborg Kommune som organisation ansætter de 8 borgere, vil det medføre en reduktion 
af overførselsudgifterne på 0,3 mio. kr.  
 
Konsekvens for borgere: 
Ansætter kommunen flere i fleksjob vil det betyde, at flere ledige opnår beskæftigelse og delvis 
selvforsørgelse. 
 
Konsekvens for personale: 
8 medarbejdere mere i fleksjob i kommunens organisation. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Organisationen skal løfte et større socialt ansvar indenfor deres eksisterende budgetrammer.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 
 

2021 2022 2023 2024 

 0,3 0,3 0,3 0,3 
 

 

  



15 
 

(5) Færre lægeerklæringer på sygedagpengeområdet 
ØKE 
 
Forslag 5 

Bevilling 14 Centralfunktioner Fuld effekt:  
0,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Inden første opfølgning på sygedagpenge har det tidligere været lovpligtigt at indhente en læge-
erklæring, jfr. sygedagpengelovens §§11a-b. Efter en lovændring er det nu blevet frivilligt. Fra 
1. januar 2020 kan kommunen vurdere, om sagen er tilstrækkeligt belyst, eller der er behov for 
lægeerklæring LÆ 285.  
 
Lægeerklæringen indeholder lægens vurdering af muligheden for at vende tilbage til arbejds-
markedet, eventuelle skånehensyn, behandling og sygdommens forventede varighed. I øvrigt 
kan kommunen ligeledes fra 1. januar 2020 indhente LÆ 285, hvis den sygemeldte selv ønsker 
det og den ikke er indhentet forud for opfølgningssamtalen. 
 
De nye muligheder forventes at medføre et besparelsespotentiale på 0,5 mio. kr. 
 
Konsekvens for borgere: 
Der forventes ingen konsekvenser for borgerne, idet der fortsat vil blive indhentet lægeerklæ-
ring, når det skønnes relevant for oplysningen af sagen. 
 
Konsekvens for personale: 
Der forventes ingen konsekvens for medarbejderne. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Der forventes ingen negativ konsekvens på bevillinger. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,5   0,5  0,5  0,5  
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(6) Ændret serviceniveau for anvendelse af tolke 
AMU  
 
Forslag 6 

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler 
 

Fuld effekt:  
0,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Forslaget rummet to perspektiver: 

1. En generel reduktion i brugen af tolk. 
2. Ændre brugen af tolk til i højere grad at bruge telefon- og videotolkning fremfor fremmø-

de tolkning. 
 
Generelt: 
Tolkeudgifterne kan i udgangspunktet afholdes på to forskellige måder: 

• Hvis tolkebistanden er et nødvendigt led i en i refusionsberettiget foranstaltning konteres 
udgiften sammen med den pågældende foranstaltning. 

• Hvor tolkebistanden anvendes om en almindelig del af den kommunale vejledningsfor-
pligtigelse, afholdes udgiften på bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler. 

Silkeborg Kommune har i 2019 haft tolkeudgifter for ca. 3. mio. kr. på bevilling 66 Arbejdsmar-
ked - overførsler. Til sammenligning var tolkeudgifterne på ca. 3,4. mio. kr. i 2018. Mindrefor-
bruget i 2019 skyldes dels færre tolkninger, men også at tolkeopgaven var i udbud i 2019, hvil-
ket medførte en reduktion i prisen på tolk. En del af udgiften i både 2018 og 2019 er gået til to 
tolke, som er ansat i Beskæftigelsesafdelingen, hvor de tolker for medarbejderne i Integrations-
funktionen. 
 
Udgiften på bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler dækker tolkebistand på tværs af kommu-
nen, hvor de mest udgiftstunge områder er de store velfærdsområder i Skole-, Beskæftigelses-, 
Social- og Børne- og Familieafdelingerne. Tolkeudgifterne dækker udgifterne til fremmøde-, tele-
fon- og skriftlig tolkning (oversættelser). Tolkemidlerne administreres i en central pulje, som er 
placeret i Beskæftigelsesafdelingen, men bestillingen af tolk foretages af den enkelte medarbej-
dere i de forskellige afdelinger, og der foreligger ikke nogen centrale retningslinjer for, hvornår 
der kan/bør rekvireres en tolk eller hvilke dokumenter, der med rette kan/bør oversættes.  
 
En gennemgang af forbruget i hhv. 2018 og 2019 viser et fald i antallet af unikke personer, som 
har fået tolkebistand, men i samme periode er tolkeudgifterne, som er bogført uden et cpr. nr., 
steget med ca. 400.000 kr. Gennemgangen viser også, at hovedparten af borgerne får under 5 
tolkninger om året, men der er også eksempler på borgere, som får op til 65 tolkninger på et år. 
 
Ad 1) Generel reduktion i brugen af tolk 
Som et led i den nationale integrationsindsats peger flere på, at brugen af tolk kan reduceres 
uden det påvirker effekten af mødet med borgeren. Det er vanskeligt at finde evidens på områ-
det, men flere projekter på landsplan har arbejdet med at reducere brugen af tolk og det har 
været forbundet med positive erfaringer. 
 
Det vil kræve en tværgående analyse af tolkeforbruget for at identificere de områder, hvor for-
bruget kan reduceres, uden det får indflydelse på borgerens retsstilling, men det formodes, at 
der er en gruppe borgere, hvor tolken bestilles uden tilstrækkelig vurdering af behov, ligesom 
der formodes at være et potentiale i at se på anvendelse af skriftlige tolkning (oversættelser) i 
forbindelse med fx forældremøder, indkaldelser til samtaler mv.  
Samtidig vil en generel reduktion i brugen af tolk også understøtte budskabet om, at det er vig-
tigt at lære det danske sprog som et led i integrationen.  
 
Ad 2) Øget brug af video- og telefontolkning 
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Fremmøde tolkning er den dyreste form for tolkning og fortsat den form for tolkebistand, som 
benyttes oftest. Brugen af hhv. video- og telefontolkning er en væsentlig billigere løsning og ved 
målrettet at arbejde med brugen af de tolkeformer vil kommunen kunne spare på udgifterne til 
tolkebistanden, men samtidig kunne tilbyde tolkebistand i de tilfælde, hvor det er påkrævet.  
 
Et yderligere incitament for at øge brugen af hhv. video- og telefontolkning er, at tolkebureauet 
har nemmere ved at skaffe kvalificerede tolke, når den geografiske placering ikke er afgørende, 
idet tolken ved en telefontolkning kan befinde sig i fx København under tolkningen. 
 
Beskæftigelsesafdelingen har en formodning om, at kommunen samlet vil kunne spare 0,5 mio. 
kr. på tolkeudgifter, hvis der laves centrale retningslinjer for brugen af tolk, som sigter på at 
reducere brugen af alle former for tolkning, herunder oversættelse af dokumenter, men som 
også sigter på at i højere grad at anvende hhv. video- og telefontolkning i stedet for fremmøde 
tolkning.  
  
Konsekvens for borgere: 
Risiko for at borgerne; 

• ikke forstår breve fra kommunen, medmindre de opsøger netværk, der kan hjælpe dem 
med forståelse.  

• vil blive frustreret over deres manglende evne til at gøre sig forståelige og det kan på-
virke indholdet af samtalen/mødet med borgeren. 

 
Mulighed for at borgerne: 

• gør en mere aktiv indsats for at forstå kommunikationen med kommunen og styrker sine 
kompetencer til at inddrage netværk og ressourcepersoner, så de kan hjælpe.  

• at skabe bedre samtaler, hvor forstyrrelsen (tolken) er væk.  
 
Adgang til mere kvalificeret tolkning ved øget brug af hhv. telefon- og videotolkning. 
 
Konsekvens for personale: 
Personalet skal arbejde med at inddrage øvrige kommunikationsformer (fx visuelt) i mødet med 
borgeren, så budskabet kan gøres forståeligt uden tolk. Der skal arbejdes med en ændring af 
mindset, som har fokus på, at kommunikationen kan lykkedes uden tolk. 
 
Personalet skal udvikle faglighed, der gør dem i stand til at i højere grad at vurdere borgerens 
behov for tolk.  
 
Adgang til mere kvalificeret tolkning ved øget brug af hhv. telefon- og videotolkning. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
  
 

2021 2022 2023 2024 

 0,25   0,5   0,5  0,5   
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(7) Udbud af sprogskoleindsatsen 
AMU 
 
Forslag 7 

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler 
 

Fuld effekt:    
4,0 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Forslaget er effektueret/i gang med at blive effektueret. 
 
Justering af kvalitetsniveau af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i forbindelse med 
udbud af opgaven. Nuværende kontrakt med Sprogcenter Midt udløber ved udgangen af 2020 og 
Arbejdsmarkedsudvalget har i november 2019 besluttet, at opgaven skal sendes i udbud mhp ny 
aftale fra 2021. Hvis kvaliteten af ydelserne sænkes til samme niveau som i omegnskommuner, 
forventer Beskæftigelsesafdelingen en prisreduktion svarende til 4 mio. kr. ift. eksisterende ni-
veau.  
 
Konsekvens for borgere: 
En lavere kvalitet i sprogundervisningen kan føre til, at borgerne er længere om at gennemføre 
uddannelse og opnå tilstrækkelige sproglige kvalifikationer til arbejdsmarkedet, og dermed at de 
forbliver længere tid på offentlig forsørgelse. 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Hvis forslaget iværksættes, kan det medføre stigende udgifter til forsørgelsesydelser på bevilling 
67 Sociale overførsler og til beskæftigelsesindsats på bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 
som følge af, at flere borgere vil være længere tid på offentlig forsørgelse. Samtidig kan der væ-
re en konsekvens på bevilling 14 Centralfunktioner, da flere borgere på forsørgelsesydelser i 
længere tid vil skabe behov for øget sagsbehandling i Ydelsescentret. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 4,0 4,0  4,0 4,0 
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(8) Ændring i serviceniveau vedrørende bevilling af aktiveringsgodtgø-
relse  

AMU 
 
Forslag 8 

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler 
 

Fuld effekt:   
3,8 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Det fremgår af LABs (lov om aktiv beskæftigelse) §176, at personer*, som deltager i virksom-
hedsrettet aktivering efter Jobcenterets vurdering kan få op til 1.000 kr om måneden i godtgø-
relse. Af §176 stk. 2 fremgår det ydermere, at kommunen selv fastsætter retningslinjer for ud-
betalingen og vejledning af relevante borgere. Det er en tidligere politisk beslutning, at Silkeborg 
Kommune bevilger godtgørelse efter kan-bestemmelsen, men vi har lovmæssigt mulighed for at 
justere i retningslinjerne og serviceniveauet.  
 
Hvis borger har under 24 km til arbejdspladsen godtgøres der for udgifterne forbundet med at 
købe et buskort, mens der godtgøres med en kilometertakst på 0,99 kr pr. km, hvis der er mere 
end 24 km til arbejdspladsen. Den nuværende arbejdsgang er, at den enkelte sagsbehand-
ler/beskæftigelseskonsulent bevilger godtgørelsen i forbindelse med oprettelse af tilbud. Hvis 
borger har under 24 km til arbejdspladsen laves en beregning med udgangspunkt i, hvor mange 
buszoner den enkelte borger skal transportere sig. Hvis borger har over 24 km til arbejdsplad-
sen, vejledes borgeren i selv at udfylde relevante oplysninger på SKATs hjemmeside, for at få 
udbetalt befordringsgodtgørelse.  
 
Det anbefales, at Silkeborg Kommune ændrer de nuværende retningslinjer omhandlende aktive-
ringsgodtgørelse i forbindelse med afgivelse af tilbud efter kapitel 11, 13 og 14, så de omfattede 
målgrupper ikke længere får dækket udgifter til transport, hvis de har under 24 km til arbejds-
pladsen. Det vil samlet set give en besparelse på 3,8 millioner kr. Dog med forbehold for en risi-
ko for øgede udgifter til ydelser, hvilket uddybes i næste afsnit. 
 
*Målgrupper omfattet: kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, 
ledige selvforsøgende og unge under 18 år.  
 
Konsekvens for borgere: 
Økonomisk konsekvens for ydelsesmodtagere, som i forvejen har et lavt rådighedsbeløb. Det 
kan derfor få negativ betydning for fremmødet på arbejdspladsen, hvilket kan resultere i øget 
ledighedslængde. 
 
Konsekvens for personale: 
Personalet kan opleve en øget frustration hos berørte borgere og en vanskeligere samarbejdsre-
lation, som følge af at borgerens økonomi bliver påvirket af ændringen.  
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Hvis forslaget iværksættes, kan det medføre stigende udgifter til forsørgelsesydelser på bevilling 
67 Sociale overførsler og til beskæftigelsesindsats på bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 
som følge af, at flere borgere evt. vil være længere tid på offentlig forsørgelse. Samtidig kan der 
være en konsekvens på bevilling 14 Centralfunktioner, da flere borgere på forsørgelsesydelser i 
længere tid vil skabe behov for øget sagsbehandling i Ydelsescentret. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
Tidshorisont: 
 
 2021 2022 2023 2024 
 3,8  3,8  3,8  3,8 
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(9) Ændring i vagtordningen på Jobcentret på Drewsensvej 
ØKE 
 
Forslag 9 

Bevilling 12 Kommunale ejendomme Fuld effekt:   
0,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Ejendomme stiller i dag en vagt til rådighed hver dag fra kl. 10 – 15 (kl. 10-17 om torsdagen) 
på Jobcentret på Drewsensvej, og Beskæftigelsesafdelingen har en udgift på ca. 600.000 kr. til 
ordningen. 
 
På de øvrige jobcentre er en del af personalet uddannet til at varetage vagtfunktionen sidelø-
bende med deres almindelige opgaver. Personalet får et funktionstillæg for at løse vagtopgaven. 
En lignende ordning kan indføres på jobcentret på Drewsensvej. 
 
Ved at uddanne en del af jobcentrets medarbejdere til at varetage vagtfunktionen sideløbende 
med deres almindelige opgaver, vil der kunne frigøres ressourcer. Medarbejdere med vagtfunk-
tion skal have et tillæg for denne opgave, hvorfor besparelsespotentialet vurderes at være ca. 
0,5 mio. kr. 
  
Konsekvens for borgere:  
Ingen 
 
Konsekvens for personale: 
Kan påvirke oplevelsen af tryghed, men vurderingen er, at opgaven kan løses uden konsekven-
ser for personalet. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Teknisk Service oplyser, at de skal reducere medarbejderstyrken med 1 årsværk, hvis reduktio-
nen foretages.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,5   0,5 0,5 0,5 
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(10) Reduktion i Beskæftigelsesafdelingens stab 
ØKE 
 
Forslag 10 

Bevilling 14 Centralfunktioner Fuld effekt:    
0,225 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingens stab reduceres med 0,5 stilling. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ikke en direkte konsekvens for den enkelte borger på kort sigt. 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion med 0,5 stilling i staben. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,225 0,225 0,225 0,225 
 

 
 

 

  



22 
 

(11) Ophør af mestringsenheden 
AMU  
 
Forslag 11 

Bevilling 61 Arbejdsmarked – service  Fuld effekt:   
2,3 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Mestringsenheden blev igangsat i maj 2019 som en del af en samlet investering på sygedagpen-
geområdet og med lovhjemmel i sundhedslovgivningens § 119. Formålet med Mestringsenheden 
er at tilbyde en forebyggende indsats, der via vejledning og sundhedsindsatser forebygger sy-
gemelding eller længere tids sygemelding hos borgere i Silkeborg Kommune. Enheden er et gra-
tis og anonymt tilbud, som arbejdsgivere og praktiserende læger kan henvise borgerne til ved 
begyndende tegn på sygdom, der kan medføre længere tids sygefravær og dermed risiko for at 
blive sygedagpengemodtager. 
 
Da enheden har lovhjemmel i Sundhedslovens § 119 om forebyggende og sundhedsfremmende 
tilbud, er det en ny og afprøvende indsats på beskæftigelsesområdet, og den grundliggende evi-
dens for indsatsen er således mere spinkel end ved andre indsatser på sygedagpengeområdet. 
 
Det har indtil videre ikke været muligt at nå målet om hjælp til 200 borgere årligt. Arbejdsmar-
kedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede derfor i juni 2020, at Mestringsenhe-
den skulle nedjusteres, sådan at forventningen til antallet af borgere, der modtager hjælp fra 
enheden, reduceres til 100 borgere årligt, hvilket vurderes mere realistisk ud fra nuværende 
erfaringer. Halvdelen af besparelsen i dette forslag er således allerede realiseret, men forslaget 
rummer desuden et forslag om afvikling af den resterende del af Mestringsenheden. 
 
Investeringen er godkendt til og med 2022, hvorfor der ikke er et reduktionspotentiale i 
2023/2024. 
 
Konsekvens for borgere: 
Afvikling af Mestringsenheden vil medføre, at vi reducerer den opsøgende vejledning og hjælp til 
borgere og virksomheder om at forebygge sygemeldinger og sikre fastholdelse i jobbet.  
 
Konsekvens for personale: 
Afvikling vil medføre reduktion af 4 stillinger. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Hvis forslaget iværksættes, kan det over tid medføre udgifter til forsørgelsesydelser på bevilling 
67 Sociale overførsler og til beskæftigelsesindsats på bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 
som følge af, at flere borgere vil være længere tid på offentlig forsørgelse.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Beskæftigelsesafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 2,3 2,3  0 0 
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Børne- og Familieafdelingen 
Nøgletal 
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Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Børne- og Familieafdelingens område. Først vises 
en skematisk oversigt over afdelingens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

12 Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen 1,300 1,300 1,300 1,300 

13 
Nedlæggelse af gæstehus for dagplejen i Kjelle-
rup 0,300 0,300 0,300 0,300 

14 
Driftsoptimering af dagtilbud i mindre lokalom-
råder 0,200 0,200 0,200 0,200 

15 
Reduktion og samling af sprogtilbud til 0-6 årige 
med sprogvanskeligheder 0,600 1,200 1,200 1,200 

16 Nedlæggelse af Familieværksætterne 0,200 0,400 0,400 0,400 

17 
Reduktion i sundhedsplejens almene tilbud til 
skolebørn 0,200 0,200 0,200 0,200 

18 

Reduktion i antallet af medarbejdere i den ad-
ministrative support til familie- og børnehandi-
cap  0,450 0,450 0,450 0,450 

19 
Reduktion i antallet af medarbejdere i pladsan-
visningen 0,000 0,450 0,450 0,450 

  I alt 3,250 4,500 4,500 4,500 
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(12) Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen  
BUU 
 
Forslag 12 

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner Fuld effekt: 
1,3 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Pladserne i dagplejen udnyttes bedre ved at: 

• Sende tilbud om plads i vuggestue og dagpleje tidligst 2 og seneste 1 måned før behov 
for plads i stedet for 4 måneder før behov. 

• Sende tilbud om plads i børnehave til dagplejebørn 1 måned før start i stedet for 3 må-
neder  

• Reducere søskendes fortrin til en bestemt dagplejer til kun at gælde, hvis en større sø-
skende passes i dagplejen samtidig. 

 
Den bedre udnyttelse af pladserne skyldes at ændringer i perioden mellem pladsen er accepteret 
og barnet starter kan medføre tomme pladser, og disse vil blive reduceret. En reduktion af 
tomme pladser i dagplejen vil medføre en besparelse. Da vuggestuer tildeles ressourcer efter det 
faktiske børnetal vil evt. ledige pladser her ikke medføre en besparelse. I omkringliggende 
kommuner tildeles plads ml 14 dage og 1 måned før behov. Reduceret søskendefortrin vil med-
føre, at ledige pladser tilbydes andre ansøgere i stedet for at afvente en søskende. 
 
Det vurderes, at forslaget vil kunne reducere antallet af tomme pladser i dagplejen med 16 plad-
ser årligt. Bruttoudgift pr. tom plads: 0,1 mio. kr. Nettoudgifterne er 18% lavere end bruttoud-
gifterne, da der er en forældrebetaling på 25%, hvoraf 7% af denne indtægt går til at dække 
søskenderabatten. Nettoudgift pr. tom plads: 0,08 mio. kr. 
 
Konsekvens for borgere: 
• For forældre vil perioden mellem de får tilbudt plads til de har behov for plads blive kortere. 
• Det kan blive vanskeligere at skabe sammenhæng i overgange fra hjemmet til dagple-

je/vuggestue og fra dagpleje til børnehave. (Vuggestuebørn er sikre på at få børnehaveplads 
i samme børnehus.)  

• Forældre vil i mindre omfang være sikker på at få samme dagplejer til deres børn. 
 
Konsekvens for personale: 
• Kortere frist kan medføre mere usikkerhed for dagplejerne i forhold til hvor mange børn, de 

skal passe. 
• Personalet får mindre tid til at forberede start i et pasningstilbud sammen med forældrene og 

evt. tidligere pasningstilbud. 
• Dagplejerne kan opleve at skulle bruge flere ressourcer på at lære nye familier at kende, 

fordi de får færre søskendebørn. 
• Hvis flere forældre vælger private passere som følge af denne forandring, kan det reducere 

behovet for kommunale dagplejere og vuggestuepladser. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger: 
Pladsanvisningen kan opleve et øget pres fra forældre, der søger vished om, hvor deres børn 
kan blive passet. 
For børn og familier med udfordringer, kan den kortere tid mellem tilbud og opstart gøre det 
vanskeligere for sundhedspleje, familierådgivere, PPR og andre for at kunne deltage i over-
gangssamtaler sammen med forældrene og kommende pasningstilbud. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Børne- og familieafdelingen. 
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Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,3 1,3 1,3 1,3 
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(13) Nedlæggelse af gæstehus for dagplejen i Kjellerup 
BUU 
 
Forslag 13 

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner Fuld effekt: 
0,3 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Gæstehuset i Kjellerup for lokale dagplejebørn nedlægges og erstattes med samme ordning for 
gæstepasning som anvendes i andre distrikter i kommunen. 
 
Gæstehuset i Kjellerup er organiseret med en fast medarbejdergruppe på 3 som aflønnes af 
dagplejen. Ordningen medfører ledig kapacitet, når der er få børn med behov for gæstepasning. 
I andre lokalområder gennemføres gæstepasning i det lokale børnehus i henhold til en rammeaf-
tale, der er indgået med de faglige organisationer. Ifølge rammeaftalen gennemfører det lokale 
børnehus gæstepasning indenfor et rimeligt omfang. Børnehuset honoreres for gæstepasningen 
med et beløb pr. passet barn. 
 
Besparelsen svarer til merprisen til gæstehuset i Kjellerup. Da gæstehuset finansieres af dagple-
jens samlede lønbudget som indgår i grundlag for beregning af forældrebetaling er der besparel-
sen efter fradrag af forældrebetaling (18%). 
 
Konsekvens for borgere: 
Forældrene kan opleve, at de skal aflevere deres børn flere forskellige steder, når egen dagpleje 
er fraværende. 

 
Konsekvens for personale: 
Dagplejerne i Kjellerup vil få flere gæstebørn. 
Personalet i børnehusene skal kunne tage imod gæstebørn. 
Personalet i gæstehuset vil kunne tilbydes anden beskæftigelse 

 
Afledt konsekvens på andre bevillinger: 
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Børne- og familieafdelingen. 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,3 0,3 0,3 0,3 
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(14) Driftsoptimering af dagtilbud i mindre lokalområder 
BUU 
 
Forslag 14 

Bevilling: 43 Dagpleje og daginstitutioner Fuld effekt: 
0,2 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget: 
Den ledelsesmæssige reference for dagplejere i mindre lokalområder overgår til daginstitutio-
nen. Den forventede besparelse udgøres af en bedre pladsudnyttelse idet den samlede kapacitet 
i lokalområdet kan benyttes fleksibelt i forhold til behov og efterspørgsel i området. 
 
Den forventede besparelse på 0,2 mio. kr. indhentes ved et forsøg i en institution, hvor Børne- 
og familieafdelingen foreslår en prøveperiode på 2 år for at teste optimeringsmulighederne, før 
det evt. udvides til flere institutioner. Det efterfølgende besparelsespotentiale forventes at være 
ca. 0,2 mio. kr. for hvert velegnet område, der overgår til en tilsvarende organisering.  
 
Institutioner, hvor denne organiseringsændring kan forventes at bidrage til en yderligere drifts-
optimering: 
 
• Daginstitutionen Naturstien: Them Børnehus, Bryrup Børnehave 
• Daginstitutionen Blicheregnen: Børnehuset Thorning, Krathgården (Sjørslev), Troldhøj (Vi-

um-Hvam), Vinderslev Børnehus 
• Daginstitutionen Søhøjlandet: Gjern Børnegård, Voel Børnegård, Resenbro Børnehave, Sor-

ring Børnehus 
• Daginstitutionen Gudenåen: Børnehuset Fårvang, Børnehuset Ans, Grauballe Børnegård 
• Daginstitutionen Kjellerup/Levring: Broparken (Kjellerup), Levring Børnehus, Storkereden 

(Kjellerup), Mælkebøtten (Kjellerup) 
 
Hvis der skal opnås en driftsoptimering ved en organisatorisk sammenlægning af daginstitution 
og dagpleje i et lokalområde, så vil der være behov for en markant ændring/udvikling af den 
lokale ledelsesopgave og organisatoriske kultur. Børne-og Familieafdelingen vurderer, at der er 
behov for at få gode erfaringer med, hvordan den lokale ledelsesopgave og kulturen kan håndte-
res i et område, som er motiveret for ændringen, forud for at modellen implementeres generelt i 
alle 5 lokalområder. Vi anbefaler derfor et forsøg i ét område. 
 
Udfordringerne i forhold til ledelsesopgaven omfatter f.eks. at ledelsen vil få ansvar for to perso-
nalegrupper med forskellig fysisk nærhed til lederen, forskellig uddannelsesmæssig baggrund, 
forskellige overenskomster. Hvis ledelsesopgaven ikke kan håndteres, er der risiko for at forsla-
get kan medføre en forøgelse af driftsudgifterne. 
 
De fem institutioner/områder omfatter i alt knap halvdelen af kommunens dagplejepladser. 
 
Konsekvens for borgere: 
• Begrænset effekt for borgerne da tilbuddene fortsat er de samme, men tidspunktet for skift 

fra dagpleje og institution forventes at blive mere fleksibel. I dag er overgangen tidligst når 
barnet er 2 år og 10 måneder og senest når barnet er 3 år og 2 måneder. 

• Øget gæstepasning i institution, hvilket medfører større stabilitet for forældrene og børnene i 
forhold til, hvor de skal passes, når der er behov for gæstepasning. 

• Udover den pladsmæssige besparelse, forventes det endvidere at samarbejdet mellem dag-
plejerne og det lokale børnehus vil kunne styrkes. 

 
Konsekvens for personale: 
Det øgede ledelsesmæssige ansvar vil medføre et løntillæg til lederen af børnehuset, svarende til 
lønbesparelsen i forhold til den pædagogiske leder i dagplejen. 
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Afledt konsekvens på andre bevillinger: 
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Børne- og Familieafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,2 0,2 0,2 0,2 
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(15) Reduktion og samling af sprogtilbud til 0-6 årige med sprogvanske-
ligheder 

BUU 
 
Forslag 15 

Bevilling: 43 Dagpleje og daginstitutioner Fuld effekt: 
1,2 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Kapaciteten til at varetage sprogtilbud til børn i 0-6 års alderen med sprogvanskeligheder redu-
ceres og den understøttende konsulentbistand samles i én enhed. 
 
Sprogtilbud til børn i 0-6 års alderen gennemføres i samarbejde mellem dagtilbuddene og for-
skellige tale-/hørekonsulenter og tosprogskonsulenter. Konsulenterne vejleder og støtter dagtil-
bud og forældre med børn med særlige sprogvanskeligheder. Konsulenterne er forankret i hhv. 
PPR og i Videnscenter for integration. Desuden er der tværgående sprogindsatser forankret i 
tværgående projektorganiserede indsatser (taleboblen og sprogkufferten) til børn og unge med 
særlige sproglige udfordringer. I alt er der afsat ca. 8 mio. kr. til sprogtilbud. 
 
Det vurderes at en samling af de understøttende funktioner styrker koordinationen af indsatsen 
og at indsatsen derfor samlet kan effektiviseres. 
 
Konsekvens for borgere: 
Dagtilbud og forældre til børn med sprogvanskeligheder, som i dag modtager flere forskellige 
tilbud, kan på sigt opleve en øget sammenhæng. 
 
Konsekvens for personale:  
Antallet af medarbejdere vil blive reduceret med 2. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Samlingen vil omfatte ca. 13 årsværk. En samling af så mange medarbejdere kan få betydning 
af organiseringen af de tilbageværende medarbejdere.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Børne- og familieafdelingen 
 
Tidshorisont:  
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,6 1,2 1,2 1,2 
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(16) Nedlæggelse af Familieiværksætterne 
BUU 
 
Forslag 16 

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov Fuld effekt: 
0,4 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Der startes ikke nye hold i ”Familieiværksætterne” fra 1. januar 2021.  
 
Familieiværksætterne er et kursustilbud til alle forældre i Silkeborg, som venter deres første 
barn. Kurset omfatter 10 kursusdage og gennemføres i samarbejde med jordmødrene, tandple-
je, dagtilbud, banker og private rådgivere. Sundhedsplejen underviser på 3 af kursusdagene og 
står for planlægning og koordination. I 2019 valgte 85% af familierne som ventede deres første 
barn at deltage i kurset. I 2018 var der et frafald på 10%. Kommende tilflyttere henvender sig 
for at få lov at deltage i forløbet. 
 
Familieiværksætterne er et tilbud i 17 kommuner. En evaluering gennemført af forløbet i Århus 
Kommune viser, at forløbet generelt forbedrer børnenes trivsel. Effekten varierer for forskellige 
familietyper. 
 
I stedet for familieiværksætterne indgår førstegangsfødende i lokale mødregrupper. 
 
Konsekvens for borgere:  
• Førstegangsfødende vil i højere grad selv forberede sig på og opsøge vejledning om, hvad 

familieforøgelsen vil betyde for dem og deres evt. partner.  
• Fædre vil ikke blive inddraget i det sundhedsfremmende og forebyggende gruppetilbud. 
• Lukning af tilbuddet kan medføre fald i trivsel før børn. 

 
Konsekvens for personale:  
Sundhedsplejen reduceres svarende til 0,5 sundhedsplejestilling og 0,4 administrativ medarbej-
der.  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
PPR, Tandpleje og dagtilbud kan ikke længere give forebyggende rådgivning til førstegangsfø-
dende via familieiværksætterne, men skal organisere nødvendig rådgivning på anden vis f.eks. i 
mødregrupper, egne gruppeforløb, via pladsanvisning eller andet. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Børne- og familieafdelingen 
 
Tidshorisont:  
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,2 0,4 0,4 0,4 
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(17) Reduktion i sundhedsplejens almene tilbud til skolebørn 
BUU 
 
Forslag 17 

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov Fuld effekt: 
0,2 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Den individuelle forebyggende sundhedssamtale på 4. klassetrin nedlægges. Samtalen tager 
udgangspunkt i et spørgeskema til forældre og elever som de har udfyldt i forvejen. Desuden 
måles højde og vægt samt syn- og høreprøve ved behov. 
 
Ifølge lov om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge skal der gennemføres en indivi-
duel forebyggende sundhedssamtale ved indskoling og ved udskoling. Desuden skal sundheds-
plejen ved en funktionsundersøgelse og regelmæssig kontakt med børnene afdække evt. almene 
og sundhedsmæssige problemer. Dette omfatter ifølge anbefalingerne at højde og vægt måles i 
to på hinanden følgende år.  
 
I Silkeborg Kommune gennemføres for nuværende individuelle forebyggende sundhedssamtaler 
på 0., 4., 7. klassetrin samt ved udskoling. I 1. klasse gennemføres en kort undersøgelse, hvor 
sundhedsplejen måler højde og vægt samt syns- og høreprøve ved behov. 
 
De individuelle forebyggende sundhedssamtaler på 4. klassetrin ligger ud over hvad kommunen 
er forpligtet til lovgivningsmæssigt.  
 
Nedlæggelse af tilbuddet på 4. klassetrin vil med det elevtal som er i skoleåret 19/20 svare til 
ca. 380 sundhedsplejersketimer og en besparelse på 0,2 mio. kr. 
 
Konsekvens for borgere:  
Børnene vil ikke blive tilbudt forebyggende sundhedssamtaler eller funktionsundersøgelser mel-
lem 1. og 7. klasse udover, hvis børnene har særlige behov og forældrene selv henvender sig. 
Der kan udvikle sig sundhedsmæssige problemer, som ikke vil blive opsporet tidligt.  
 
Konsekvens for personale:  
Sundhedsplejen reduceres svarende til 1/3 sundhedsplejestilling.  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Børne- og familieafdelingen 
 
Tidshorisont:  
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,2 0,2 0,2 0,2 
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(18) Reduktion i antallet af medarbejdere i den administrative support til 
familie- og børnehandicap  

ØKE 
 
Forslag 18 

Bevilling 14 Centralfunktioner Fuld effekt: 
0,45 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Antallet af medarbejdere i den administrative support til familie- og børnehandicap reduceres 
med en medarbejder. Reduktionen kan gennemføres ved at borgerens telefonadgang til familie-
rådgivningen reduceres og de tilbageværende medarbejderne i administrationen skal varetage 
flere opgaver. 
 
Udover at tage imod telefonhenvendelser og supportere familierådgivningen sørger medarbej-
derne i den administrative gruppe for overblik over økonomi og forbrug på området for udsatte 
børn og unge, udbetalinger til borgere, betaling af ydelser, regninger, støttekontaktpersoner, 
sagsstyring, statistik, support til tvangsfjernelsesudvalget, personaleadministrative opgaver etc. 
Gruppen omfatter i alt 7,2 årsværk heraf er 3,9 lønnet på bevilling 14. 
 
Konsekvens for borgere:  
Borgere kan ringe til familierådgivningens hovednummer indenfor et begrænset tidsrum og kan i 
stedet kontakte kommunens hovednummer. 

 
Konsekvens for personale:  
Personalet skal reduceres svarende til en fuldtidsstilling. 
Medarbejdere i administrationen skal varetage flere opgaver. 
Familierådgivere som passer vagttelefonen i dagtimerne vil få flere opkald. 
  
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Borgerservice vil få flere opkald. Borgerservice er placeret på bevilling 34 Kultur og Fritid. 
Samarbejdspartnere til familierådgivere vil opleve at adgangen bliver vanskeligere. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Børne- og familieafdelingen 
 
Tidshorisont:  
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,45 0,45 0,45 0,45 
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(19) Reduktion i antallet af medarbejdere i pladsanvisningen 
ØKE 
 
Forslag 19 

Bevilling 14 Centralfunktioner Fuld effekt: 
0,45 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Antallet af medarbejdere i pladsanvisningen til dagtilbud reduceres fra 7,4 årsværk til 6,4 års-
værk. Reduktionen kan f.eks. gennemføres ved at forældre booker en plads i dagtilbud i stedet 
for at skrive sig op og modtage et tilbud. 
 
Pladsanvisningen anviser nye pladser til ca. 1500 børn årligt. Opgavens omfang afhænger af 
sammenhængen mellem kapacitet og efterspørgsel.  Med de nuværende kapacitetsudfordringer 
er opgaven omfattende. Udover at matche forældrenes ønsker om dagtilbud med kapacitet, er 
pladsanvisningens hovedopgaver: udarbejdelse af overblik over efterspørgsel og kapacitet, op-
krævning af betaling og tildeling af fripladstilskud til dagtilbud og SFO, udbetaling af tilskud til 
private pasningsordninger og private institutioner, administration af pasning på tværs over 
kommunegrænser. 
 
Konsekvens for borgere:  
• Forældre med god forståelse for digitale løsninger vil selv kunne mathce muligheder og be-

hov og hurtigere få viden om, hvilken konkret plads deres barn vil få. 
• Forældre med mindre forståelse for digitale løsninger vil opleve mindre personlig vejledning. 
• Tilflyttere vil få overblik over, hvor de kan få deres barn passet hvis de flytter til kommunen. 

Den nuværende vækst vil betyde, at tilflyttere til flere områder digitalt kan se, at der ikke for 
nuværende er pasningsmuligheder i nærheden. 

• Forældre som booker plads til børn i dagplejen kan opleve, at den pasning de har booket 
bliver aflyst, hvis dagplejen opsiger sin stilling, bliver syg eller lignende. 

 
Konsekvens for personale:  
Personalet reduceres svarende til en fuldtidsstilling – der forventes ikke naturlig afgang. Borger-
kontakten vil være mere ”belastende”, fordi medarbejdere i pladsanvisningen kun kommer i be-
røring med forældre, som ikke kan få det tilbud de har booket, eller ikke kan håndtere systemet. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Pladsanvisningen bidrager i det nuværende system til en fleksibel og effektiv udnyttelse af den 
samlede kapacitet, fordi de understøtter en fleksibilitet i tidspunktet for skift fra dagple-
je/vuggestue til børnehave. Dette bidrager til en effektiv udnyttelse af kapaciteten som et 
bookingsystem ikke kan bidrage med på samme vis. Den mistede effektivitet kan medføre en 
meromkostning på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. 
 
Sundhedsplejen på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov kan opleve at skulle bruge me-
re tid på vejledning af familier i opskrivning.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Børne- og familieafdelingen 
 
Tidshorisont:  
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,0 0,45 0,45 0,45 
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Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
Nøgletal 
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Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Kultur- og Borgerserviceafdelingens område. Først 
vises en skematisk oversigt over afdelingens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

 20 Nedlæggelse af lydavis 0,050 0,050 0,050 0,050 

 21 Rammereduktion på Silkeborg Bibliotekerne 1,000 1,000 1,000 1,000 

 22 
Ophør af aktiviteter på kommunens folkebiblio-
teker 0,500 0,500 0,500 0,500 

 23 Bortfald af tilskud til Papirmuseet 0,225 0,225 0,225 0,225 

 24 
Reduktion i tilskud til Museum Jorn og/eller Sil-
keborg Bad eller fravalg af en af institutionerne 0,000 2,000 2,000 2,000 

 25 Omlægning af driften på Kedelhuset  0,500 0,500 0,500 0,500 

 26 Stigning i leje af bådpladser 0,200 0,200 0,200 0,200 

   I alt 2,475 4,475 4,475 4,475 
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(20) Nedlæggelse af lydavis  
KFIU 
 
Forslag 20 

Bevilling 34 Kultur og Fritid Fuld effekt: 
0,05 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Det er Frivilligcenter Silkeborg, som indlæser lydavisen. Indholdet kommer fra kommunens lo-
kalaviser. Der er ca. 100 abonnenter. 
Biblioteket står for indkøb og administration og support. Ca. 30.000 kr. af udgiften går til CD’er, 
konvolutter labels og en afgift til de aviser, som læses op – samt teknisk udstyr. Derudover bru-
ger biblioteket timer på administration, indkøb og teknisk support, ca. 20.000 kr. 
 
Lydaviser er nedlagt i en række kommuner med den begrundelse, at distributionstiden gør ny-
hedsstoffet uaktuelt. 
 
Konsekvens for borgere: 
Borgerne skal have deres nyhedsstof fra andre kilder. Frivilligcentret vil blive påført en ekstra 
opgave, hvis de vælger at fortsætte driften. 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personale for 0,02 mio. kr. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Kultur- og Borgerserviceafdelingen. 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 
 

2023 
 

2024 
 

 0,05 0,05 0,05 0,05 
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(21) Rammereduktion på Silkeborg Bibliotekerne  
KFIU 
 
Forslag 21 

Bevilling 34 Kultur og Fritid Fuld effekt: 
1,0 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
En ramme reduktion på Silkeborg Bibliotekerne vil reducere det samlede budget med 1 mio. kr. 
pr. år fra budget 2021.  
 
Konsekvens for borgere: 
Det vil opleves som en serviceforringelse på de enkelte biblioteker/medborgerhuse, da alle med-
arbejdere i udgangspunktet løser mange forskellige opgaver – fx borgerbetjening (herunder og-
så borgerserviceopgaver), booking af lokaler, hjælp til udlån og hjemtag, arrangementsvirksom-
hed inkl. læringsforløb samt læringsforløb for folkeskolerne – lærere og elever osv.  
Med en 1 mio. kr. som rammereduktion vil det betyde en reduktion i personalet og dermed også 
i serviceniveauet. 
 
Konsekvens for personale: 
En rammereduktion vil betyde reduktion i personalegruppen på 2-3 medarbejdere.  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Med færre medarbejdere på bibliotekerne til også at betjene borgere med borgerserviceopgaver, 
vil der komme flere henvendelser centralt på rådhuset til borgerservice, hvorfor det har en ind-
virkning på den afdeling, som er på bevilling 14 Centralfunktioner. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Kultur og Borgerserviceafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,0 1,0 1,0 1,0 
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(22) Ophør af aktiviteter på kommunens folkebiblioteker 
KFIU  
 
Forslag 22 

Bevilling 34 Kultur og Fritid Fuld effekt: 
0,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Aktiviteter forstås som arrangementer, der alle har udspring i bibliotekets kerneopgaver – og 
har derfor en stærk biblioteksprofil. De falder i 2 kategorier: 1. Litterære arrangementer 2. Op-
lysende arrangementer. Hertil kommer børneteater. 
 
Ca. 1/3 af eksisterende arrangementer sker i samarbejde med andre, bl.a. oplysningsforbunde-
ne, folkeskolen og private. Arrangementerne henvender sig til alle aldre, ca. ½ af gæsterne er 
børn. Arrangementerne afvikles i Silkeborg (bibliotek og Campus), Gjern, Kjellerup og Them – 
eller i samarbejdspartnernes lokaliteter. En del af gæsterne er ikke-biblioteksbrugere. 
 
Konsekvens for borgere: 
Borgerne, herunder børn, vil ikke blive tilbudt biblioteks-aktiviteter af ovennævnte karakter – og 
de mister på denne måde et lokalt samlingspunkt for demokratisk dialog, debat og oplevelser. 
 
Konsekvens for personale: 
Der reduceres med et årsværk fordelt på 20-25 medarbejdere. 
Medarbejderne vil ikke længere have den formidlingsplatform, som aktiviteter/arrangementer er. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen konsekvens.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,5 0,5 0,5 0,5 
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(23) Bortfald af tilskud til Papirmuseet  
KFIU 
 
Forslag 23 

Bevilling 34 Kultur og Fritid Fuld effekt: 
0,225 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Papirmuseet drives under Museum Silkeborg. Papirmuseet holder til i Jysk Musik Teaters (JMT) 
bygning på Papirfabrikken og tilskuddet til Papirmuseet er et tilskud som gives til JMT, som beta-
ling for Papirmuseets husleje og derved friholder Museum Silkeborg for en udgift til driften af 
Papirmuseet. Bortfald af dette huslejetilskud vil formentlig betyde en nedlæggelse af Papirmuse-
et og dets aktiviteter.  
 
Konsekvens for borgere: 
Hvis museet lukker, vil det ikke længere være muligt at få formidlet historien om Papirfabrikkens 
historie i de levende rammer, som kendes i dag. Stedet besøges dels af turister og borgere, men 
i høj grad også af skoler og daginstitutioner, som prøver kunsten udi selv at lave papir. 
 
Konsekvens for personale: 
Evt. nedlæggelse af en formidlerstilling, som er tilknyttet Papirmuseet. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen konsekvens.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,225 0,225 0,225 0,225 
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(24) Reduktion i tilskud til Museum Jorn og/eller Silkeborg Bad - eller 
fravalg af en af institutionerne 

KFIU 
 
Forslag 24 

Bevilling 34 Kultur og Fritid Fuld effekt:  
2-3 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Der er forslag om følgende: 
 
Forslag 1 
Reduktion i tilskud til Museum Jorn og/eller Silkeborg Bad. 
 
Forslag 2 
Forslag om fravalg af Museum Jorn eller Silkeborg Bad. 
Der lægges op til en overvejelse af, om man politisk både ønsker den museale kunst på Museum 
Jorn og samtidskunsten på Silkeborg Bad. Begge steder kører, set ud fra et kunstfagligt syns-
punkt, med minimale kommunale bevillinger ift. at køre en fuld professionel kulturinstitution 
med de høje ambitioner som begge institutioner har. Det kan overvejes, om den ene institution 
skal nedlægges og ca. halvdelen af driftsbudgettet tilføres den anden institution, som så vil 
komme op på et større kommunalt bidrag ift. at drive en national/international kunstinstitution.  
 
 
Museum Jorn modtager årligt et tilskud på 5,2 mio. kr. og Kunstcenter Silkeborg Bad modtager 
et tilskud på 3,9 mio. kr.  
 
Konsekvens for borgere: 
Forslag 1: Formentligt lavere serviceniveau 
Forslag 2: Det vil enten blive en nedlæggelse af et udstillingssted for samtidskunst eller museal 
kunst med Jorn og Kirkeby i fokus.  
 
Konsekvens for personale: 
Ingen  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Forslag 2: Formentlig en positiv effekt på bevilling 12 Kommunale ejendomme, da man kunne 
indgå i realitetsforhandlinger om salg og dermed ikke længere have ejendomme i sin portefølje.  
 
Silkeborg Bad: Er ejet af Silkeborg Kommune.  
Museum Jorn: Museumsbygningen ejes af museet (den gamle bygning) og kommunen (tilbyg-
ningen) i fællesskab. Det fælles samlede ejerskab er formaliseret i en lejeaftale mellem museet 
og kommunen. Der er ikke udarbejdet en langsigtet vedligeholdelsesplan for museumsbygnin-
gen. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
 
Tidshorisont: 
Forslaget kræver en nærmere analyse, hvis der træffes et politisk valg om et fravalg.  
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0* 2-3 2-3 2-3 
 

* Forslaget er af en karakter hvor der forventes en større analyse og plan for implementering igangsat. Det er derfor 
ikke realistisk at opnå en økonomisk gevinst før 2022.   
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(25) Omlægning af driften på Kedelhuset  
KFIU  
 
Forslag 25 

Bevilling 34 Kultur og Fritid Fuld effekt:  
Model A: 0,5 
Model B: 0,3 

mio. kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Silkeborg Kommune har en særskilt driftsaftale med Kedelhuset, som har til huse i en kommunal 
bygning. Kommunens tilskud dækker den daglige leder af huset. Den nuværende konstruktion 
medfører, at husets daglige drift er lagt ind under Jysk Musik Teater.  
 
Der foreslås to modeller for fremtidig drift:  
 
Model A: Model Rampelys (0,4-0,5 mio. kr.)  
I stedet for at have en ansat til at administrere udlejning af Kedelhuset, kan der tænkes i en 
konstruktion, som vi har det på Rampelys, hvor stedet drives af en forening.  
Foreningen er bindeleddet til alle kommunens musikforeninger, som også er de primære lejere 
og arrangører på Rampelys. Der vil være behov for et mindre tilskud til foreningen til dækning af 
PR materiale og opretholdelse af en vis aktivitet.  
 
Model B: Model Riverboat (0,3 mio. kr.) 
I stedet for at Kedelhuset har sin egen daglige leder, kunne den daglige drift, herunder udlejning 
af spillested og booking af artister overgå til Riverboat sekretariatet, som i forvejen har stor er-
faring med musikbooking og allerede for nuværende, har en stor kontakt med Kedelhusets bru-
gere, da Riverboat sekretariatets medarbejdere har en højere grad af fysisk tilstedeværende i 
Kedelhuset end Kedelhusets daglige leder, som ikke er fuldtidsansat. 
 
Riverboat sekretariatet betaler pt. husleje for sit kontor til Kedelhuset, som administreres under 
Jysk Musik Teater. Hvis Riverboat sekretariatet overtog driften af Kedelhuset kunne de samtidig 
spare denne husleje, da huset i forvejen stilles gratis til rådighed af kommunen. Det vil være en 
økonomisk gevinst for Riverboat, der dog bør tilføres et mindre tilskud, da det alt andet lige, vil 
være arbejdstid, som går fra Riverboat sekretariatets daglige arbejde. Det er dog en vurdering, 
at det tilskud kan være noget mindre end det som kommunen pt. aflønner Kedelhusets daglige 
leder med via særtilskuddet til Kedelhuset. 
 
Konsekvens for borgere: 
Model A: Måske vil det opleves som om, at Kedelhuset qua en musikforeningskonstruktion 
kommer tættere på byens musikliv og dermed tættere på borgerne.  
Model B: Med større tilstedeværelse, vil brugerne formentlig opleve en opgraderet nærhed til 
husets daglige ledelse. Den nuværende leder af Kedelhuset er ikke på fuld tid. Der vil ikke være 
nogen direkte påvirkning af borgerne. 
 
Konsekvens for personale: 
Begge modeller: Der vil ikke længere være brug for en leder på Kedelhuset. Denne leder er an-
sat under Jysk Musikteater, men finansieres via særtilskud til Kedelhuset pt. af Silkeborg Kom-
mune. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen konsekvens.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
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Tidshorisont: 
Forslaget kræver en nærmere undersøgelse af bæredygtigheden og realiseringen.  
 2021 

 
2022 2023 2024 

Model A: 0,4-0,5 0,4-0,5 0,4-0,5 0,4-0,5 
Model B:  0,3 0,3 0,3 0,3 
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(26) Stigning i leje af bådpladser 
KFIU 
 
Forslag 26 

Bevilling 34 Kultur og Fritid Fuld effekt: 
0,2 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Stigning i lejeprisen på kommunale båd- og gæstepladser på op til 10 pct. Der budgetlægges 
med en indtægt på 2 mio. kr. i 2020.  
 
Konsekvens for borgere: 
Forslag om stigning af leje af bådpladser har tidligere medført stor utilfredshed hos bådejere og 
debat i lokale medier.      
 
Konsekvens for personale: 
Ingen konsekvens.  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen konsekvens. Det bør undersøges nærmere om der er juridiske udfordringer i forslaget, 
idet bådpladser samlet giver Silkeborg Kommune en nettoindtægt.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Skoleafdelingen 
Nøgletal 
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Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Skoleafdelingens område. Først vises en skematisk 
oversigt over afdelingens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

 27 
Budgetanalyse af Ungdomsskolen - reduktion i 
tilbud 1,000 1,000 1,000 1,000 

 28 Reduktion i pulje til pædagogisk udvikling 0,200 0,200 0,200 0,200 

 29 Nedlæggelse af pulje til psykologisk krisehjælp 0,150 0,150 0,150 0,150 

 30 
Reduktion i tværgående kulturtilbud på skole-
området 0,450 0,450 0,450 0,450 

 31 
Opsige lejekontrakten for kontorfaciliteter på 
Vejlsøvej 0,080 0,500 0,500 0,500 

  I alt 1,880 2,300 2,300 2,300 
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(27) Budgetanalyse af Ungdomsskolen - reduktion i tilbud 
BUU  
 
Forslag 27 

Bevilling 41 Skoler Fuld effekt: 
1,0 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Der gennemføres en budgetanalyse af Ungdomsskolen med det formål at reducere tilbud og 
funktioner på Ungdomsskolen. Analysen skal gennemføres i et tæt samarbejde med Ungdoms-
skolen, for derigennem aktivt at vurdere, hvor reduktionen vil have den mindste konsekvens. 
 
Konsekvens for borgere: 
Færre tilbud fra Ungdomsskolen fx på klubområdet og i fritidsundervisningen 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personaleantal 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Der kan forekomme indirekte afledte konsekvenser, men dette er ikke undersøgt nærmere på 
nuværende tidspunkt. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Skoleafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,0 1,0 1,0 1,0 
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(28) Reduktion i pulje til pædagogisk udvikling 
BUU  
 
Forslag 28 

Bevilling 41 Skoler Fuld effekt:  
0,2 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Puljen anvendes til understøttelse af f.eks. lokalt forankrede pædagogiske udviklingsprojekter. 
De sidste par år har der været et mindreforbrug på puljen, der er på i alt 0,6 mio. kr. Reduktio-
nen vil give mindre mulighed for understøttelse af pædagogiske udviklingsprojekter rettet mod 
udvikling af enkelte skoler og det samlede skolevæsen. 
 
Konsekvens for borgere: 
Mindre effekt på den enkelte elev. 
 
Konsekvens for personale: 
Mindre mulighed for at skolernes personale vil kunne deltage i udviklingsprojekter rettet mod 
udvikling af enkelte skoler og det samlede skolevæsen. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Skoleafdelingen  
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,2 0,2 0,2 0,2 
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(29) Nedlæggelse af pulje til psykologisk krisehjælp 
BUU  
 
Forslag 29 

Bevilling 41 Skoler Fuld effekt: 
0,15 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Nedlægge pulje til psykologisk krisehjælp til medarbejdere. Puljen har været anvendt til betaling 
for eksternt hentet krisehjælp i akut opståede situationer. Puljen har ikke været fuld anvendt de 
seneste år. Opgaven varetages i stedet hovedsageligt af Organisation og Personale.  
 
Konsekvens for borgere: 
Ingen 
 
Konsekvens for personale: 
Mindre mulighed for at rekvirere ekstern krisehjælp til personale.  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Skoleafdelingen  
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,15 0,15 0,15 0,15 
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(30) Reduktion i tværgående kulturtilbud på skoleområdet 
BUU  
 
Forslag 30 

Bevilling 41 Skoler Fuld effekt: 
0,45 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
En række fælles koordinerede elevaktiviteter og kulturelle tilbud ophører, f.eks. KK44, I sandhe-
dens tjeneste, Skolen i biografen, teaterbesøg, forfatterbesøg. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ingen tilbud til skolerne om fælles centralt betalte kulturaktiviteter.  
 
Konsekvens for personale: 
For ledelse og medarbejdere på skolerne vil det ikke være muligt at lade de centrale tilbud om 
fælles kulturelle aktiviteter indgå som en del af undervisningen. Dermed skal denne del af den 
åbne skole løses på anden vis af skolerne. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Skoleafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,45 0,45 0,45 0,45 
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(31) Opsige lejekontrakten for kontorfaciliteter på Vejlsøvej  
ØKE 
 
Forslag 31 

Bevilling 12 Kommunale ejendomme Fuld effekt: 
0,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Forslaget er effektueret/i gang med at blive effektueret. 
 
Skoleafdelingens Pædagogiske Udviklingssektion har kontorfaciliteter til ca. 15 medarbejdere og 
mødelokaler på Vejlsøvej. En opsigelse af lejemålet vil betyde, at der skal findes kontorfaciliteter 
til yderligere ca. 15 medarbejdere på Rådhuset. Der er et års opsigelse af lejekontrakten. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ingen 
 
Konsekvens for personale: 
Flytning af mødested 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Skoleafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,08 0,5 0,5 0,5 
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Socialafdelingen 
Nøgletal 
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Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Socialafdelingens område. Først vises en skematisk 
oversigt over afdelingens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

32 
Lukning af 2 psykiatriske væresteder samt ned-
justering af 2 psykiatriske væresteder 0,900 0,900 0,900 0,900 

33 Omlægning eller lukning af Café på vejen 0,300 0,300 0,300 0,300 

34 
Samarbejde om personaledækning i de "tynde" 
timer med Sundheds- og Omsorgsafdelingen 0,450 0,450 0,450 0,450 

35 
Reduktion i antallet af medarbejdere i Socialaf-
delingen 0,450 0,450 0,450 0,450 

36 
Hurtigere afklaring v/langtidssygemeldte med-
arbejdere 0,500 0,500 0,500 0,500 

37 
Ophør af selvtilrettelæggende medarbejdere i 
Socialafdelingen 1,500 1,500 1,500 1,500 

38 
Skærpet opfølgning på BPA-ordningen i Social-
afdelingen 0,500 0,500 0,500 0,500 

  I alt 4,600 4,600 4,600 4,600 
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(32) Lukning af 2 psykiatriske væresteder samt nedjustering af 2 psyki-
atriske væresteder 

SU  
 
Forslag 32 

Bevilling 53 Socialområdet Fuld effekt: 
0,9 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Lukning af 2 væresteder i psykiatrien. Det drejer sig om: 

• Oasen i Them, der pt. har åbent 3 dage om ugen – 184.000 kr. 
• Amerikavej i Gjern, der pt. har åbent 3 dage om ugen – 145.000 kr. 

 
Halvering af timerne på 2 væresteder i psykiatrien. Det drejer sig om: 

• Bakkevænget i Kjellerup, der pt. har åbent 3 dage om ugen – 98.000 kr. 
• Mødestedet i Silkeborg, der pt. har åbent 6 dage om ugen – 505.000 kr. 

 
Konsekvens for borgere:  
Borgerne kan finde nye aktiviteter, f.eks. i frivilligt regi, eller benytte de væresteder der vedbli-
ver, men med halveret åbningstid. 
 
Hvis borgerne ikke får skabt alternative muligheder, kan det betyde øget ensomhed, og risiko 
for, at nogle borgeres behov for individuel – og/eller gruppestøtte over tid vil stige. Udgiften til 
disse tilbud, som borgerne vil have retskrav på, kan derved blive større. 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personale, hvoraf en del er i skåne- eller flexjob. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Socialafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,9 0,9 0,9 0,9 
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(33) Omlægning eller lukning af Café på vejen 
SU  
 
Forslag 33 

Bevilling 53 Socialområdet Fuld effekt: 
Forslag 1: 0,07 
Forslag 2: 0,3  

mio. kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
I lokalerne på Frydenslund Aktivitetstilbud, afholdes der værestedstilbuddet ”Café på Vejen”, 2 
aftener om ugen, samt 1 lørdag om måneden. 
 
Tilbuddet er et forebyggende samværstilbud til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktions-
evne. Der kommer ca. 30-40 borgere om tirsdagen og ca. 80 borgere om torsdagen. Stedet fun-
gerer som et fritidstilbud, hvor der er pædagogisk personale. Borgerne kan invitere gæster ude-
fra, i forbindelse med større arrangementer, som f.eks. fester med spisning og dans, mode-
shows, foredrag og lignende. 
 
Der foreslås en omlægning eller lukning af Café på vejen: 
 
Forslag 1: Omlægning  
Der foreslås, at værestedets åbningstid reduceres med 1 aften om ugen, og at der etableres et 
samarbejde med frivillige om at indgå i cafeaktiviteterne i åbningstiden. Der vil være en bespa-
relse på 72.000 kr. årligt forbundet med omlægningen. 
 
Forslag 2: Lukning  
En lukning af Café på vejen vil betyde, at borgerne skal støttes i at finde nye aktiviteter, f.eks. i 
frivilligt regi. Der vil være en besparelse på 334.000 kr. ved at lukke tilbuddet. 
 
Borgere, der benytter Café på Vejen, er overvejende borgere, der bor på botilbud i Voksenhan-
dicap, hvor de i forvejen har mulighed for samvær og aktiviteter samt måltider. 
 
Konsekvens for borgere: 
Både ved en omlægning og ved lukning af Café ved vejen, skal borgerne støttes i at finde nye 
aktiviteter, f.eks. i frivilligt regi. Lykkes dette ikke vil de i højere grad opholde sig i deres botil-
bud de pågældende aftener. Omvendt skabes der basis for, at borgerne opnår et nyt fællesskab 
med frivillige, der ikke er båret af fagligt personale.  
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personale. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Socialafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

Forslag 1 0,07 0,07 0,07 0,07 
Forslag 2 0,3 0,3 0,3 0,3 
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(34) Samarbejde om personaledækning i de ”tynde” timer med Sund-
heds- og Omsorgsafdelingen 

SU 
SÆU 
Forslag 34 

Bevilling 53 Socialområdet 
Bevilling 73 Sundhed og Ældre 

Fuld effekt: 
0,45 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Det foreslås, at der ses samlet på den udkørende personaledækningen aften og nat, på Social-
området og Sundheds- og Omsorgsområdet, da ATA-tiden her er lav, fordi der er få borgere, 
som har behov for personalebesøg. 
 
Et konkret eksempel, er ruten for den ene af 2 flyvernattevagters rute. Der er ikke luft til flere 
opgaver i løbet af natten, men der går en del tid med at køre frem og tilbage mellem Silkeborg 
og Kjellerup. 
Flyvernattevagten dækker 4 botilbud i Silkeborg og Kjellerup, og har 9 kørsler mellem tilbudde-
ne i løbet af en nattevagt på 7,75 timer. Heraf går der ca. 1,75 timer hver nat til kørsel mellem 
Silkeborg og Kjellerup, da nattevagten kører frem og tilbage 2 gange hver nat. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ingen 
 
Konsekvens for personale: 
Det anslås, at der kan spares ca. 1 stilling. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Samarbejdet og reduktionen - vil gå på tværs af Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Socialafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,45 0,45 0,45 0,45 
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(35) Reduktion i antallet af administrative medarbejdere i Socialafdelin-
gen 

ØKE  
 
Forslag 35 

Bevilling 14 Centralfunktioner Fuld effekt: 
0,45 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Reduktion af 1 stilling i Socialafdelingen. 
 
Konsekvens for borgere: 
Indirekte konsekvenser for borgeren. 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion på 1 stilling vil betyde ophør af nogle administrative serviceopgaver, som i dag under-
støtter driften samt omfordeling af andre økonomiopgaver, herunder budgetopfølgning.  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen økonomisk indvirkning, men opgavemæssigt, jf. ovenstående.  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Socialafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,45 0,45 0,45 0,45 
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(36) Hurtigere afklaring v/langtidssygemeldte medarbejdere 
SU 
 
Forslag 36 

Bevilling 53 Socialområdet Fuld effekt: 
0,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Forslaget indebærer, at der sker en hurtigere afklaring af langtidssygemeldte medarbejderes 
mulighed for tilbagekomst til arbejdspladsen. Der kan opnås besparelser ved at genbesættelse 
af stillinger kan ske hurtigere, hvilket medfører at vikarbehovet mindskes. For nuværende vur-
deres det, at der kan opnås besparelser for op imod 0,5 mio. kr. årligt. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ingen 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen konsekvens for fast personale udover en hurtigere afklaring for langtidssygemeldte.  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Socialafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,5 0,5 0,5 0,5 
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(37) Ophør af selvtilrettelæggende medarbejdere i Socialafdelingen 
SU 
 
Forslag 37 

Bevilling 53 Socialområdet 
 

Fuld effekt: 
1,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Et antal medarbejdere, der varetager bostøtteopgaver på socialområdet, er i dag ansat som så-
kaldte ”selvtilrettelæggere” med fast ulempetillæg. Det faste ulempetillæg forudsætter, at 
mindst halvdelen af tjenesten ikke er skemalagt og ydes som kompensation for aften- og nattil-
læg, tillæg for delt tjeneste og rådighedsvagtbetaling. Medarbejdere skal selv tilrettelægge deres 
arbejdstid og sikre at arbejdsnormen overholdes.  
 
Begrebet ”selvtilrettelæggende medarbejder” ophører i Socialafdelingen.    
 
”Selvtilrettelæggende medarbejdere” forekommer kun i enkelte bostøtteteams, hvorfor der med 
forslagets realisering også vil ske en harmonisering på området. Dette vil øge mulighederne for 
tværgående arbejdstidsplanlægning på tværs af de forskellige bostøtteteams og øvrige medar-
bejdergrupper på socialområdet.  
 
I praksis vil de selvtilrettelæggende medarbejdere fremadrettet få skemalagt deres arbejdstid, 
ligesom de øvrige medarbejdere i Socialafdelingen. Derved kan ruteplanlægningen af kørsel til 
borgerne optimeres og arbejdstidsplanlægningen kan ske sammen med planlægningen for den 
samlede organisation på området.  
 
Konsekvens for borgere: 
Flertallet af borgere forventes ikke at ville opleve nogen ændring, idet deres aktiviteter og besøg 
i forvejen sker inden for ”normal arbejdstid”. Nogle borgere vil opleve en mindre flexibilitet i 
planlægningen af deres aktiviteter.   
 
Konsekvens for personale: 
Ingen reduktion i antal stillinger. 
De ”selvtilrettelæggende medarbejdere”, der i dag modtager et ulempetillæg, vil miste deres 
tillæg. Samtidig vil deres overenskomst blive opsagt og de vil blive tilbudt ansættelse på ændre-
de vilkår. Fordi deres arbejdstid harmoniseres i forhold til de øvrige bostøttemedarbejdere i So-
cialafdelingen, vil hele deres arbejdstid nu være skemalagt.    
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Socialafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,5 1,5 1,5 1,5 
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(38) Skærpet opfølgning på BPA-ordningen i Socialafdelingen  
SU 
 
Forslag 38 

Bevilling 53 Socialområdet 
 

Fuld effekt: 
0,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Borgerstyret Personlig Assistence (BPA) bevilges til borgere, der er fysisk handicappede, men 
har et kognitivt funktionsniveau, der gør dem i stand til at varetage en arbejdslederrolle – ift. et 
team af handicaphjælpere. Samtidigt skal det godtgøres, at kommunen ikke på anden vis (via 
andre §§) kan tilgodese borgerens støttebehov. 
 
Ved en BPA-ordning er det borgeren selv, der er arbejdsleder, mens arbejdsgiveren enten er 
Silkeborg Kommune eller et privat firma. 
 
Socialafdelingen har løbende haft fokus på opfølgning på BPA-ordningerne. Der vurderes imidler-
tid at være et yderligere potentiale i at skærpe opfølgningerne og i højere grad få det korrekte 
match mellem borgerens behov og borgerens bevilling, herunder få borgerne gjort mere selv-
hjulpne med de nyeste teknologiske hjælpemidler.   
 
Socialafdelingen oplever undertiden en udfordring i dette arbejde, når BPA-borgerens reelle be-
hov skal vurderes i opfølgningen. Eksempelvis kan der i nogle tilfælde mangle erfaringer med at 
vurdere borgerens funktionsniveau og eventuelt matche det med teknologiske hjælpemidler.  
 
En forudsætning for at lykkes med den skærpede opfølgning på BPA-ordningerne, er et forplig-
tende samarbejde med Sundheds- og Omsorgsafdelingen. BPA-borgerne kan i nogle tilfælde stå 
med de samme udfordringer, som borgere i regi af Sundheds- og Omsorgsafdelingen, hvorfor 
der i særlige tilfælde kan være behov for at få lettere og hurtigere adgang til at trække på deres 
erfaringer og kompetencer.  
 
Konsekvens for borgere: 
Gennem et bedre match mellem BPA-borgernes behov og bevilling, vil nogle borgere opleve æn-
dring i deres bevilling.  
 
Konsekvens for personale: 
Ingen  
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
  
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Socialafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
Nøgletal 
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Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Sundheds- og Omsorgsafdelingens område. Først 
vises en skematisk oversigt over afdelingens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

 39 
Ændret struktur for midlertidige pladser (sam-
le/nedlægge 19 pladser) 6,000 6,000 6,000 6,000 

 40 
Lukning af 29 daghjemspladser - ændring til 
demenspladser 6,300 6,300 6,300 6,300 

 41 
Reduktion i antal produktionskøkkener på ple-
jecentrene 2,000 4,500 4,500 4,500 

 42 
Reduktion i nattevagtsdækning på Marienlund 
Plejecenter 0,800 0,800 0,800 0,800 

 43 
Hurtigere afklaring v/langtidssygemeldte 
medarbejdere 1,000 1,000 1,000 1,000 

 44 

Nedlæggelse af værdighedsmilliard indsatsen: 
Borgere med behov for midlertidigt døgnop-
hold 1,200 1,200 1,200 1,200 

 45 

Nedlæggelse af værdighedsmilliard indsatsen:  
Borgere med behov for sygepleje i eget hjem 
efter hospitalsophold 1,200 1,200 1,200 1,200 

 46 

Reduktion af personlig og praktisk hjælp og 
madservice til ældre omfattet af frit valg af 
leverandør samt rehabiliteringsforløb 2,000 2,000 2,000 2,000 

 47 
Reduktion af pleje og omsorg af primært æl-
dre undtaget frit valg af leverandør 3,500 3,500 3,500 3,500 

 48 Nedlæggelse af overvægtsklinik for voksne 0,300 0,300 0,300 0,300 

  I alt 24,300 26,800 26,800 26,800 
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(39) Ændret struktur for midlertidige pladser (samle/nedlægge 19 plad-
ser) 

SÆU 
 
Forslag 39 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt:  
Forslag 1: 3,0 
Forslag 2: 6,0 

mio. kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Nedenfor er præsenteret to forskellige forslag til at ændre i strukturen på midlertidige pladser i 
sektionen Nære Sundhedstilbud. I dag er de midlertidige pladser placeret på 3 steder: Gødvad 
(17 pladser + 2 akut pladser); Fuglemosen (19 pladser) og Døgnrehabiliteringsafdelingen Rems-
truplund (19 pladser) 
 
1) Samle midlertidige pladser (3,0 mio. kr.) 
 
Ved at samle de midlertidige pladser på én matrikel forventes det, at der kan opnås stordrifts-
fordele, særligt i aften- og nattevagt, ved at der på tværs af afdelinger kan reduceres i antallet 
af medarbejdere i fremmøde. Ved at etablere akutteamets base på samme matrikel, kan der 
opnås faglige synergieffekter, som medfører at en andel af sygeplejersker i aften- og nattevagt 
kan konverteres til social- og sundhedsassistenter. Desuden vil en samling af de midlertidige 
pladser styrke og sikre et ensartet kompetenceniveau, ligesom man kan målrette enkelte enhe-
der på en fælles matrikel efter borgernes udfordringer. 
 
Forslaget kræver stillingtagen til placering og kan have indvirkning på plejeboligkapaciteten. 
Umiddelbart vil forslaget kunne gennemføres ved at placere de samlede midlertidige pladser på 
enten Fuglemosen eller Remstruplund. Hvis Akuttemaet skal tilknyttes, skal placeringen være i 
Silkeborg by for at reducere kørsel mest muligt. Forslaget vil dog kræve investering i form af en 
ombygning og ændring af de berørte bygninger. 
 
Forslaget er drøftet med Ejendomme, som har givet et bud på ombygningen af Remstruplund. 
Plejeboligerne i Remstruplund købes af Arbejdernes Byggeforening og plejeboligerne nedlægges 
og ombygges. De forventede udgifter til hjemkøb samt diverse omkostninger er ca. 12 mio. kr. 
og anslåede udgifter til ombygning er ca. 13 mio. kr. Dvs. i alt ca. 25 mio. kr. Forslaget forud-
sætter naturligvis, at der gives en anlægsbevilling, som skal koordineres mellem Ejendomme og 
Sundheds- og Omsorgsafdelingen. 
 
Derudover undersøges mulighederne for at udnytte boligkapaciteten som bliver i overskud fra de 
lukkede midlertidige pladser (Gødvad og Fuglemosen). Bl.a. undersøges muligheden for at flytte 
Sundhedscentret på det tidligere sygehus i Kjellerup til Fuglemosen.  
 
2) Nedlægge midlertidige pladser (6,0 mio. kr.) 
 
Det foreslås, at der nedlægges 19 midlertidige pladser. Borgerne vil i stedet for skulle modtage 
hjælp i eget hjem. Der opnås herved en besparelse på husleje og medarbejdere, men det er dog 
væsentligt at borgerens behov ikke ændres og under alle omstændigheder skal dækkes.  
 
Budgettet er ca. 0,5 mio. kr. pr. plads – i alt 9,5 mio. kr. Det er indregnet i forslaget, at der skal 
reserveres 0,18 mio. kr. fra hver plads til enten hjemmepleje eller sygepleje. Altså, der frigøres 
9,5 mio. kr. heraf kan der spares 6,0 mio. kr., mens 3,4 mio. kr. skal reserveres til forventede 
udgiftsstigninger andre steder. 
 
Konsekvens for borgere: 
Forslag 1: Styrkelse af faglighed styrker den faglige indsats i alle forløb. 
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Forslag 2: Serviceniveau sænkes i form af øget ventetid på en midlertidig plads. Yderligere skal 
flere borgere direkte hjem i eget hjem efter sygehusindlæggelse, hvilket skaber en øget efter-
spørgsel efter hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personalegruppen 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Bevilling 12 Kommunale ejendomme vedr. tomgangsudgifter, ombygningsudgifter og evt. drift af 
bygninger 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
Forslag 1 vil afhænge af, hvor hurtigt det er muligt at lukke plejeboligerne og derefter eller 
gradvist igangsætte ombygningen. 
 
  2021 

 
2022 2023 2024 

Forslag 1  0 3,0 3,0 3,0 
Forslag 2  6,0 6,0 6,0 6,0 
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(40) Lukning af 29 daghjemspladser – ændring til demenspladser 
SÆU 
 
Forslag 40 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt:  
6,3 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
 
Det foreslås, at der nedlægges 29 almindelige daghjemspladser. 
 
For at udnytte de lokalemæssige fordele på Marienlund anbefales det, at flytte daghjemspladser 
målrettet borger med en demensdiagnose fra daghjemmene Dybdal, Kæret, Livsgnisten til Mari-
enlund. Det er nødvendigt at lave lokalemæssige tilpasninger på Marienlund Plejecenter. 
 
Silkeborg Kommune har i dag følgende antal daghjemspladser pr. uge: 

- Kæret, Kjellerup: 9 pladser til 28 demente brugere 
- Livsgnisten, Funder: 10 pladser til 28 demente brugere 
- Dybdal, Resenbro: 15 pladser til 27 demente brugere   
- Marienlund, Silkeborg: 25 fuldtidspladser fordelt på 62 brugere og 8 halvtidspladser for-

delt på 18 brugere (her er pt. 9 ledige halvtidspladser) – flest uden demens. 
 
Ved at nedlægge daghjemspladserne vil der kunne opnås en reduktion på udgifter til kørsel samt 
aktivitets- og centerfunktionen i daghjemmet herunder personaleudgifter.  
 
En lukning af de 29 daghjemspladser kan medføre en øget søgning af plejeboliger, da dag-
hjemspladser for nogle brugere er plejehjemsforebyggende. Alternativ vil nogle borgere have et 
øget behov for hjælp samt afløsning og aflastning i eget hjem.  
 
Der er indarbejdet udgifter til øget behov for hjemmepleje/hjemmesygepleje – 40 pct. af udgif-
terne til plejepersonale (1,8 mio. kr. ud af 4,5 mio. kr.). Ellers består besparelsen af udgifter til 
transport, lokalleder, aktivitetsmedarbejdere og 60 pct. af plejen.  
 
Tilbuddet om daghjem er en kan-opgave, men man skal være opmærksom på at afløsning og 
aflastning er en skal-opgave. 
 
Det vurderes, at der maksimalt skal bruges 0,5 mio. kr. til lokalemæssige tilpasninger (inkl. 
udearealer). Eftersom der er tale om forholdsvis små justeringer i form af enkelte skillevægge, 
døre og flytbare skillevægge er forslaget ikke koordineret med Ejendomme. Forslaget forudsæt-
ter naturligvis, at der gives en anlægsbevilling, som skal koordineres mellem Ejendomme og 
Sundheds- og Omsorgsafdelingen. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ændret serviceniveau for de borgere som er brugere af almindelige daghjem. Det vil bl.a. betyde 
mindre omsorg og støtte for den enkelte borgere, som har vanskelig ved at tage vare på sig 
selv. Derudover indebærer forslaget mindre aflastning af pårørende samt større risiko for en-
somhed for de borgere, der bor alene. 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personale 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Bevilling 12 Kommunale ejendomme vedr. tomgangsudgifter, lokalemæssige ændringer og evt. 
drift af bygninger 
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Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 6,3 6,3 6,3 6,3 
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(41) Reduktion i antal produktionskøkkener på plejecentrene 
SÆU 
 
Forslag 41 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 
4,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Det foreslås, at der reduceres i antallet af køkkener, som producerer mad på de enkelte pleje-
centre. 
 
Udgangspunktet for madproduktionen i plejecentrene tager afsæt i leve-bo-miljøtankegangen og 
politikken om det gode hverdagsliv i plejecentrene. I dag producerer et køkken mad til cirka 12 
boliger.  
 
Det foreslås, at det undersøges nærmere hvilke mulige produktionsformer, som kan optimere 
kostproduktionen i de enkelte plejecentre, herunder en kombination af forskellige produktions-
former. 
 
Nedenfor nævnes mulige løsninger, som kan kombineres med den nuværende lokale madpro-
duktion: 

- Eksterne leverandører af kosten 
- Leverancer af varm mad fra egne produktionskøkkener   
- En mulighed kunne også være leverancer af kølemad, som vil skabe en større fleksibilitet 

i plejecentrene. 
 
Inden for en overskuelig fremtid står flere produktionskøkkener overfor større moderniseringer, 
hvorfor det bør overvejes om dette skal igangsættes eller om andre køkkener skal overtage pro-
duktionen. 
 
Fra beslutning er truffet vil procestiden være 9 til 12 måneder, afhængig af undersøgelsestid og 
løsningsvalg. 
 
Konsekvens for borgere: 
Det opleves, at et stigende antal af borgere, har vanskeligt ved at have ophold i leve-bo miljøer-
ne, og derfor ikke umiddelbart profiterer af den tiltænkte oplevelse af hjemlighed i forbindelse 
med madlavningen. Enkelte borgere vil opleve en forringelse af serviceniveauet. Det drejer sig 
om de borgere, som er i stand til at deltage i madlavningen. 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personale 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 2,0 4,5 4,5 4,5 
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(42) Reduktion i nattevagtsdækning på Marienlund Plejecenter 
SÆU 
 
Forslag 42 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 
0,8 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Det foreslås, at der nedlægges én af fire nattevagtstillinger på Marienlund Plejecenter, da stor-
driftsfordele på tværs af enhederne er mulige at opnå.  
 
I dag er der 5 nattevagter (4 i Sundheds- og Omsorgsafdelingen og 1 i Socialafdelingens del) – 
beregningen går alene på Sundheds- og Omsorgsafdelingens del. Forslaget er drøftet med Soci-
alafdelingen og skal ses i sammenhæng med socialafdelingens forslag om ”Samarbejde om per-
sonaledækning i de ”tynde” timer med Sundheds- og Omsorgsafdelingen” og ”Samdrift af botil-
buddet Marienlund med Marienlund Plejecenter”.     
 
Derfor undersøger vi sammen med socialafdelingen muligheder for en fælles drift af Marienlund, 
og hvilke muligheder der er indenfor lovgivningen i forhold optimering og effektivisering.  
 
Derudover skal muligheden for en fælles aften- og nattevagt undersøges generelt og i sammen-
hæng med Marienlund. 
 
Konsekvens for borgere: 
• Mindre service 
• Længere reaktionstid for hjælp til den enkelte borger  
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion med en stilling 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Derudover undersøges muligheden for at samarbejde med socialafdeling, som varetager stue-
etagen på plejecentret, hvor der også er tilknyttet en nattevagt.   
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,8 0,8 0,8 0,8 
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(43) Hurtigere afklaring v/langtidssygemeldte medarbejdere 
SÆU 
 
Forslag 43 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 
1,0 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Forslaget indebærer, at der sker en hurtigere afklaring af langtidssygemeldte medarbejderes 
mulighed for tilbagekomst til arbejdspladsen. Der kan opnås besparelser ved at genbesættelse 
af stillinger kan ske hurtigere, hvilket medfører at vikarbehovet mindskes. For nuværende vur-
deres det, at der kan opnås besparelser for op imod 1,0 mio. kr. årligt. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ingen 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen konsekvens for fast personale udover en hurtigere afklaring for langtidssygemeldte. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,0 1,0 1,0 1,0 
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(44) Nedlæggelse af værdighedsmilliard indsatsen: Borgere med behov 
for midlertidigt døgnophold 

SÆU 
 
Forslag 44 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 
1,2 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Ved at nedlægge denne indsats kan der opnås en besparelse på 1,2 mio. kr. 
Midlerne er fordelt mellem de 3 midlertidige pladser; Fuglemosen (ca. 25 pct. af midlerne), Gød-
vad (ca. 25 pct. af midlerne) og Døgnrehabilitering Remstruplund (ca. 50 pct. af midlerne). Mid-
lerne er anvendt til fremmøde af personale og dermed styrket løsning af kerneopgaven.  
 
Konsekvens for borgere: 
Reduktion i serviceniveauet på de midlertidige pladser 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personale 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,2 1,2 1,2 1,2 
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(45) Nedlæggelse af værdighedsmilliard indsatsen: Borgere med behov 
for sygepleje i eget hjem efter hospitalsophold 

SÆU 
 
Forslag 45 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 
1,2 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Ved at stoppe indsatsen omkring styrkelse af den tværfaglig koordinering og én fælles plan for 
borgerne vil der kunne opnås en besparelse på 1,2 mio. kr. 
 
Konsekvens for borgere: 
Borgerne vil opleve en forringelse af hjemmesygeplejens tilbud samt øget risiko for indlæggelser 
og genindlæggelser.  
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion i personale 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,2 1,2 1,2 1,2 
 

 

  



74 
 

(46) Reduktion af personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre 
omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb 

SÆU 
 
Forslag 46 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt:  
2,0 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Da der pt. ikke er sammenhæng mellem den besluttede kvalitetsstandard og den afsatte øko-
nomi, må en reduktion ske ved en rammebesparelse, som udmøntes via fastsættelse af en kvali-
tetsstandard der afpasses med den tilknyttede økonomi.  
 
Dette sker i opbygningen af den fremtidige styringsmodel. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ændret serviceniveau 
 
Konsekvens for personale: 
Sandsynligvis reduktion i personale 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 2,0 2,0 2,0 2,0 
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(47) Reduktion af pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af 
leverandør 

SÆU 
 
Forslag 47 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt:  
3,5 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Da der pt. ikke er sammenhæng mellem den besluttede kvalitetsstandard og den afsatte øko-
nomi, må en reduktion ske ved en rammebesparelse, som udmøntes via fastsættelse af en kvali-
tetsstandard der afpasses med den tilknyttede økonomi.  
 
Dette sker i opbygningen af den fremtidige styringsmodel. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ændret serviceniveau 
 
Konsekvens for personale: 
Sandsynligvis reduktion i personale 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 3,5 3,5 3,5 3,5 
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(48) Nedlæggelse af overvægtsklinik for voksne 
SÆU 
 
Forslag 48 

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt 
0,3 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Overvægtsklinikken er en indsats, som forebygger livsstilssygdomme, forværring af livsstilssyg-
domme og samt fysisk og mental mistrivsel som følge af overvægt. Tilbuddet er rettet mod 
voksne, som er mellem 18-64 år, har BMI over 28 og som samtidig har en af følgende risikofak-
torer: forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, præ-diabetes, diabetes eller PCOS. Overvægtsklinik-
ken er et individuel forløb, der strækker sig over 12 mdr. Der er mulighed for at  møde til sam-
tale syv gange i de 12 mdr. Alle samtalerne foregår på Kjellerup Sundhedscenter. I klinikken 
gives rådgivning om vægtregulering, spisemønstre, mad- og drikkevaner samt motion af en 
kostvejleder/klinisk diætist. 
 
Konsekvens for borgere: 
Det formodes at forslaget kan forårsage: 
Øget risiko for udvikling af livsstilssygdomme blandt målgruppen 
Øget risiko for forværring af livsstilssygdomme blandt målgruppen 
 
Konsekvens for personale: 
Reduktion af personale svarende til 0,6 stilling 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Sundheds- og Omsorgsafdelingen. 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Teknik- og Miljøafdelingen 
Nøgletal 
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Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Teknik- og Miljøafdelingens område. Først vises en 
skematisk oversigt over afdelingens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

 49 
Investeringsforslag: Nedklassificering af bolig-
veje 0,000 0,000 0,000 0,000 

 50 Reduktion i bybuskørsel 0,250 0,500 0,500 0,500 

 51 Omlægning af grøn drift - "Vild med vilje" 0,100 0,100 0,100 0,100 

 52 Nedsættelse af kloakbidrag 2,000 2,000 2,000 2,000 

  I alt 2,350 2,600 2,600 2,600 
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(49) Investeringsforslag: Nedklassificering af boligveje. 
PVU 
 
Forslag 49 

Bevilling 25 Veje Fuld effekt: 
2-4 mio.kr. 

om året 
 
Kort beskrivelse af forslaget – herunder afledet effekt på serviceudgifterne:  
Investere 13 mio. kr. til privatisering af boligveje efter 4 år og til minimumsstandard på vejene. 
Investeringen kan foregå løbende i takt med en beslutning om privatisering – dog tidligst 4 år 
efter første beslutning, hvilket vil sige fra 2024. Privatiseringen betyder, at grundejerne fremad-
rettet selv skal vedligeholde vejen, som man gør på andre private fællesveje. Minimumsstandard 
betyder, at vejene sættes i rimelig stand i forhold til de gældende rammer på området. 
   
Alternativt: vejene planlægges privatiseret i takt med at de alligevel skal renoveres typisk med 
ny asfaltbelægning og fortov – tidsperspektiv 20-40 år.  
 
En række mindre boligveje kan privatiseres som led i en løbende harmonisering. Ifølge vejloven 
kan en vej tidligst nedklassificeres/privatiseres 4 år efter offentliggørelse af kommunens på-
tænkte beslutning. Derved skal 2 på hinanden følgende byråd foretage beslutningen. 
 
Konsekvens for borgere: 
Alle grundejere på de berørte veje skal overtage drift af vejen, herunder vedligeholdelse af kø-
rebane, renholdelse, rabatter, vintertjeneste mv. Vejene afleveres så der som minimum ikke 
skal ske ekstraordinær vedligeholdelse de første 5 år. Der ydes basisrådgivning til oprettelse af 
vejlaug, bl.a. standardvedtægter og forslag til udgiftsfordeling. De berørte grundejere vil på sigt 
få en udgift til vejens vedligeholdelse, som det sker på andre private fællesveje. 
 
Konsekvens for personale: 
Vurderet et behov for 4 årsværk til håndtering af nedklassificering (inkl. i investering). 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Teknik- og Miljøafdelingen 
 
Tidshorisont: 
Besparelser på vejdrift på længere sigt (5-10 år) – alternativt 5-40 år – i begge tilfælde efter 
2024 
 
 2021 2022 2023 2024 
 0 0 0 0 
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(50) Reduktion i bybuskørsel 
PVU 
 
Forslag 50 

Bevilling 24 Kollektiv trafik Fuld effekt: 
0,5 mio.kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Reducere eller helt fjerne bybuskørsel hvor der i forvejen er tilstrækkelig regional busbetjening. 
Ex. ændring af linje 1 til kun at betjene Aarhusbakken – og nedlægge strækningen til Resen-
bro/Skærbæk, der har god regional betjening. 
 
Regionen fjernede fra sommeren 2019 busbetjeningen af Sorring. Besparelsen på ca. 1,2 mio.kr. 
ved nedlæggelse af del af linje 1 forventes at kunne modsvare en udgift til fremtidig betjening af 
Sorring, idet Byrådets bevilling hertil bortfalder i sommeren 2020 – og dermed bliver der ikke 
tale om en reduktion på den samlede bevilling. 
 
Yderligere reduktioner kan gennemføres ved generelt at reducere kørslen yderligere – gennem 
mindre frekvens på bybusafgange, ex. linje 2 og 6, som i dag er højfrekvent svarende til 0,5 
mio.kr. 
 
På grund af køreplanlægning i Midttrafik kan en evt. reduktion først få effekt fra sommeren 2021 
– beløbet de enkelte år afhænger af reduktionens omfang, og kan derfor være mellem 0-1 
mio.kr. 
 
Konsekvens for borgere: 
Busbetjeningen bliver mindre i Resenbro/Skærbæk, men der er fortsat et højt serviceniveau for 
en by af den størrelse via regionale busforbindelser. 
Ved en generel sænkning af frekvensen af afgange, vil det medføre en mindre mobilitet for især 
borgere uden adgang til bil. 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen konsekvenser 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen  
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Teknik- og Miljøafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,25 0,5 0,5 0,5 
 

 

  



81 
 

(51) Omlægning af grøn drift – ’Vild med vilje’. 
PVU 
 
Forslag 51 

Bevilling 25 Veje Fuld effekt: 
0,1 mio.kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
På vejarealer kan omlægning af prydbeplantning reduceres. Flere vejnære arealer og stræknin-
ger (rabatter) får lov at stå uklippet hen, også i bynære arealer – dog fortsat under hensyn til 
trafiksikkerhed. 
 
Den samlede budgetramme for området er på ca. 4 mio. kr. 
  
Der vil også være et potentiale i parkerne/de bynære grønne områder.  
 
Konsekvens for borgere: 
Færre steder med dekorativ beplantning inde i byerne, og flere steder med vild bevoksning. Fle-
re rabatter vil fremstå uberørt. 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Færre opgaver til Entreprenørgården, bevilling 28 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Teknik- og Miljøafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,1 0,1 0,1 0,1 
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(52) Nedsættelse af kloakbidrag 
PVU 
 
Forslag 52 

Bevilling 25 Veje Fuld effekt: 
2,0 mio.kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Flere kommuner i landet har fået en aftale om nedsat kloakbidrag med deres respektive forsy-
ningsselskaber. Et forslag kunne være, at Silkeborg Kommune også skulle søge en aftale om 
nedsat bidrag – i dag betales 8% af anlægsomkostningerne svarende til ca. 6 mio.kr. Visse 
kommuner er væsentligt lavere. 
 
Det er en politisk beslutning, om det skal undersøges, om det er muligt at forsøge at flytte ud-
giften fra det skattefinansierede til det takstfinansierede område. 
 
Konsekvens for borgere: 
Et mindre kloakbidrag til Silkeborg Forsyning vil måske skulle indhentes over virksomhedens 
forbrugsafgifter – og dermed hos borgeren. 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Teknik- og Miljøafdelingen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 2,0 2,0 2,0 2,0 
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Stabene 
Nøgletal 
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Organisation- og Personale 
 

Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Organisation- og Personales område. Først vises en 
skematisk oversigt over stabens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

 53 Optimere på lønadministration 0,450 0,450 0,450 0,450 

 54 Reduktion i direktionen 0,800 0,800 0,800 0,800 

  I alt 1,250 1,250 1,250 1,250 
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(53) Optimere på lønadministration 
ØKE 
 
Forslag 53 

Bevilling 14 Centralfunktioner Fuld effekt: 
0,45 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Omlægning af arbejdsgange i løn- og personaleservice, herunder effektivisering som følge af 
øget teknologianvendelse. 
 
Konsekvens for borgere:  
Ingen direkte konsekvens 
 
Konsekvens for personale:  
Reduktion svarende til en fuldtidsstilling. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen direkte konsekvens 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Organisation og Personale 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,45 0,45 0,45 0,45 
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(54) Reduktion i direktionen 
ØKE 
 
Forslag 54 

Bevilling 14 Centralfunktioner Fuld effekt: 
0,8 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Forslaget er effektueret. 
 
Kommunens direktionen reduceres med en direktørstilling, hvorefter direktionen består af en 
kommunaldirektør og 2 koncerndirektører. 
 
Konsekvens for borgere:  
Ingen 
 
Konsekvens for personale:  
Der reduceres med en direktørstilling, men en andel af provenuet anvendes til styrkelse af sup-
port til direktionen m.v. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Organisation og Personale 
 
Tidshorisont:  
 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,8 0,8 0,8 0,8 
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Økonomi- og IT-staben 
 

Reduktionsforslag 
Nedenfor vises forslag, der kan henføres til Økonomi- og IT-stabens område. Først vises en 
skematisk oversigt over stabens forslag, - herefter kommer selve forslagene.  

Nr. Reduktionsforslag i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
            

 55 Reduktion i pulje til events 1,000 1,000 2,000 2,000 

 56 
Reduktion i antallet af medarbejdere i Økonomi- 
og IT-staben 1,400 1,400 1,400 1,400 

 57 
Reduktion i tilskud til erhverv- og turismeområ-
det 1,000 1,000 1,000 1,000 

 58 
Nedlæggelse af RAV samt nedlæggelse af IT 
infrastruktur til præsentation af FLIS data 0,300 0,300 0,300 0,300 

 59 Nedlæggelse af flygtningepulje 6,100 6,100 6,100 6,100 

 60 
Bortfald af tilskud til kulturinstitutioner og andre 
turistattraktioner 0,935 0,935 0,935 0,935 

  I alt 10,735 10,735 11,735 11,735 
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(55) Reduktion i pulje til events 
ØKE 
 
Forslag 55 

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Fuld effekt: 
2,0 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Anvendelse af færre midler til events. Hidtil har der været budgetlagt 5 mio. kr. på eventskonto-
en, som anvendes til økonomisk back-up til ud- og afvikling af events. Events er i de seneste år 
blevet anvendt stadigt hyppigere, som en metode til at markere Silkeborg Kommunes dynamik 
og attraktivitet bl.a. i forbindelse med Made in Denmark golfturneringen. Ligesom midlerne bl.a. 
anvendes til at manifestere Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad. 
 
I 2021 har Silkeborg 175 års jubilæum. Endvidere er der allerede større planer i støbeskeen for 
2022. En eventuel reduktion af eventmidlerne kan derfor hensigtsmæssigt gennemføres etape-
vis. 
  
Konsekvens for borgere: 
Færre og sandsynligvis også mindre events. 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Økonomi- og IT-staben 
 
Tidshorisont: 
 
 
 

2021 2022 2023 2024 

 1,0  1,0  2,0  2,0 
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(56) Reduktion i antallet af medarbejdere i Økonomi- og IT-staben 
ØKE 
 
Forslag 56 

Bevilling 14 Centralfunktioner Fuld effekt: 
1,4 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Økonomi- og IT-staben reducerer personalet med tre medarbejdere. Personalereduktionerne 
sker som afskedigelser, da der ikke er vakante stillinger. 
 
Konsekvens for borgere: 
Konsekvenserne for borgerne vil være begrænsede.  
 
Konsekvens for personale: 
Personalereduktionerne vil medføre forringet service fra Økonomi- og IT-staben. I IT vil det 
medføre længere svartider og ringere support telefonisk såvel som fysisk, samt medføre færre 
IT-projektlederkompetencer til at indgå i afdelingernes IT-projekter. I Regnskabs- og Rådgiv-
ningscenteret vil det medføre forringet økonomi- og indkøbssupport til afdelingerne. 
  
Økonomi- og IT-staben foreslår i forlængelse af ovenstående en systematisk anvendelse af prak-
tikanter og studentermedhjælpere – gerne i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner 
– for dels at afbøde konsekvenserne af personalereduktionerne og dels for at sikre et godt fun-
dament for fremtidig rekruttering. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Forslaget vil medføre forringet service fra Økonomi- og IT-staben. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Økonomi- og IT-staben 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,4  1,4 1,4 1,4 
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(57) Reduktion i tilskud til erhverv- og turismeområdet 
ØKE 
 
Forslag 57 

Bevilling 15 Fælles formål 
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 

Fuld effekt: 
1,0 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Silkeborg Kommune assisterer den erhvervsmæssige dynamik via samarbejde med organisatio-
nerne ErhvervSilkeborg, HandelSilkeborg, InnovationSilkeborg og VisitAarhus. Med de enkelte 
parter indgås der samarbejdsaftaler, som indenfor kategorierne basisydelser, andre strategiske 
områder og erhvervshandleplanmidler præciserer, hvilke vækstinitiativer den enkelte aktør skal 
tage.  
Da der senest fra 2021 samtidig forventes implementeret et nyt setup, som følge af det i 2019 
gennemførte servicetjek, er det ikke hensigtmæssigt forlods at fordele reduktionen på 1,0 mio. 
kr. på enkeltaktør – dette vil i stedet ske i forbindelse med 2021 budgetlægningen og indgåelse 
af resultatkontrakter. 
Samlet rummer de indgåede 2020 samarbejdsaftaler ydelser for 11,4 mio. kr. fordelt således 
mellem aktørerne 
 

- ErhvervSilkeborg 4,2 mio. kr. 
- HandelSilkeborg 0,8 mio. kr. 
- InnovationSilkeborg 2,4 mio. kr. 
- VisitAarhus 4,0 mio. kr. 

    
Konsekvens for borgere: 
Færre vækstinitiativer med risiko for lavere jobskabelse. Evt. reduktion i de udførende organisa-
tioners personale. 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Økonomi- og IT-staben 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 1,0 1,0 1,0 1,0 
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(58) Nedlæggelse af RAV samt nedlæggelse IT infrastruktur til præsen-
tation af FLIS data 

ØKE 
 
Forslag 58 

Bevilling 14 Centralfunktioner  
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 

Fuld effekt:   
0,3 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Nøgletalsportalen Rart At Vide (RAV) er en samling af nøgletal fra bl.a. FLIS, som fremstilles til 
byrådet og koncernledelsen.  RAV foreslås nedlagt.  
 
FLIS data bliver dermed mindre tilgængelige og vil kræve større decentral indsats, såfremt en 
afdeling skal bruge FLIS data på individniveau. 
 
Der er budgetlagt med udgifter til IT-infrastruktur og konsulentbistand til forædling og præsen-
tation af de rå FLIS data i RAV, så data bliver nemmere for slutbrugerne i kommunen at benytte. 
Ved dette forslag vil Økonomi- og IT-staben alene: 

- Understøtte at kommunens slutbrugere kan benytte FLIS data på kommuneniveau 
- varetage opgaver for at overholde kommunens minimumsforpligtelser i tilslutningsaftalen 

med KOMBIT, såsom oprettelse af brugere mv.  
 
Konsekvens for borgere: 
Ingen 
 
Konsekvens for personale: 
Frafald af arbejdsopgaver. 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Såfremt afdelinger skal bruge data på individ niveau vil det kræve decentrale investeringer i 
konsulentbistand eller opkvalificering af medarbejdere. 
  
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Økonomi og IT-staben 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,3 0,3 0,3 0,3 
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(59) Nedlæggelse af flygtningepulje 
ØKE 
 
Forslag 59 

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Fuld effekt: 
6,1 mio. kr. 

 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
Ordningen med finansiering af marginaludgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge ned-
lægges med udgangen af 2020.  
 
Ordningen blev indført i 2016 og puljen er afsat til at finansiere marginaludgifter i sundhedsple-
jen, tandplejen, dagpasning, skole, midlertidige flygtningeboliger samt administrative opgaver i 
beskæftigelsesafdelingen. 
 
Marginaludgifter finansieres kun i integrationsperioden og antallet af børn under den 3-årige in-
tegrationsperiode er stærkt faldende, idet tilgangen af flygtninge var størst de første år. 
 
Konsekvens for borgere: 
Ingen 
 
Konsekvens for personale: 
Ingen 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Eventuelle marginaludgifter til børn under integrationsloven afholdes inden for den enkelte bevil-
lings budget. 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Direktionen 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 6,1 6,1 6,1 6,1 
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(60) Bortfald af tilskud til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner 
ØKE 
 
Forslag 60 

Bevilling 15 Fælles formål Fuld effekt:  
0,935 mio. 

kr. 
 
Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  
I budget for 2015 blev der afsat 1 mio. kr. årligt til støtte til kulturinstitutioner og andre tu-
ristattraktioner. 
 
I perioden 2015-2017 blev støtten disponeret på grundlag af aftale mellem budgetforligspar-
terne og høring af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 
 
I 2018-2019 blev støtten overført til bevilling 34 Kultur og Fritid og bevilling 14 Centralfunktio-
ner til tidsbegrænset ansættelse til gennemførelse af friluftsstrategi samt til anlægsprojekter.  
 
Budgetbeløbet på de 1 mio. kr. er fra og med budget 2020 reduceret til 935.000 kr.  
 
I 2020 er støtten overført til bevilling 34 Kultur og Fritid under Kultur-, Fritids- og Idrætsudval-
get til fordeling som hjælp til kulturinstitutioner, der har været udfordret grundet COVID19-
situationen. 
 
Konsekvens for borgere: 
Kulturinstitutioner og andre turistattraktioner får færre midler til deres virke.  
 
Konsekvens for personale: 
Ingen 
 
Afledt konsekvens på andre bevillinger:  
Ingen 
 
Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  
Økonomi- og IT-staben 
 
Tidshorisont: 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 

 0,935 0,935 0,935 0,935 
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Samlet oversigt over reduktionsforslagene - fordelt på ud-
valg 
 

Politisk udvalg 2021 2022 2023 2024 
          
Arbejdsmarkedsudvalget 17,8 18,1 18,1 18,1 
Børne- og Ungeudvalget 4,6 5,4 5,4 5,4 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 2,5 4,5 4,5 4,5 
Socialudvalget * 4,2 4,2 4,2 4,2 
Sundheds- og Ældreudvalget 24,3 26,8 26,8 26,8 
Plan- og Vejudvalget 2,4 2,6 2,6 2,6 
Klima- og Miljøudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 
Økonomi- og Erhvervsudvalget 14,9 15,7 16,1 16,1 
Mio. kr. i alt (afrundet) 70,6 77,2 77,6 77,6 

 

Der er afrundet i opgørelsen for hvert udvalg. Den samlede sum er udregnet på baggrund af 
de faktiske forslag før afrunding.  

*En del af reduktionerne vedrører også Sundheds- og Ældreudvalget, men er p.t. ikke fordelt 
på udvalgene. 
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