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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2017-00402

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Dialog med Silkeborg Turist- og
Regattaforening
Sagsbehandler: Dr23148
SagsID: EMN-2014-07130

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledes med en dialog med repræsentanter fra
Silkeborg Turist- og Regattaforening.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Ildfestregatta blev afholdt den 15.-19. august 2017.
Repræsentanter fra Silkeborg Turist- og Regattaforening orienterer Økonomi- og
Erhvervsudvalget om regattaens regnskab og foreningens egen evaluering af eventet.
Fra Silkeborg Turist- og Regattaforening deltager bestyrelsesformand Kurt Pedersen, kasserer
Per Andersen og bestyrelsesmedlem Bjarne Vestergaard Pedersen.
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3 (Offentlig) Godkendelse af skema A - støtte til opførelse
af 12 billige boliger på Hjejlevej af AAB-Silkeborg
Sagsbehandler: Dr12704
SagsID: EMN-2017-05008

Resume
Godkendelse af tilsagn om støtte (skema A) samt bevilling til at AAB-Silkeborg opfører 12
familieboliger med tilskud (billige boliger) på Hjejlevej 48, Silkeborg.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,





at der godkendes tilsagn om støtte (skema A) til at opføre 12 familieboliger med tilskud
(billige boliger)
at der godkendes bevilling på 881.000 kr. til kommunalt grundkapitaltilskud til
medfinansiering af boligerne
at der godkendes kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for
lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi
at ejendomschefen bemyndiges til at godkende anskaffelsessummen før byggestart
(skema B) efter licitationens afholdelse, hvis anskaffelsessummen ikke afviger
væsentligt fra anskaffelsessummen i skema A

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Økonomi- og Erhvervsudvalget har i mødet 21. november 2016, med henblik på løsning af
påtrængende boligsociale opgaver, godkendt forslag til placering af almene familieboliger med
tilskud (billige boliger) på bl.a. Hjejlevej, Silkeborg.
Tilskuddet til etablering af billige boliger ydes af staten, og svarer til 75 % af det kommunale
grundkapitalindskud for en bolig på 40 m2, beregnet på grundlag af maksimumbeløbet inkl. det
gennemsnitlige energitillæg for almene boliger i Silkeborg Kommune.
Det er en forudsætning for at opnå statsligt tilskud,
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at mindst halvdelen af de boliger, hvortil der ydes tilskud, har et bruttoetageareal, der
er mindre end 55 m2
at der gives tilsagn om støtte (godkendelse af skema A) senest 31. december 2017
at plangrundlaget er i orden inden der gives tilsagn om støtte
at byrådet som vilkår for tilsagnet betinger sig, at byrådet udøver anvisningsretten til
boligerne med henblik på løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen,
herunder boligplacering af flygtninge

Statstilskuddet ydes som et éngangsbeløb på grundlag af skema-B oplysningerne og udbetales
ved førstkommende udbetalingstermin efter godkendelse af skema-B.
Ifølge Teknik- og Miljøafdelingen er dette projekt vurderet til ikke at være lokalplanpligtigt,
idet områdets karakter af etagebyggeri, institutioner og campingplads fastholdes uden større
ændringer af det bestående miljø.
Projektet har været i nabohøring fra 6. juli til 21. Juli 2017. Der indkom ingen bemærkninger.
Tilladelsen er givet 26. juli 2017 til opførelse af 12 almene familieboliger (billige boliger).
Der er tale om i alt 12 boliger, der opføres som modulbyggeri i 2 etager med 6 boliger i
stueplan og 6 boliger på 1. sal. Der bygges 4 boliger på 72 m2 og 8 boliger på 36 m2. Det
gennemsnitlige boligareal er på 48 m2 og det samlede bruttoetageareal udgør i alt 576 m2.
Adgang til boliger på 1. sal sker via en udvendig altangang mod nord samt 2 udvendige
trapper.
Det skrånende terræn tilpasses med støttemure, hvor det er nødvendigt. En del af den
eksisterende beplantning på skrænten fjernes, mens øvrig beplantning på nedre del af
skrænt/grund så vidt muligt bevares.
Facaden beklædes som udgangspunkt med gule skærmtegl, der farvemæssigt matcher
nabobebyggelserne i gul tegl. Byggeriet udføres med fladt tag.
Anskaffelsessummen for boligerne er i skema A opgjort til:
Grundudgifter
Entrepriseudgifter
Omkostninger
Gebyrer til offentlige myndigheder
Samlet anskaffelsessum

2,110 mio. kr.
5,030 mio. kr.
1,509 mio. kr.
0,159 mio. kr.
8,808 mio. kr.

Den årlige husleje ekskl. forbrug, IT og fællesantenne for de 12 boliger, er ved skema A
beregnet til 719 kr. pr. m2, og huslejen for de 2 boligtyper kan opgøres som følger:
M2
43 m2 (8 boliger)
81 m2 (4 boliger)

Husleje pr. mdr.
ekskl. forbrug, it og
fællesantenne
2.600 kr. pr. mdr.
4.753 kr. pr. mdr.

Kuben, der er rådgiver for AAB-Silkeborg oplyser vedrørende udbudsregler, at der er tale om
opførelse af et forsøgsprojekt, der falder ind under undtagelsesbestemmelserne for afgivelse af
underhåndsbud.
Grundet opgavens karakter, er det vanskeligt at fastlægge et udbudsgrundlag. Som følge af
opgavens karakter (forsøgsprojekt) og den omstændighed, at der kun er én mulig entreprenør
til forsøgsprojektet, jf. undtagelsesbestemmelse i tilbudsloven kan der indgås kontrakt direkte
med Prodatek uden forudgående konkurrenceudsættelse.
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Økonomi
Anskaffelsessummen finansieres med 10 % grundkapitalindskud, 88 % realkreditlån og 2 %
beboerindskud.
Kommunen skal yde garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60
% af ejendommens værdi. Den endelige garanti fastsættes af realkreditinstituttet efter
byggeregnskabets godkendelse (skema C).
Med en samlet anskaffelsessum på 8,808 mio. kr. kan kommunens grundkapitalindskud
beregnes til 0,881 mio. kr. uden fradrag af statstilskud. Det støtteberettigede realkreditlån
udgør 7,751 mio. kr. og beboerindskuddet 0,176 mio. kr. Statstilskuddet til Silkeborg
Kommune udgør 75% af grundkapitalen til en bolig på 40 m2 beregnet på grundlag af
maksimumbeløbet inkl. det gennemsnitlige energitillæg for almene familieboliger i 2016 i den
enkelte kommune, det vil sige 0,698 mio. kr. i dette projekt. Statens tilskud fragår ved
førstkommende udbetalingstermin efter godkendelse af skema-B.
De garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke til kommunens
låntagning, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1.
Økonomistaben oplyser, at bevilling på 0,881 mio. kr. kan gives på bevilling 3
finansforskydninger (Indskud i Landsbyggefonden) inden for budgettets rammer i 2017.
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4 (Offentlig) Godkendelse af retningslinjer for puljen til
medfinansiering af lokalt initierede projekter
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2016-06267

Resume
Der er fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter blevet givet støtte til en
række projekter. Der er nu udarbejdet udkast til retningslinjer for puljen med henblik på
Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at retningslinjerne for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
godkendes.

Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget tilføjede, at retningslinjerne evalueres om et år.
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftede sagen 4. oktober 2017 og besluttede at genoptage
sagen i mødet 23. oktober 2017. Bilaget med retningslinjer er i forlængelse heraf tilrettet og
sagen fremsendes til fornyet behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter indgik første gang i budget 2014 med 3
mio. kr. Fra budget 2015 og frem er puljen på 5 mio. kr. årligt.
Fra puljen er der siden etableringen givet støtte til en række forskellige initiativer, som på
forskellig vis har styrket det lokale initiativ.
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Der er nu udarbejdet et udkast til retningslinjer for puljen til medfinansiering af lokalt
initierede projekter. Retningslinjerne tager udgangspunkt i den praksis, der er oparbejdet for
behandlingen af ansøgningerne.
Hovedlinjerne i retningslinjerne er,









Alle ansøgninger samles og sagsbehandles i Økonomi- og IT-staben
At Økonomi- og It-staben sørger for oplysning af sagen internt (f.eks. fra Kultur og
Fritid) og eksternt
At anlægsstøtte gives til projekter, der styrker det lokale initiativ og fællesskab
At anlægsstøtte alene gives til projekter, som er inden for et formål, som kommunen
må støtte
At der kan støttes med op til 50 % af anlægsudgiften
At tilsagn om støtte tidsbegrænset til ½ år med mulighed for at søge om forlængelse op
til maksimalt 1 år i alt.
At støtten først udbetales, når ansøger dokumenterer at egenfinansieringen er på plads
og at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret og tilladelser givet.
At brugen af støtten efterfølgende skal dokumenteres ved at ansøger fremsender et
anlægsregnskab til kommunen.

Der er i udkastet til retningslinjer derudover foreslået et loft for den maksimale støtte på 2
mio. kr. inkl. moms.
Som et supplement til retningslinjerne foreslås det, at der bliver udarbejdet en skabelon for
ansøgningerne. Skabelonen skal dels vejlede ansøgere i ansøgningsprocessen dels sikre, at
ansøgningerne indeholder alle nødvendige oplysninger for at behandle ansøgningerne. Forud
for Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen forventes det, at ansøger har været i
dialog med kommunen for at opnå tilstrækkelig afklaring af proces for ansøgers
egenfinansiering mv. Hensigten er, at retningslinjer og skabelon gøres tilgængelig på
kommunens hjemmeside. Eksempel på skabelon er vedlagt.
Endelig er der indskrevet en mulighed for, at der i særlige tilfælde og efter konkret vurdering
kan gives mulighed for mellemfinansiering til projekter, som modtager tilsagn om støtte.

Bilag
1 (Retningslinjer for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter_ØKE 231017 6667777)
2 (Skabelon for ansøgninger til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter 6604740)
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5 (Offentlig) Beslutning om forlængelse af tilsagn om
anlægsstøtte til Lemminghuset
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2016-08342

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 20. februar 2017 at give tilsagn om anlægsstøtte på
2 mio. kr. til opførelse af gymnastiksal/minihal mellem Lemming IF og forsamlingshuset samt
ombygning af primært forsamlingshuset. Projektet har et samlet anlægsbudget på 5 - 6 mio.
kr.
Foreningerne bag projektet søger nu om forlængelse af tilsagnet og Økonomi- og
Erhvervsudvalget skal beslutte, hvorvidt tilsagnet skal forlænges.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at beslutte, at tilsagnet forlænges indtil 30. april 2018

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På mødet 20. februar 2017 behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget ansøgningen vedr.
LemmingHuset. Tilsagnet blev givet i ½ år frem til udgangen af august 2017.
Lemminghuset skriver i sin ansøgning om forlængelse:
”Bevillingen blev givet under forskellige forudsætninger og dertil en tidsmæssige begrænsning.
Vi har desværre ikke mulighed for at opfylde de opstillede forudsætninger inden for den
udmeldte tidsramme. Derfor denne ansøgning om forlængelse af den i første omgang
udmeldte tidsfrist.
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Vi forventer at kunne fremlægge såvel skitse som projektplan i løbet af efteråret 2017 og at vi
i løbet af første halvår 2018 kan have den økonomiske del på plads. Derfor søger vi om en
forlængelse af bevillingen på et år. ”
Økonomi- og Erhvervsudvalget har ved lignende sager om forlængelse af tilsagn om
anlægsstøtte hidtil givet tilsagn om en forlængelse på ½ år.
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6 (Offentlig) Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud
til Vium-Hvam kulturhus
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2017-05291

Resume
Vium-Hvam Kultur- og Multihus har fremsendt en ansøgning om anlægsstøtte på 595.000 kr.
til renovering af Kultur- og Multihuset. Byrådet skal beslutte om der skal bevilliges støtte til
renoveringen og hvor stor støtten i givet fald skal være.

Indstilling
Direktionen indstiller til byrådet,




at beslutte, om der skal gives anlægsstøtte til Vium-Hvam Kultur- og Multihus
at der i givet fald støttes med 290.000 kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt
initierede projekter. Beløbet dækker etablering af ny flugtvej samt udskiftning og
separering af afløbsledninger.
at evt. støtte gives under følgende forudsætninger
o at tilsagnet om støtte er gældende til 30. april 2018,
o at udbetaling af støtten forudsætter, at alle myndighedsmæssige forhold er på
plads,
o at udbetaling af støtten er betinget af, at Vium-Hvam Kultur- og Multihus
efterfølgende fremsender regnskab, hvor det fremgår hvad tilskuddet er anvendt
til.

Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at der gives anlægsstøtte på 595.000 kr.
Anlægsstøtten gives alene på baggrund af, at der ikke var retningslinjer for puljen, og det vil
ikke danne præcedens for fremadrettede ansøgninger, der sker på baggrund af regnskaber.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Vium-Hvam Kultur- og Multihus var tidligere en kommunal sognegård, men blev i 2013 til
Vium-Hvam Kultur- og Multihus. Den gamle sognegård blev overdraget vederlagsfrit til
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foreningen Vium-Hvam Kultur- og Multihus. Foreningen har i forbindelse med overtagelsen og
senere fået tilskud til drift og anlæg på i alt ca. 1,3 mio. kr.
De samlede udgifter til renovering af huset har ifølge ansøgeren været på ca. 4,5 mio. kr.
Heraf har ansøger ifølge ansøger selv bidraget med midler og frivilligt arbejde på i alt ca. 2,4
mio. kr. Heraf er værdien af frivilligt arbejde opgjort til 656.000 kr.
Ifølge ansøger har det efter overtagelse af huset vist sig, at renoveringen af huset var dyrere
end forudset, og der søges derfor om et ekstra tilskud på 595.000 kr. Beløbet svarer til de
uforudsete udgifter til renoveringen.
De 595.000 kr. fordeler sig på følgende poster:
Ny flugtvej gennem betonvæg i kælder mv.
Afløbsledninger i jorden udskiftet og separeret mv.
Etablering af nye rum i billiardklub (spillelokale, tekøkken og toilet)
Arkitekt og ingeniørudgifter (kan iflg ansøger ikke søges via fonde mv.)

150.000
140.000
60.000
245.000

kr.
kr.
kr.
kr.

På nuværende tidspunkt har foreningen modtaget tilskud på i alt ca. 29 % af den samlede
anlægsudgift til projektet. Hvis der bevilliges tilskud på yderligere 595.000 kr. sådan som der
søges om, vil foreningen have modtaget tilskud svarende til 40 % af den samlede
anlægsudgift.
Sagen har været vendt med Ejendomsstaben og med Kultur- og Borgerserviceafdelingen.
Ejendomsstaben oplyser, at de ejendomsmæssige forhold og aftaler omkring den tidligere
kommunale sognegård er afklaret, og at renoveringen af Vium-Hvam Kultur- og Multihus ikke
har relation til Ejendomsstaben. Kultur- og Borgerserviceafdelingen oplyser, at da kultur- og
multihuset er en selvejende institution, har afdelingen ikke umiddelbart berøring med
projektet.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 241.000 kr. kan gives på bevilling 16
Tværgående aktiviteter anlæg, med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2017, når
der overføres 241.000 kr. fra driftspuljen til lokalt initierede projekter på bevilling 16
Tværgående aktiviteter. Anlægsbevillingen udbetales som et anlægstilskud på 290.000 kr. da
en del af beløbet refunderes i den kommunale momsrefusionsordning.

Bilag
1 (Ansøgning til puljen lokale initiativer-08-06-2017 - 6589843)
2 (Oversigt udgifter til ekstra arbejder mv. - 6589844)
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7 (Offentlig) Udpegning af bestyrelsesmedlem til College
360
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2017-03619

Resume
Undervisningsministeriet har godkendt, at Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business
College pr. 1. november 2017 fusionerer.

Indstilling
Borgmesteren indstiller til byrådet,


at udpege et medlem til bestyrelsen for College 360

Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Søren Kristensen (A).
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med Undervisningsministeriets godkendelse af fusion mellem Silkeborg Business
College og Teknisk Skole Silkeborg, er vedtægterne herfor også blevet godkendt. Fusionen har
således virkning fra 1. november 2017, og navnet bliver College 360.
Af vedtægterne fremgår, at Silkeborg Kommune skal udpege 1 medlem til bestyrelsen, og at
bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj, efter at valg til
kommunalbestyrelser har været afholdt. Det betyder, at udpegningen, der skal foretages nu,
kommer til at gælde til 1. maj 2018.
I dag har Silkeborg Kommune udpeget et medlem til bestyrelsen for Silkeborg Business
College og et medlem for Teknisk Skole Silkeborg. Pr. 1. november 2017 reduceres disse
udpegninger til en udpegning.
På byrådets konstituerende møde i december 2013 blev følgende udpeget:



Silkeborg Business College: Rune Dreier Kristensen
Teknisk Skole Silkeborg: Søren Kristensen
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Udpegning for valgperioden 2018 – 2021 vil foregå i forbindelse med det konstituerende møde
i december 2017. Udpegningen kommer da til at gælde fra 1. maj 2018 og frem.
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8 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 10-028 for
et etageboligområde på stadiongrunden ved Sanatorievej i
Sydbyen
Sagsbehandler: Dr14516
SagsID: EMN-2017-05046

Resume
Plan- Miljø- og Klimaudvalget skal godkende, at forslag til lokalplan 10-028 sendes til
godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger.
Planforslaget kan ses her:
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplannr=10028&lokalplanplanid=0

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,
•

at forslag til lokalplan 10-028 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning
Indstillingen anbefales, idet lokalplanens § 6.1 fastholdes. Høringsfasen fastsættes til 8 uger.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 10-10-2017

Indstillingen anbefales, idet regnvand skal nedsives (§6.1). Høringsfasen fastsættes til 8 uger.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
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Plan-, Miljø- og Klimaudvalget godkendte 7. august 2017 at igangsætte lokalplan 10-028.
Udvalget besluttede tillige, at planforslaget skulle miljøvurderes.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,3 ha og ligger i den sydlige del af Silkeborg på den
tidligere stadiongrund.
Baggrunden for lokalplanen er, at Silkeborg Kommune i januar 2017 udbød grunden til salg til
en køber, der ville opfylde en række nærmere angivne krav. På baggrund af dette salg og et
efterfølgende arbejde med en bebyggelsesplan udarbejdes denne lokalplan.
Lokalplanen er resultatet af et tæt samarbejde mellem køberen af grunden og Silkeborg
Kommune. Lokalplanen viser og beskriver projektet, og ved lokalplanens vedtagelse
muliggøres projektet.
Lokalplanområdet ligger i byzone og fastholdes i byzone.
Lokalplanens formål er,
 at udlægge lokalplanområdet til etageboliger;
 at sikre byggeriets indpasning i bymiljøet;
 at sikre etablering af beplantningsbælter.
Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af 4 punkthuse til boliger i max. 5 etager.
Der opføres i alt ca. 80 boliger med en boligstørrelse på 75-125 m2. Grunden er 13.340 m2 og
der opføres max. 8.000 boligetagemeter. Der etableres 1½ p-plads pr. bolig og vejadgangen
foretages fra Sanatorievej.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Miljøvurdering
Forslag til lokalplan 10-028 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at planforslaget skal miljøvurderes og
Miljørapporten kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.
Bæredygtighed
Der er indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanforslaget.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Forslag til lokalplan 10-028 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 4
uger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der ikke holdes borgermøde.
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9 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-010 for et
etageboligområde i Lysbro
Sagsbehandler: Dr28377
SagsID: EMN-2016-01003

Resume
Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2028 og Lokalplan
14-010 for et etageboligområde i Lysbro med henblik på endelig vedtagelse af planerne.
Bemærk ved vedtagelse af Kommuneplan 2017-2028 har kommuneplantillægget fået nyt
nummer (tidligere nr. 54).
Planforslagene kan ses her (kommuneplantillægget findes under ”Andre sagsbilag”):
http://silkeborg_lokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplannr=14010&lokalplanplanid=0

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget,



at tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages med nedenstående ændringer,
at lokalplan 14-010 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Sagen oversendes til byrådet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 10-10-2017

Indstillingen godkendt, idet vendepladser vises på kortbilag. Teresa Jørgensen og Leif Lund
stemte imod, idet de blandt andet finder at husene er for høje.
Leif Lund begærer sagen til byrådets afgørelse, jf. styrelseslovens § 23.
Ej til stede

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 26. juni 2017 forslag til tillæg nr. 54 (nu benævnt tillæg nr. 4 til
kommuneplan 2017-2028) og lokalplan 14-010 med henblik på offentlig fremlæggelse.
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ca. 80 boliger i form af fire punkthuse på 4-6
etager. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 1,3 ha og ligger i byzone.
Lokalplanens formål er,
 at muliggøre etablering af et nyt boligområde syd for Herningvej i Lysbro,
 at sikre bebyggelsens og anlægs indpasning i forhold til eksisterende bebyggelse mod
øst,
 at sikre etablering af beplantning som afgrænsning mod Herningvej

at sikre etablering af sti- og opholdsarealer imellem bebyggelserne

at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området
 at sikre ny bebyggelse mod støj fra Herningvej.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
bebyggelseshøjder og antal etager. Desuden omfatter lokalplanen en del af en
kommuneplanramme udlagt til rekreativt grønt område. Der har derfor sideløbende med
høringen af lokalplanforslaget været udsendt et forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 20172028 til høring.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-010 har været udsendt i
offentlig høring i perioden 30. juni til 8. september 2017.
Der er modtaget ni høringssvar fra:










Miljø- og Fødevareministeriet
Museum Silkeborg
Bevaringsforeningen
Ole Vingborg Kristensen
Gerda Hønholt
Elo Jensen og Claus Madsen
Constructa A/S
Per Jacobsen på vegne af virksomheden “Gi Den Gas Palads ApS”
Enhedslisten

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Ændringer og tilføjelser i kommuneplantillægget og lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i kommuneplantillægget og lokalplanen:
Kommuneplantillæg
- Der tilføjes følgende i kommuneplantillæggets afsnit ”Indhold”: ”Rammeområde 14-R41 indeholder søer og moseområder, som er fredet efter naturbeskyttelsesloven § 3.
Den mindre del af rammeområde 14-R-41, som overgår til den nye boligramme 14-B50 består i dag primært af vejanlæg og græsplæne, og der er ingen
naturbeskyttelsesinteresser i dette område. Ændringen af rammeområdets geografiske
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udstrækning har derfor ingen betydning for de udpegede naturbeskyttelsesinteresser i
rammeområdet”.
Lokalplanen
- § 4.4 i lokalplanen: Teksten: ”Blinde veje skal udføres med vendeplads, som muliggør
vending med lastbil/renovationsbil.” ændres til: ”Der skal etableres vendepladser på
blinde veje, som vist på kortbilag 3”. Kortbilag 3 tilrettes med vendepladser.
-

§ 7.8 i lokalplanen: Teksten ændres således, at ”mindre” udgår, og der herefter står:
”Udhuse, depotrum, carporte, drivhuse, cykelskure o.l. kan opføres inden for fælles friog opholdsareal 2 og udenfor de viste byggefelter (se kortbilag 3)”. Derudover tilføjes
følgende til § 7.8: ”Cykelskure må desuden placeres indenfor udlægget for parkering og
affaldshåndtering.”

-

§ 8.5: Der tilføjes ”glas” som muligt materiale til mindre bygningsdele og sekundære
bygninger i kommentaren til denne paragraf.

-

§ 9.3: Sidste sætning i paragraffen ændres fra ”Arealet skal belægges med
græsarmeringssten” til: ”Bærelaget skal udføres som græsarmering og skal fremstå
græsbevokset”.

Miljøvurdering
Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen som kan ses under ”Andre
sagsbilag” på lokalplansiden:

http://silkeborg_lokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplannr=14010&lokalplanplanid=0.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af ovenstående
ændringsforslag.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 10 ugers offentlig høring. Der blev ikke holdt borgermøde.
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10 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til
Kommuneplan 2017-2028 og delvis ophævelse af lokalplan
81, Hjøllund
Sagsbehandler: DR20218
SagsID: EMN-2017-03261

Resume
Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2028 og delvis
ophævelse af lokalplan 81 i Hjøllund.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget,



at tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer
at delvis ophævelse af lokalplan 81 vedtages uden ændringer.

Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget sender sagen tilbage til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på
baggrund af henvendelse fra Jarl Gorridsen (V).
Hans Okholm (F), Rune Dreier Kristensen (A) og Søren Kristensen (A) tager forbehold.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 10-10-2017

For indstillingen stemte Jarl Gorridsen, Anders Kaysen og Johan Brødsgaard. Imod indstillingen
stemte Leif Lund, Teresa Jørgensen, Svend Thue Damgård og Lars Faarup.
Jarl Gorridsen begærer sagen til byrådets afgørelse, jf. styrelseslovens § 23.
Ej til stede

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 26. juni 2017 forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2028 og delvis
ophævelse af lokalplan 81 med henblik på offentlig fremlæggelse.
Delvis ophævelse af kommuneplanrammerne og delvis ophævelse af lokalplan 81 skal give
mulighed for, at der kan graves råstoffer jf. Råstofplanen. Der sker samtidig en mindre
reduktion af lokalplanområdet, idet grundejere ikke ønsker at realisere de muligheder, der er
for byvækst jf. lokalplan 81 fra januar 2005.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2028 og delvis ophævelse af en del af lokalplan
81 landsbylokalplan for Hjøllund har været udsendt i offentlig høring i perioden 28.06.201723.08.2017.
Der er modtaget 2 høringssvar fra:



Underskriftsindsamling mod ophævelserne fra landsbyen Hjøllund (ca. 125
underskrifter)
Bevaringsforeningen

Det fremgår, at bevaringsforeningen ikke ønsker at ophævelsen finder sted, idet det medfører,
at der kan ske råstofindvinding. Der er således fare for en forringelse af landbyen, og det
anses som et potentiale, at der er mulighed for jordbrugsparceller, bolig og erhverv.
Det fremgår af underskriftslindsamlingen, at beboerne ikke ønsker grusgravning meget tæt på
landsbyen.
Teknik- og Miljøafdelingen har ikke kendskab til, at der har været efterspørgsel på at opføre
bebyggelse på arealet siden lokalplanens vedtagelse i 2005.
Ejerne af arealerne har ønsket, at der sker en delvis ophævelse af kommuneplanrammerne og
lokalplanen. Eksisterende planlægning er til hinder for, at en ejer kan udnytte
råstofressourcen.
Miljøvurdering
Der er ikke indkommet klager over beslutningen om, at planforslaget/-ene ikke er
miljøvurderet.

Borgerinddragelse
Der har været i 8 ugers offentlig høring. Der blev ikke holdt borgermøde.

Bilag
1 (Bilag 1 - Master for ophævelse af lokalplaner hjøllund 27062017 bilag 1 - 6565353)
2 (Bilag 2 - Udkast til kommuneplantillæg 9 Hjøllund27062017bilag 2 - 6565345)
3 (Bilag 3 - Henriette Hansen sender underskriftsindsamling mod delvis ophævelse af lokalplan
81 for Hjøllund - 6576262)
4 (Bilag 4 - Bevaringsforeningen for Silkeborg sender bemærkninger til forslag ophævelse af
del af landsbylokalplan 81 for Hjøllund - 6584466)
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11 (Offentlig) Godkendelse af frigivelse af anlægsbevilling
til kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2017
Sagsbehandler: DR17252
SagsID: EMN-2013-54134

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling med 0,3 mio. kr. til projekter og kortlægning af beskyttede
dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – strengt beskyttede arter.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 10-10-2017

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Bilag IV i EU’s habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000områderne.
I budget 2017 er der afsat 0,3 mio. kr. til kortlægning af arter på habitatdirektivets bilag IV,
også kaldet bilag IV-arter, samt projekter for disse arter. Der ansøges hermed om frigivelse af
midlerne. Tidligere år er der afsat et tilsvarende beløb.
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Kommunen er i forbindelse med sagsbehandling og planlægning forpligtet til at beskytte en
række dyrearter, som er omfattet af international lovgivning. Forpligtigelsen gælder dels
beskyttelse af den enkelte art, men også en streng beskyttelse af arternes leve- og
rasteområder. Kommunen igangsætter derfor naturprojekter til arternes beskyttelse.
Silkeborg Kommune undersøger løbende arternes udbredelse her i kommunen. De senere års
undersøgelser har bl.a. givet en viden om, hvordan der kan sættes ind for at forbedre
muligheden for de sjældne arters overlevelse.
Der er i 2017 foretaget paddeundersøgelser i et område mellem motorvejen og Vestre
Højmarksvej, samt et område øst for Bølling Sø.
Der vil blive etableret 4-5 vandhuller på udvalgte steder til gavn for padder på bilag IV listen
og der vil blive etableret 2 vandhuller til Grøn mosaikguldsmed.
Oplysningerne om arternes udbredelse anvendes i forbindelse med eksempelvis
lokalplanlægning, vejprojekter, natursagsbehandling, indvindingstilladelser,
naturgenopretningsprojekter og planlægning i øvrigt. I disse sammenhænge er det vigtigt at
have overblik over udbredelsen af de strengt beskyttede arter, da det vil forsinke behandlingen
af sagen/planforslaget, hvis denne viden skal indhentes i de enkelte sager. Det kan også være
umuligt pga. årstiden.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. kan gives på bevilling 81 Natur og
miljø med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i budget 2017.
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12 (Offentlig) Godkendelse af disponering af
skolereformens omstillingspulje
Sagsbehandler: Dr00648
SagsID: EMN-2014-05671

Resume
Skolechefens forslag til disponering af skolereformens omstillingspulje drøftes.

Indstilling
Skolechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at forslag til disponering af skolereformens omstillingspulje godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget

Dato: 03-10-2017

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Mia Schmidt og Svend Thue Damgaard

Sagen
Beskrivelse af sagen
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 1. september 2014, at Børne- og Ungeudvalgets
forslag til anvendelse af den samlede omstillingspulje for årene 2015-2017 skal godkendes af
Økonomi- og Erhvervsudvalget, før der iværksættes aktiviteter.
Som udgangspunkt er der på nuværende tidspunkt følgende beløb til rådighed til
implementering af skolereformen:
2017
Omstillingspulje pr. 1. oktober

9.313.000

2018
0

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på deres møde 15. maj 2017 nedenstående
disponering af puljen, herudover godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget et ændret Pris- og
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Lønskøn for Budget 2017 den 21. august 2017. Samlet set giver det disse disponeringer af
puljen:
2016

2017

Omstillingspulje pr. 1. januar

27.516.000 13.756.000

Ledelsessupport

-3.225.000 -3.225.000

Ledelsessupport 2018
FAB-Lab

-1.600.000 -1.600.000
-1.600.000

Vikardækning m.m. i forbindelse med
kompetenceudvikling i 2015

-6.000.000 -4.500.000

Ny tildelingsmodel i 2015

-1.887.000

Mærsk-midler, vikardækning
Skolestrategi
IT-strategi
Førstehjælp på skolerne i 2017-19
Nyt PL-skøn (21.08.2017)
Udisponeret rest p.t.
Overførsel fra tidligere år
Udisponeret rest inkl. overførsler

0

-3.225.000

FAB-Lab 2018

Mærsk-midler, medarbejdertimer

2018

-500.000
-1.600.000
-250.000
-1.000.000
-1.250.000
-48.000
11.454.000 -1.692.000
-449.000 11.005.000
11.005.000 9.313.000

Skolechefen foreslår, at der disponeres 1,7 mio. kr. til følgende projekter:
- Specialpædagogik i almenundervisningen til svage læsere
i indskolingen
700.000
- Professionel kapital – ”Alene. Med børnene i centrum”
500.000
- Digital didaktik i undervisningen – ”Next Step”
500.000
I alt
1.700.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Nedenfor er de 3 projekter kort beskrevet. På Børne- og Ungeudvalget dagsorden 3. oktober,
sag 3, er projekterne yderligere beskrevet.
Specialpædagogik i almenundervisningen til svage læsere i indskolingen
PPR anbefaler gennem en forstærket og fokuseret indsats at hjælpe svage læsere i
indskolingen, så de opnår større sikkerhed i læsning. Dette har stor betydning for at kunne
følge med i de øvrige fag, og for at eleverne kan føle sig som en del af et læringsfællesskab.
På sigt er målet at højne antallet af elever, der opnår mindst 2 i gennemsnit ved de
afsluttende afgangsprøver.
Professionel kapital – ”Alene. Med børnene i centrum”
Med afsæt i anbefalingerne fra rapporten "Alene. Med Børnene i centrum” ønsker de faglige
organisationer og Skoleafdelingen gennem i næste 2,5 år at styrke værdikæden fra
Skoleafdeling til skole, til medarbejdere og ud i skolernes team. De faglige organisationer
peger derudover på behovet for at være opmærksomme på, hvordan Meebook og variation i
undervisningen (den åbne skole, bevægelse og understøttende undervisning) også er med til
at styrke samarbejdet om elevernes læring og trivsel og skabe retning for de
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fagprofessionelles fællesskab. Skoleafdelingen søger derudover midler fra AP-Møllerfonden til
kompetenceudvikling for medarbejderne på skolerne fra skoleåret 2018.
Digital didaktik i undervisningen – ”Next Step”
Skolerne oplever, at der er behov for didaktisk kompetenceudvikling for undervisere og
ledelse. Et pilotprojekt ”Next-Step” viste, at det pædagogiske personale har brug for
opkvalificering, fordi digital didaktik nødvendiggør en ændret praksis.
VIA har søgt UVM, Styrelse for IT og læring(STIL) og fået ca. 900.000 kr. til midler til
projektledelse, kompetenceudvikling samt evalueringer. VIA har inviteret Silkeborg Kommune
til at deltage i et forløb, hvor 120-200 lærere og ledere får et kursus i brug af digital didaktik i
undervisningsfagene: dansk, matematik og naturteknologi. Tilbuddet om at deltage er kommet
så sent, at skolerne ikke har haft mulighed for at kompensere lærernes arbejdstid til kurserne.
Der søges derfor om midler til kompensation for tid til lærernes kursusforløb og sparring.
Forslag til en disponering af puljemidlerne ser herefter således ud:
2017
Omstillingspulje pr. 1. januar

13.756.000

Ledelsessupport

-3.225.000

Ledelsessupport 2018

-3.225.000

FAB-Lab

-1.600.000

FAB-Lab 2018

-1.600.000

Vikardækning m.m. i forbindelse med
kompetenceudvikling i 2015

-4.500.000

Førstehjælp på skolerne i 2017-19
Specialpædagogik i almenundervisningen til svage
læsere i indskolingen
Professionel Kapital - "Alene. Med børnene i centrum"
Digital didaktik i undervisningen – ”Next Step”
Nyt PL-skøn (21.08.2017)

-1.250.000
-700.000
-500.000
-500.000
-48.000

Udisponeret rest p.t.

-3.392.000

Overførsel fra tidligere år

11.005.000

Udisponeret rest inkl. overførsler
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7.613.000

13 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til mindre
anlægsarbejder inden for Dagtilbud i 2017
Sagsbehandler: Dr00401
SagsID: EMN-2015-01741

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. til renovering af daginstitutionskøkkener.

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,


at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget

Dato: 03-10-2017

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Mia Schmidt og Svend Thue Damgaard

Sagen
Beskrivelse af sagen
Daginstitutionerne Askehuset i Them og Skovbuen i Gødvad ønskes begge renoveret, så de
fremover lever op til de gældende krav i såvel levnedsmiddellovgivningen som
arbejdsmiljølovgivningen.
Hidtil har der ikke været madordning i Skovbuen, men ved en afstemning i august måned
2017 besluttede et stort flertal blandt forældrene, at de ønsker oprettet en kostordning i
Skovbuen. Det nuværende køkken lever ikke op til de arbejdsmiljømæssige krav til et køkken,
hvor der skal laves mad til over 100 personer.
I køkkenet i Askehuset laves der mad til ca. 100 personer. Køkkenet lever ikke op til de
arbejdsmiljømæssige krav med hensyn til indretning af opvask og bearbejdning af råvarerne.
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For begge køkkener er der tale om uhensigtsmæssige arbejdsstillinger i forbindelse med
opvask og arbejde ved borde, der ikke kan justeres i højden.

Økonomi
Der er i budget 2017 på anlægsoversigten afsat en ramme på 1 mio. kr. til renovering i
forbindelse med lovkrav og pålæg.
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på 1 mio. kr. kan gives på bevilling 43 dagpleje
og daginstitutioner med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2017.
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14 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling
til opførelse af 36 handicapboliger på det tidligere Nordre
Skole område
Sagsbehandler: Dr20767
SagsID: EMN-2015-13759

Resume
Til fortsættelse af arbejdet med opførelse af 36 handicapboliger på det tidligere Nordre Skole
område søges anlægsbevilling forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2017, 29,4 mio. kr. i 2018 og 27,6
mio. kr. i 2019, i alt 58,0 mio. kr.

Indstilling
Socialchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling til opførelse af 36 handicapboliger på det tidligere Nordre Skole
område forhøjes med 58,0 mio. kr. til i alt 59,0 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget

Dato: 05-10-2017

Indstillingen anbefales
Ej til stede
Hans-Jørgen Hørning og Mia Schmidt

Sagen
Beskrivelse af sagen
Til fortsættelse af arbejdet med opførelse af 36 handicapboliger på det tidligere Nordre Skole
område søges anlægsbevilling forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2017, 29,4 mio. kr. i 2018 og 27,6
mio. kr. i 2019, i alt 58,0 mio. kr.
Det samlede anlægsbudget til de 36 handicapboliger er på 59,0 mio. kr.
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Byrådet har 23. november 2015 frigivet 0,5 mio. kr. og 19. december 2016 forhøjede byrådet
anlægsbevillingen med yderligere 0,5 mio. kr. til alt 1,0 mio. kr. til undersøgelse og
projektering.
Der resterer således 58,0 mio. kr. til godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 1,0
mio. kr. i 2017, 29,4 mio. kr. i 2018 og 27,6 mio. kr. i 2019, i alt 58,0 mio. kr.
I april 2018 forventes det første spadestik at blive taget til byggeriet og opførelsen af de 36
handicapboliger forventes at stå færdigt i juni 2019.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling kan forhøjes med i alt 58,0 mio. kr. fra 1,0 mio. kr.
til 59 mio. kr. på bevilling 74 Handicap med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer med
1,0 mio. kr. i 2017, med 29,4 mio. kr. i budgetoverslagsår 2018 og med 27,6 mio. kr. i
budgetoverslagsår 2019.
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15 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
anlægstiltag indenfor Handicapområdet
Sagsbehandler: DR 28468
SagsID: EMN-2017-05463

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende ”Anlægstiltag indenfor handicapområdet” til brug
for nye biler indenfor voksen-handicapområdets bevilling 74.

Indstilling
Socialchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevillingen på 2,695 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget

Dato: 05-10-2017

Indstillingen anbefales
Ej til stede
Hans-Jørgen Hørning og Mia Schmidt

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er i udvalgets anlægsoversigt afsat 2,695 mio. kr. i 2017 til anlægstiltag indenfor
handicapområdet. Beløbet søges frigivet til at indkøbe nye biler med lavere driftsomkostninger
under voksenhandicapområdet.
Formålet er således at forny gamle biler, som er udtjente og som der er betydelige
driftsomkostninger på, bl.a. i forhold til reparationer mv. Derudover er der behov for
tidssvarende biler udstyret med diverse hjælpemidler som eksempelvis lifte. Dette vil desuden
også have en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet i forhold til løft og assistance når borgeren
skal transporteres.
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Forventningen er således, at en anlægsinvestering på nye biler vil give afledte positive effekter
på driftsbudgettet.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 2,695 mio. kr. kan gives på bevilling 74
Handicap med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2017.
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16 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
Velfærdsteknologi
Sagsbehandler: DR 28468
SagsID: EMN-2017-05463

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende pulje til velfærdsteknologi indenfor voksenhandicapområdets bevilling 74.

Indstilling
Socialchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget

Dato: 05-10-2017

Indstillingen anbefales
Ej til stede
Hans-Jørgen Hørning og Mia Schmidt

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er i udvalgets anlægsoversigt afsat 1,0 mio. kr. i 2017 til velfærdsteknologi. Beløbet søges
frigivet til, dels at indkøbe IBG-Skærm løsninger og dels alarmer i forbindelse med
frikommuneforsøg til institutioner under voksenhandicapområdet samt oprettelse af et IT
værksted. Nedenfor vil hvert emne som midlerne ønskes anvendt til blive beskrevet.
IBG Skærme
Formålet med IBG-Skærmløsningen er at give borgerne overblik over dagligdagens
informationer, ressourcer og aktiviteter på en overskuelig og aktiverende måde, uanset hvor
de er. Overordnet kan IBG skærmene beskrives som en interaktiv kommunikations-platform til
mennesker med særlige behov, med fokus på en brugervenlig og social it-løsning. Der har
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været gennemført et pilotprojekt som indikerer, at skærmene foruden at medvirke til at
aktivere borgerne omkring deres egen hverdag og aktiviteter, også bidrager til øget livskvalitet
og øget ansvarlighed blandt borgerne.
Teknologiforsøg og alarmsystemer
Silkeborg Kommune deltager i frikommuneforsøg fra 2017-2020 og har bl.a. fået lovhjemmel
til at gennemføre en række forsøg med alarmer og pejlesystemer, som eksempelvis
døralarmer og trædemåtter. En del af midlerne påtænkes således anvendt til indkøb af
teknologisk udstyr.
IT værksted
Endeligt ønskes der anvendt midler til et IT værksted på Bomholthus til mennesker med
autismespektrumforstyrrelser og senhjerneskade. Der ønskes anvendt evidensbaseret
software, der kan træne nogle af de funktioner, som disse borgere har svært ved:
Koncentration, overblik og hukommelse.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1 mio. kr. kan gives på bevilling 74 Handicap
med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2017
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17 (Offentlig) Godkendelse af Politik og Plan for Fortsat
Drift for kommunens beredskab
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2017-00318

Resume
Der skal i medfør af beredskabslovens § 25 udarbejdes en samlet plan for kommunens
beredskab, som skal vedtages af byrådet mindst én gang i hver valgperiode. Aktuelt skal der
senest 31. december 2017 vedtages en fornyet plan, som består af en Politik for Fortsat Drift
samt en generel Plan for Fortsat Drift.
Som følge af etableringen af Midtjysk Brand & Redning per 1. januar 2016 samt nedsættelsen
af en fælles beredskabskommission for Silkeborg og Viborg kommuner, er det besluttet, at der
udarbejdes én fælles Politik henholdsvis Plan for Fortsat Drift, der omfatter begge
ejerkommuner.
Såvel Politik og Plan for Fortsat Drift samt alle underliggende delplaner, indsatsplaner og action
cards gøres tilgængelige på egne offentligt tilgængelige beredskabshjemmesider, således at
alle ansatte i de to kommuner har umiddelbar adgang til materialet via PC, tablets eller
smartphones.

Indstilling
Beredskabskommissionen indstiller til byrådet,


at udkast til Politik og Plan for Fortsat Drift godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Viborg og Silkeborg kommuners Planer for Fortsat Drift (også benævnt beredskabsplaner) skal
revideres og godkendes af de to kommuners kommunalbestyrelser mindst én gang i hver
valgperiode. Aktuelt i 2017 med efterfølgende gyldighed fra 1. januar 2018. Det er alene den
generelle plan, der skal godkendes, og ikke alle underliggende delplaner, indsatsplaner og
action cards, som udarbejdes af de enkelte forvaltninger/afdelinger og stabe.

Side 36

Som følge af etableringen af Midtjysk Brand & Redning per 1. januar 2016 samt nedsættelsen
af én fælles beredskabskommission, er det besluttet, at Midtjysk Brand & Redning udarbejder
udkast til en fælles Politik for Fortsat Drift samt en Fælles Plan for Fortsat Drift for Viborg og
Silkeborg kommuner med henblik på vedtagelse i de respektive kommunalbestyrelser.
Midtjysk Brand & Redning har udarbejdet udkast, som er behandlet og godkendt i de to
kommuners direktioner og efterfølgende godkendt af Beredskabskommissionen på møde den
12. september 2017.
I forhold til nugældende planer indebærer foreliggende udkast:





at aktiveringsprocedure for krisestaben justeres
at der gennemføres flere øvelsesaktiviteter mhp. afprøvning af planer
at evaluering af konkrete hændelser gøres obligatorisk
at der indføres såkaldt rollebaseret krisestyring, som sikrer en mere ensartet
organisering og opgavehåndtering i konkrete hændelser.

Direktionerne har efter godkendelse fremsendt politik og plan til kommunernes HovedMEDorganisationer.
Udkastene er endvidere fremsendt til Beredskabsstyrelsen med henblik på kommentering.
Muligheden for kommentering er et tilbud fra Beredskabsstyrelsen, og ikke en obligatorisk
høring. Eventuel implementering af bemærkninger og anbefalinger fra Beredskabsstyrelsen
sker ligeledes på frivillig basis og på kommunernes eget initiativ.
Beredskabsstyrelsen anfører i udtalelse af 27. september 2017 (bilag 4), at ”planudkastet lever
op til principperne for en god beredskabsplan. Planen fremstår som meget velovervejet og
handlingsorienteret. Den virker overskuelig, realistisk, nem at gå til og er gjort tilgængelig for
alle brugere/borgere i begge kommuner via digital platform.”
Dokumenternes gyldighedsperiode foreslås rettet i overensstemmelse med forslag fra
Beredskabsstyrelsen. Dette vil ske efter kommunalbestyrelsernes godkendelse sammen med
enkelte korrekturmæssige ændringer. Derudover vil behovet for at indarbejde
Beredskabsstyrelsens anbefalinger om aktiviteringstrin og præcisering af kommunens
repræsentation i den lokale beredskabsstab (LBS) blive vurderet nærmere inden næste
revision, blandt andet ud fra erfaringer fra kommende øvelsesaktiviteter og konkrete
hændelser i de to kommuner.

Bilag
1 (Politik for Fortsat Drift Viborg og Silkeborg kommuner - 6607920)
2 (Plan for Fortsat Drift Viborg og Silkeborg kommuner - 6607924)
3 (Godkendelse af fælles Politik og Plan for Fortsat Drift 2018-2021 for Viborg og Silkeborg
kommuner - 6676166)
4 (Beredskabsstyrelsens udtalelse af 27092017 - 6676161)
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18 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr10232
SagsID: EMN-2017-05684
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19 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: 25843
SagsID: EJD-2017-03701

Side 39

20 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr10232
SagsID: EJD-2016-05883
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21 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2017-01862
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22 (Fortrolig) Ejendomssag
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2017-05672
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23 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2017-00400

Beslutning
Kapitalindskud i Midtjyllands Lufthavn godkendt af ejerkommunerne for 2018.
Orientering taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orientering om forbrug og likviditet pr. 30. september 2017
Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug
(drift og anlæg) og likviditet pr. 30. september 2017.
På politikerportalen Rav, som er tilgængelig på byrådsmedlemmernes iPads, findes der i øvrigt
(under punktet Økonomi) rapporter med tal for daglig og månedlig likviditet, likviditet efter
kassekreditreglen samt oversigter over aktuelt forbrug for hver driftsbevilling. Tallene
opdateres hver måned og indeholder således altid de mest aktuelle tal.
Silkeborg Kommune evaluerer Ildfestregattaen
Silkeborg Ildfestregatta blev afholdt den 15.-19. august 2017 med estimeret 450.000 gæster.
Silkeborg Kommune vil i løbet af efteråret gennemføre en 360-graders evaluering af eventet,
hvor alle relevante aktører vil blive inddraget. Vedlagt er et projektforklæde, som beskriver
evalueringen nærmere. Resultat af evaluering vil blive præsenteret for Økonomi- og
Erhvervsudvalget i december 2017.

Bilag
1 (2017-09 Likviditet - 6667284)
2 (2017-09 forbrug - 6667249)
3 (Projektforklæde - endelig version - 6682654)
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24 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning
.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.
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