
 

 
  

Den lokale huskeseddel 
 
 
 
Udfyldes af lokalråd 
 
 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Kjellerup Lokalråd 
Talsmand: Svend Thue Damgaard, Blågranen 5, 8620 Kjellerup 
svend@xdamgaard.dk 
Tlf.: 86883132 
 
 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Genetablering af Borgerservice i Kjellerup 
 
Max. 10 linjer 

 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 

Ældre borgere uden bil og uden adgang til internet har store problemer med 
at komme i kontakt med kommunen. 
I en by med knap 6000 indbyggere + et stort opland, må der kunne blive 
plads i budgettet til at servicere borgerne med levende betjening mindst én 
gang om ugen. 
 
Max. 8 linjer 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Placeres eventuelt i Mosaikken i forbindelse med biblioteket. 
Her vil det blive placeret centralt og tæt på busholdepladsen til forskel fra det 
tidligere sted. 
 
 
Max. 8 linjer 

 
 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 
Som et led i mulighedskataloget og de besparelser der blev gennemført i Silkeborg 
Kommune i 2010, blev vedtaget en besparelse på ændring af struktur og opgavevaretagelse 
for Borgerservice. En del af denne besparelse var nedlæggelse af de tre decentrale 
borgerserviceenheder i Them, Gjern og Kjellerup, svarende til en besparelse på 1 stilling eller 
375.000 kr. 
Erfaringen fra de 3 ½ år der var borgerservice i Kjellerup var, at det primært var 
henvendelser omkring primært pas, kørekort og skat. Det vil sige, at det var en gruppe af 
borgere, der forventeligt kunne komme til Silkeborg. 
 
I august 2010 blev der på Mosaikken etableret en videofon, hvor det har været muligt for 



borgerne i Kjellerup at og få både telefonisk og billedmæssig kontakt mellem borgeren og 
borgerguiden. Borgerguiden kan ikke behandle konkrete ansøgninger via videofonen, men 
borgerguiden kan vejlede, om hvor man skal henvende sig med ansøgninger, eller hvor man 
kan søge oplysninger. 
  
Borgerguiden kan træffes tirsdage og torsdage kl. 10 – 12.  
 
Genetablering af borgerservice i Kjellerup kræver ændrede prioriteringer eller øgede 
ressourcer til Borgerservice. 
 
Job- og Borgerservicechefen indstiller: 

• At borgerservice i Kjellerup ikke genetableres 
 
 
Udvalgsbeslutning: Økonomiudvalget 07.02.11 

Indstillingen godkendt 
 


