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 ØKONOMI- OG 
 ERHVERVSUDVALG 
Formand: Steen Vindum (V)

Næstformand: Søren Kristensen (A)

Flemming Heiberg (V)

Rune Dreier Kristensen (A)

Kuno F. Danielsen (O)

Martin Jakobsen (C)

Johan Brødsgaard (B)

Morten Høgh (I)

Claus Løwe Klostergård (Å)

Udvalgssekretær:  

Kommunaldirektør Lone Lyrskov

Opgaver: Kommunens økonomi, budget, 
regnskaber, lån og garantiforpligtigelser, 
løn og personaleforhold, indkøb, forsikring, 
kommuneplanlægning, erhverv, turisme, 
borgerservice, nærdemokrati, køb og 
salg af grunde og bygninger, bygge- og 
anlægsopgaver m.v.

 KLIMA- OG  
MILJØUDVALGET 
Formand:  

Claus Løwe Klostergård (Å)

Næstformand:  

Flemming Heiberg (V)

Susanne Jacobsen (V)

Jonas Sivertsen (A)

Svend Thue Damgaard (A)

Hans Okholm (F)

Peter Sig Kristensen (Ø)

Udvalgssekretær:  

Direktør Jann Hansen

Opgaver: Klima og miljø, herunder miljø- 
og naturbeskyttelse, miljøvurdering, 
husdyrbrug, natur drift, klima, overfladevand 
og grundvand, vandløb, affald og 
genanvendelse, vand-, varme- og 
spildevandsforsyning m.v.

 PLAN- OG 
 VEJUDVALG 
Formand: Hans Okholm (F)

Næstformand: Kuno F. Danielsen (O)

Gitte Willumsen (V)

Helga Sandorf Jacobsen (V)

Lars Hansen (A)

Lars Faarup (A)

Martin Jakobsen (C)

Udvalgssekretær:  

Direktør Jann Hansen

Opgaver: Planlægning, veje, trafik og brug af 
arealer, herunder bygge- og planlovgivning, 
boligforbedring og byfornyelse, veje, stier og 
offentlig belysning, kollektiv trafik, trafikhavnen, 
byggemodning, ekspropriationer, drift og 
vedligeholdelse, bygge- og anlægsopgaver m.v.

 KULTUR-, FRITIDS- OG
 IDRÆTSUDVALG 
Formand: Johan Brødsgaard (B)

Næstformand: Rune Dreier Kristensen (A)

Mads Frandsen (V) 

Peter Nyegaard Jensen (V)

Kristoffer Møller Jensen (V)

Svend Thue Damgaard (A)

Bente Refslund (F)

Udvalgssekretær:  

Direktør Hanne Ahrens

Opgaver: Kultur, folkeoplysning, fritid og idræt, her-
under biblioteker, museer, samlinger og lokalarkiver, 
skoler for musik og andre kreative fag, musikhuse og 
andre musikaktiviteter, kultur- og aktivitetshuse og åbne 
værksteder, teater og biografforhold, folkeoplysning og 
voksenundervisning, fritidsforanstaltninger for børn og 
unge, udlån og udleje af lokaler i kommunens ejen-
domme til foreninger m.v., idrætsanlæg, idrætshaller, 
stadion, svømmehaller, friluftsbad, søbade o.l., forsam-
lingshuse, medborgerhuse og foreningslokaler, drift af 
campingpladser, vandrerhjem, kolonihaver og lystbå-
dehavne, rekreative områder i byzone, herunder parker 
og legepladser, drift og vedligeholdelse, bygge- og 
anlægsopgaver m.v.

Politiske udvalg og opgaver BYRÅDET



 BØRNE- OG 
 UNGEUDVALG 
Formand: Søren Kristensen (A

Næstformand: Jarl Gorridsen (V)

Helga Sandorf Jacobsen (V)

Susanne Jacobsen (V)

Lars Hansen (A)

Jonas Sivertsen (A)

Peter Sig Kristensen (Ø)

Udvalgssekretær:  

Direktør Hanne Ahrens

Opgaver: Afgørelser om sociale ydelser, 
undervisning, dagtilbud og fritids- og 
ungdomsklubtilbud m.v. og hjælp til børn og 
familier, herunder folkeskolen og ungdomsskolen, 
dagpleje og daginstitutioner, fritids- og 
ungdomsklubber, rådgivning, forebyggelse og 
tilbud til børn og familier, børn indenfor handicap- 
og psykiatriområdet, sundhed for børn og unge, 
herunder tandpleje og sundhedspleje, bygge- og 
anlægsopgaver, tilsyn med døgntilbud for udsatte 
børn og voksne i Region Midtjylland m.v.

 SUNDHEDS- OG 
 ÆLDREUDVALG
 Formand: Gitte Willumsen (V)

Næstformand: Lars Faarup (A)

Kasper Thomassen (V)

Flemming Heiberg (V)

Ivan Greve (A)

Kuno F. Danielsen (O)

Lene Fruelund (Ø)

Udvalgssekretær:  

Direktør Anders Kjærulff

Opgaver: Afgørelser om sociale ydelser, ældre 
og omsorg, herunder plejeboliger, plejehjem, 
plejecentre og ældreboliger, personlig pleje, 
praktisk hjælp og madservice, aktivitetstilbud 
for ældre, forebyggende hjemmebesøg, 
genoptræning, hjælpemidler m.v., borgerrettet 
forebyggelse m.v., aktivitetsbestemt 
medfinansiering af sygehusudgifter og 
sygesikring, bygge- og anlægsopgaver m.v.

SOCIALUDVALG 
Formand: Helle Gade (A)

Næstformand: Mads Frandsen (V)

Linda Lyngsøe (V) 

Kasper Thomassen (V)

Dorthe Jensen (A)

Ivan Greve (A)

Lene Fruelund (Ø)

Udvalgssekretær: 

Direktør Anders Kjærulff

Opgaver: Afgørelser om sociale ydelser, 
socialområdet, handicap, psykiatri og misbrug, 
herunder opgaver vedrørende voksne inden 
for handicap-, stofmisbrug- og alkoholområdet, 
botilbud og andre ydelser til socialt udsatte, dag- 
og aktivitetstilbud, botilbud og væresteder for 
voksne inden for psykiatriområdet, institutioner, 
bygge- og anlægsopgaver m.v.

 ARBEJDS-
 MARKEDSUDVALG 
Formand: Morten Høgh (I)

Næstformand:  

Dorthe Jensen (A)

Helga Sandorf Jacobsen (V)

Peter Nyegaard Jensen (V)

Kim Nielsen Barslund (A)

Bente Refslund (F)

Harry E. Madsen (O)

Udvalgssekretær: 

Direktør Anders Kjærulff

Opgaver: Arbejdsmarkedsområder, 
herunder opgaver efter lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats, aktiv socialpolitik, 
sygedagpenge, orlov og dagpenge ved 
barsel,, beskæftigelsesrettede opgaver 
efter integrationsloven og tilknyttede 
ydelser, overordnet integrationsindsats, 
danskuddannelse til voksne udlændinge, 
vejledning om valg af ungdomsuddannelse 
og erhverv (Ungdommens 
Uddannelsesvejledning), bygge- og 
anlægsopgaver m.v.

Politiske udvalg og opgaver BYRÅDET



 NÆRDEMOKRATI- 
 UDVALGET
Formand Martin Jakobsen (C)

Næstformand Helle Gade (A)

Jarl Gorridsen (V)

Linda Lyngsøe (V)

Op til tre eksterne medlemmer

Sekretær: Direktør Hanne Ahrens

Opgaver: Sikre, at nærdemokrati er en naturlig 
og integreret del af det politiske og administrative 
arbejde i Silkeborg Kommune.

UNGESTRATEGI
UDVALGET 
Udvalget for unge uden tilknytning 

til arbejdsmarkedet og til uddan-

nelse

Formand Mads Frandsen (V)

Næstformand Bente Refslund (F)

Kristoffer Møller Jensen (V)

Kim Nielsen Barslund (A)

Op til tre eksterne medlemmer

Sekretær: Direktør Anders Kjærulff

Opgaver: Udarbejde en strategi for, hvordan flere 
unge i Silkeborg Kommune kommer i uddannelse 
eller arbejde, og fremlægge en model for, 
hvordan der sikres én indgang for de unge i 
Silkeborg Kommune.

§17.4-udvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET



Hvad bruger vi  
pengene til

Indtægter

nSkatter

nBloktilskud m.v. 
    fra staten

nLån, renter og øvrige finansforskydninger

Driftsudgifter

nArbejdsmarked, 
    kontanthjælp, 
    førtidspension m.v.

nÆldre og sundhed

nSkoler

nBørneområdet

nVoksenhandicap og 
    social service

nFritid og kultur

nAdministration og
    tværgående initiativer

nTeknik, miljø, natur, redning 
    og ejendomme

Investeringer i anlæg

nSkoler, fritid og 
    kultur, børn

nSærlige energiinvesteringer nNatur og miljø

nByudvikling og tværgående 
    puljer

nByggemodning

nvoksen handicap, 
    social, ældre, 
    sundhed

nVeje m.v.

FAKTA
Driftsudgifter 2018: 5,1 mia. kr.

Byrådets økonomiske politik:

• Investeringer i anlæg: 250 mio. kr. om året

• Afdrag på gæld: 15 mio. kr. (netto)

• Kassebeholdning: 250 mio. kr. (ikke-disponeret)



Administrativ  
hovedstruktur

Teknik- og Miljø-
 afdelingen

Søren Peter Sørensen  
Teknik- og miljøchef

Sundheds- og  
 Omsorgsafdelingen
Inge Bank  Sundheds- 

og  omsorgschef

Socialafdelingen
Dorte Eastwood  

Socialchef

Beskæftigelses-
afdelingen

Jørgen Haunstrup
Beskæftigelseschef

Kultur- og  
Borgerserviceafdelingen

John Bøgelund  
Frederiksen Kultur- og 

borgerservicechef

Skoleafdelingen
 Huno Kjærsgaard 
 Jensen  Skolechef

Børne- og 
 Familieafdelingen

Ken Engedal  Børne- og 
familiechef

Lone Lyrskov
Kommunal- 

direktør

Staben
Ejendomme
Lene Søgård  
Ejendomschef

Økonomi-  og IT-staben
Lisbeth Hansen
Økonomichef

Staben  Organisation   
og Personale
Frank Høy 
Personalechef

Jann Hansen 
Direktør

Hanne 
Ahrens Direktør

Anders 
Kjærulff 
Direktør

Direktion

Stabe

Driftafdelinger



Staben  
Organisation og Personale

Lone Lyrskov
Kommunaldirektør

Frank Høy
Personalechef

HR
Morten Bønløkke   
Sektionsleder

Personaleservice
Vakant

Silkeborg Kommune ønsker at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere 

og dygtige ledere. Silkeborg Kommune ønsker fagligt dygtige medarbejdere, der 

trives og udvikles i rammer, der fremmer faglig sparring og et lavt sygefravær. Staben 

arbejder med arbejdsmiljø, udvikling af ledere, medarbejdere og organisation, 

internt kursuscenter, rekruttering og afvikling, intern juridisk rådgivning, drift af 

kommunikationsplatforme, borgerkommunikation, kommunikationsplanlægning og 

-rådgivning.

Kommunikation
Hans Mogensen   
Kommunikationschef

FAKTA
Medarbejdere: Ca. 65

Budget: 78 mio. kr. (udgifter 81 mio. kr., indtægter 3 mio. kr.)

Vigtigste politikker og planer:  

Personalepolitikker



Ejendomsstaben  

Lone Lyrskov
Kommunaldirektør

Lene Søgård
Ejendomschef

Teknisk Service
Poul Rey  
Sektionsleder

Rådgivning og 
 Vedligehold
Søren Overgaard  
Sektionsleder

Rengøring
Joel Engblad  
Sektionsleder

I Silkeborg Kommune har vi samlet al drift af bygninger i en organisation. Ejendomme 

understøtter Silkeborg Kommunes kerneopgaver ved at optimere driften af ejendom-

me, så de 450.000 kvm. udnyttes bedst muligt. Byrådet har investeret betydelige beløb 

i energirenoveringer samtidig med nødvendige om- og tilbygninger. Ca. 10 procent af 

kommunens elforbrug kommer fra solceller på taget af de kommunale bygninger. Ejen-

domsstaben har ansvaret for køb og salg af ejendomme, erhvervs- og byggegrunde, 

lejemål, forsikringer, vedligehold, energiledelse, bygherrerådgivning ved nybyggeri og 

ombygning, teknisk service og rengøring på skoler, børnehaver, plejecentre og andre af 

kommunens ejendomme.

FAKTA
Ejendomme: Ca. 400

Medarbejdere: Ca. 310

Budget: 209 mio. kr. (udgifter 270 mio. kr., indtægter 62 mio. kr.)

Vigtigste politikker og planer:  

Byrådets ejendomsstrategi



Økonomi- og IT-staben

Lone Lyrskov
Kommunaldirektør

Lisbeth Hansen
Økonomichef

Analyse- og 
Udviklingscenter
Gregers André Pilgaard
Udviklingschef

Regnskabs- og
Rådgivningscenter
Jakob Bonde Lauritsen 
Sektionsleder

IT-Center
Henrik Willumsen 
IT-chef

Silkeborg Kommune er blandt de mest effektivt drevne kommuner i Danmark. I 2016 er 

Silkeborg Kommune Danmarks næstbilligste kommune målt på udgifter til ledelse og 

administration pr. indbygger. Det viser nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Det er 6. år i træk, at Silkeborg Kommune er blandt de mest effektivt drevne kommuner i 

Danmark. Staben arbejder med økonomi, indkøb, IT, erhvervsudvikling, turismeudvikling, 

udvikling af handelsliv, bosætning, nærdemokrati m.v.

FAKTA
Medarbejdere: Ca. 80

Budget: 43 mio. kr. (udgifter 45 mio. kr., indtægter 2 mio. kr.)

Vigtigste politikker og planer: Styringsmodel for Silkeborg Kommune, økonomisk politik, 

finansiel strategi, budget, regnskab, byrådets udviklingsstrategi, erhvervshandleplan, 

digitaliseringsstrategi, indkøbs- og udbudspolitik.



Teknik- og Miljøafdelingen

Direktionen
Jann Hansen

Søren Peter  Sørensen
Teknik- og miljøchef

Informatik
Jakob F. Kirkegaard 
Sektionsleder

Plan og Byg
Trine Skammelsen
Planchef

Natur og Miljø
Morten H. Jespersen 
Sektionsleder

Vej og Trafik
Flemming Christensen 
 Sektionsleder

Entreprenørgården
Mette Bøgvad
Entreprenørchef

Byrådet har i 2017 vedtaget kommuneplanen, som er 

Silkeborg Kommunes fremtid fortalt på 4000 sider. Planen 

er blevet til i tæt samarbejde med lokalråd og lokale 

borgere. Silkeborg Kommune har sat Danmarksrekord 

med 26 borgermøder på to måneder og flere end 500 

høringssvar fra borgerne. Afdelingen arbejder med kom-

muneplanlægning, lokalplanlægning, design af byrum, 

landzoneadministration, byggemodning og byggesags-

behandling. Inden for veje og trafik arbejdes med nye 

vejanlæg, drift af veje, vintertjeneste, renhold, rabatklip-

ning, vejskilte, gadelys, trafikomlægninger, omkørsler, 

torvehandel, udlån af vejarealer, ekspropriationer, par-

kerings- og buskontrol, trafiksikkerhed, trafiktællinger, trafik-

kampagner, kollektiv trafik og taxi, m.v. Inden for natur og 

miljø arbejdes med husdyrgodkendelser, landbrugstilsyn 

og rottebekæmpelse, miljøgodkendelser, miljøtilsyn, 

gene sager, jordforureninger og jordflytninger, vandforsyning, 

drikkevandsbeskyttelse, tilsyn med drikkevandskvalitet og 

vandværker, naturbeskyttelse, naturture, rekreativ udnyttel-

se af naturen, naturkortlægning, drift af skove og grønne 

områder og naturpleje, udledningstilladelser, spildevand i 

det åbne land, regnvand, dambrug, vandløbssager, ba-

devand, sejlads, broanlæg, vandløbsvedligeholdelse og 

vandløbsrestuarering, affald, varmeplanlægning, jordvar-

me, klima, koordinering af miljøvurderinger. Informatik har 

opgaver indenfor ejendomsskat, ejendomsdata og vej- og 

adresseændringer, kommunens kortproduktion og geodata 

m.v. Entreprenørgården har opgaver med vejdrift, renhold 

og anlægsopgaver, skadedyrsbekæmpelse, vedligehold 

af beplantning, stier, søer og vandløb, legepladskontrol og 

reparationer, vedligeholdelse af grønne områder for institu-

tioner, reparation og service af maskiner/biler m.v.

FAKTA
Medarbejdere: Ca. 240

Budget: 185 mio. kr. (udgifter 224 mio. kr., indtægter 39 mio. kr.)

Vigtigste politikker og planer: Kommuneplan, lokalplaner, 

Højhusstrategi, Belysningsplan, Trafikplan, Trafiksikkerhedsplan, 

Cykelhandlingsplan, Varmeplan, Spildevandsplan, 

Vandforsyningsplan, Klimatilpasningsplan, Bæredygtig 

udvikling, Bæredygtighedsværktøj, Klimapolitik og Klimaplan. 



Inge Bank
Sundheds- og  omsorgschef

Nære Sundhedstilbud
 Steffen Brun 
Sektionsleder

Hjemmepleje og 
Hjemmesygepleje
 Martha Højgaard 
Sektionsleder

Plejecentre
Jette Marie Laumand 
Sektionsleder

Økonomi, It og 
Administration 
Jesper Riis-Jensen 
Sektionsleder

Udvikling og 
Forebyggelse
Rikke Gjellerod 
Sektionsleder

Myndighed 
Rikke te Pas 
Sektionsleder

Sundheds- og  
Omsorgsafdelingen
I Silkeborg Kommune ønsker vi, at de ældre og svageste får et trygt  

og værdigt ældreliv. Vi tror på, at et værdigt ældreliv er et godt  

hverdagsliv med sund, duftende og velsmagende mad, vind i håret  

og klask på låret, et hyggeligt hjem, som ikke er en hospitalsstue, og  

en faglig og kompetent pleje og omsorg. Afdelingen varetager visitation  

til personlig og praktisk hjælp, mad og vareudbringning, hjemmepleje  

med personlig og praktisk hjælp, hjemmesygepleje, plejecentre,  

social- og sundhedsuddannelser, nære sundhedstilbud, idræt om  

dagen, hjælpemidler, demens, forebyggelse, forebyggende  

hjemmebesøg, aktivitetscentre, handicapkørsel og patientsikkerhed.

Direktionen
Anders Kjærulff

FAKTA
Borgerkontakt: Ca. 2.200 i hjemmeplejen og ca. 620 på plejecentre samt deres pårørende

Medarbejdere: Ca. 1.600

Budget: 1.101 mio. kr. (udgifter 1.153 mio. kr., indtægter 52 mio. kr.)

Vigtigste politikker og planer: Sundhedspolitik, Værdighedspolitik, Det gode hverdagsliv og 

plejeboligplanen, Det gode samarbejde.



Socialafdelingen

I Silkeborg Kommune ønsker vi, at borgere med handicap og psykiske problemer såvel 

som udsatte og misbrugere opnår størst mulig selvhjulpenhed - hurtigst muligt. Vi tager 

udgangspunkt i en strategi omkring ”Det gode liv”, hvor der skal være plads til individet, 

fokus på bedre sammenhæng og koordinering i ydelserne, udvikling af tilbud i nær-

miljøet og høj faglighed. Endvidere er der fokus på tidlig fremrykket indsats på tværs 

i organisationen. Afdelingen varetager alle myndigheds- og driftsfunktioner på det 

specialiserede socialområde vedrørende voksne, herunder opgaver indenfor bostøtte, 

rusmiddelbehandling, drift af midlertidige og varige botilbud, forsorgshjem, dagtilbud 

samt aktivitets- og samværstilbud. Afdelingen koordinerer kommunens samarbejde 

med frivillige sociale foreninger og organisationer.

Dorte Eastwood
Socialchef

Voksenhandicap
Iben Tulstrup Kristensen
Sektionsleder

Specialstøtte og -undervisning
Vivi Altenburg
Sektionsleder

Socialpsykiatri og rusmiddel
Kirsten Slumstrup 
Sektionsleder

Staben og  
Administration
Karsten Binderup
Sektionsleder

Myndighed 
Dorte Højmark Andreasen
Sektionsleder

Direktionen
Anders Kjærulff

FAKTA
Borgerkontakt: Ca. 1.600

Medarbejdere: Ca. 630

Budget: 424 mio. kr. (udgifter 514 mio. kr., indtægter 91 mio. kr.)

Vigtigste politikker og planer: Handicappolitik, Strategien ”Det Gode Liv”, 

Boligstrategi, Hjemløsestrategi



Beskæftigelsesafdelingen

I Silkeborg Kommune tror vi på, at borgerne er eksperter i deres eget liv, og vi opfatter os 

selv som midlertidige gæster i borgernes liv. Vi hjælper ledige og sygemeldte borgere 

i job eller uddannelse og bidrage til, at virksomhederne kan rekruttere kvalificerede 

medarbejdere. Det gør vi bl.a. gennem hjælp til jobsøgning, praktikforløb, job med 

løntilskud, jobrettede kurser eller uddannelse. Vi tilbyder også målrettede indsatser for 

flygtninge og sammenførte familier, så de ligesom andre borgere oplever at blive en in-

tegreret del af arbejdsmarkedet og fællesskabet i Silkeborg. Afdelingen udbetaler des-

uden overførselsindkomster og sociale ydelser. Silkeborg Kommune er i 2017 udnævnt 

til Danmarks Socialøkonomiske Kommune.

Integration og rehabilitering 
Maj-Britt Vejby  Olesen 
Sektionsleder

Jobcentret
Simon Elkjær Mæng
Jobcenterchef

Jobkompagniet
Jens Laurids Jensen 
Sektionsleder

Staben og  Administration
Rasmus Salbøg
 Sektionsleder

Direktionen
Anders Kjærulff

Jørgen Haunstrup
Beskæftigelseschef

Ydelsescentret
Tina Holdgaard  Villumsen
 Sektionsleder

FAKTA
Borgerkontakt: 7.000 får hjælp til job eller uddannelse, 6.000 får overførselsindkomst, 

og 900 virksomheder får hjælp til at finde nye medarbejdere

Medarbejdere: Ca. 410

Budget: 1.366 mio. kr. (udgifter 1.839 mio. kr., indtægter 473 mio. kr.)

Vigtigste politikker og planer: Beskæftigelsesplan, Beskæftigelsespolitik,  

Integrationspolitik, Socialpolitik



Kultur- og  
Borgerserviceafdelingen
Silkeborg Kommune er med udnævnelsen til årets friluftskommune 2017 blevet hele 

”Danmarks Outdoor Hovedstad”, og med 14 festivaler hen over året er kommunen 

”Festivalernes by”. Afdelingen har opgaver omkring kunst og kultur, festivaler og events, 

børne- og ungekultur, museer, aftenskoler, folkeoplysning, foreninger, forsamlingshuse, 

gymnastiksale, haller, klubhuse, idrætsanlæg, søbade, bådpladser, legepladser, parker 

og Sankt Hans Bål. I Borgerservice betjener vi hvert år tusindvis af borgere med alt fra 

nyt pas og kørekort over folkeregister, skat, vielser og befordring til brevafstemning ved 

byrådsvalget og medbetjening på digitale løsninger og udstedelse af NemID.

John Bøgelund Frederiksen
Kultur- og borgerservicechef

Kultur og Fritid
Jeppe Thøgersen
Sektionsleder

Bibliotekerne  
Lars Bornæs
Bibliotekschef

Direktionen
Hanne Ahrens

FAKTA
Borgerhenvendelser: 40.000 personligt, 80.000 telefonisk

Medarbejdere: Ca. 145

Budget: 151 mio. kr. (udgifter 173 mio. kr., indtægter 22 mio. kr.)

Vigtigste politikker og planer: Friluftsstrategi,  Frivilligstrategi, Idræts- og fritidspolitik,  

Kulturpolitik, handleplaner og aftaler



Skoleafdelingen

I Silkeborg Kommune ønsker vi en folkeskole, som forbereder vores børn og unge på en 

fremtid med jobs, som endnu ikke er opfundet. I Silkeborg skaber vi en folkeskole, som 

uddanner vores børn til at være nysgerrige, eksperimenterende og selvstændige, så de 

er robuste og parate til at møde fremtidens mange forskellige og ukendte udfordringer. 

Livsduelige, nysgerrige, selvstændig og med anerkendelse og respekt for andre og for 

fællesskabet. Ud over folkeskoler, specialskoler og ungdomsskole varetager afdelingen 

tandplejen, pædagogisk-psykologisk rådgivning samt pædagogisk udvikling.

Administrativ  Sektion 
Mikael Hyldgaard 
Svendsen  
Sektionsleder

Skoler
Charlotte Ørbæk Langballe
Områdeleder

Tandplejen
Mette Hansen
Overtandlæge

Huno Jensen
Skolechef

Skoler
Kaj Grove
Områdeleder

Direktionen
Hanne Ahrens

Pædagogisk  
Udviklingssektion  
Anne Lynggaard Vinther
Sektionsleder

PPR
Poul  Skaarup Jensen
Ledende skolepsykolog

FAKTA
Borgerkontakt: Ca. 11.000 elever og 25.000 forældre

Medarbejdere: Ca. 1.550

Budget: 894 mio. kr. (udgifter 995 mio. kr., indtægter 101 mio. kr.)

Vigtigste politikker og planer: Den sammenhængende børne- og ungepolitik, Lærings- 

og Trivselspolitik, Mindset for inklusion, Sprog- og løsestrategi 0-18 år, IT-strategi 0-18 år



Børne- og  
Familieafdelingen
I Silkeborg Kommune ved vi, at børns opvækst har stor betydning for deres læring og 

trivsel resten af livet. Derfor har vi fokus på sprogudvikling, børnekultur, natur og bevæ-

gelse, digital leg og læring, sundhed og økologi samt tidligt at opspore mistrivsel hos 

børn. Afdelingen har ansvaret for sundhedsplejen, dagtilbud, dagpleje, pædagogisk 

udvikling og børn med særlige behov, herunder børn med handicap, samt tilsynet med 

tilbud til udsatte børn og voksne i Region Midtjylland.

FAKTA
Borgerkontakt: Flere end 20.000 børn og familier

Medarbejdere: Ca. 1.340

Budget: 594 mio. kr. (udgifter 809 mio. kr., indtægter 216 mio. kr.)

Vigtigste politikker og planer: Den sammenhængende børne- og ungepolitik, Lærings- 

og Trivselspolitik, Mindset for inklusion, Strategi for dagtilbud, Sprog- og løsestrategi  

0-18 år, IT-strategi 0-18 år

• 

Ken Engedal
Børne- og familiechef

Udvikling
Lisbet Tang  
Sektionsleder

Dagtilbud
John Gejl
Sektionsleder

Familie og Børnehandicap
Lone B. Petersen
Sektionsleder

Sundhedspleje
Merethe Graarup
Sektionsleder

Socialtilsyn Midt
Ulla Bitsch Andersen
Tilsynschef

Administration  
Lotte Wrisberg  
Sektionsleder

Direktionen
Hanne Ahrens



Noter Noter
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Si lkeborg - v i  får det t i l  at ske.. .


