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Resume 

Med denne sag bedes Økonomi- og Erhvervsudvalget godkende et opdateret forslag til, hvordan 

pavillonerne på Sølund fremover kan rumme et Center for frivillighed og fællesskab, Socialpsykiatrien, 

kompetencecenterets café og deres køkkenaktiviteter på Vestermølle samt fælles værksteder til 

pædagogiske samt alment kreative formål. 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes tage stilling til, hvordan de afsatte midler kan bruges til 

realiseringen af det nye Sølund. 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes endvidere tage stilling til, hvorvidt der i den videre realisering af 

projektet kan disponeres over de reserverede midler fra beslutningen i december 2021. 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog med Budget 2021 at skabe et nyt samlingssted i pavillonerne på Sølund, så området 

bliver et livligt centrum for mange menneskers hverdag. 

 

 

Pavillon 2 skulle være centrum med Socialpsykiatrien, en café drevet af Kompetencecenteret og med et 

Center for frivillighed og fællesskab, som kunne skabe et levende tilbud for foreninger, aktive borgere 

centreret omkring fælles interesser og kreative værksteder. 

 

 

Arbejdsvisionen for Center for Frivillighed og Fællesskab 

I processen med udvikling af Sølund er der peget på, at bygningerne også skal danne ramme om et 

center for fællesskab og frivillighed. Centeret skal kunne agere ramme for et fællesskab på tværs af 

kommunale institutioner, frivillige, værkstedsbrugere, familier, foreninger m.fl. 

 

 

Centeret skal skabe møder mellem mennesker med vidt forskellige forudsætninger, interesser, livs-

udfordringer og kompetencer med udgangspunkt i fællesskab og frivillighed. Centerets formål er at 

understøtte det berigende møde mellem mennesker i Skanderborgs DNA. 

 

 

Det gælder f.eks. også brugere af Socialpsykiatrien, Smukfest og Sølundfestivalen. 



 

 

Den 13. oktober 2021 igangsatte Økonomiudvalget første del af ombygningen af Sølund pavillonerne 

(parterre pavillon 1). 

 

 

Da arbejdet blev igangsat viste det sig, at det ikke var muligt at opnå de fornødne myndighedstilladelser 

til den ønskede brug af Pavillon 1. Pavillon 1 var første skridt i en række flytninger, der skulle give plads 

til Center for frivillighed og fællesskab mm. i Pavillon 2., jævnfør den godkendte disponeringsplan (bilag 

1) for omdannelsen af Sølund. 

 

 

Da det ikke er muligt at anvende Pavillon 1 er der udarbejdet et nyt scenarie for hvordan de ønskede 

faciliteter på Sølund kan fordeles i pavillonerne. 

 

 

Baggrund 

Administrationen har arbejdet med forskellige mulige alternative scenarier og den politiske 

arbejdsgruppe har været involveret i forhold til at sætte en retning for arbejdet med scenarier. Det har 

været undersøgt, om det var muligt at holde fast i disponeringsplanen, med den ene undtagelse at 

bygge nyt eller finde andre steder til Sølunds dagtilbud, der skulle flytte ind i parterre P1. 

Undersøgelsen viste, at denne løsning ville overskride budgettet væsentligt. 

 

 

Derfor peger den politiske arbejdsgruppe på, 

 

 

 at de nuværende funktioner i P2 forbliver i P2, og i stedet indrettes P5 til de aktiviteter, der 
skulle have været indrettet i P2 

 at sundhedsgangen i P2 ikke flyttes, men renoveres 
 at P3, P4 og P7 fungerer som fremlagt i den tidligere disponeringsplan. Dvs. alle mulige 

rum bliver tilgængelige for områdets brugere 
 at der skal arbejdes med at skabe et attraktivt uderum og sikres, at der både er 

tilgængelige fælles uderum samt muligheder for mere skærmede uderum. 

 

 

Administrationen har undersøgt, hvorvidt det er muligt at gennemføre de ønskede ændringer i P5, og 

det er afklaret, 

 

 

 at der er plads til de tilflyttere, arbejdsvisionen peger på 



 at der kan gives byggetilladelse til den ønskede omdannelse 
 at med få usikkerheder og undtagelser kan projektet gennemføres inden for det afsatte 

budget (budgetafsnittet beskriver disse undtagelser og usikkerheder) 
 at tilflytterne bakker op om projektet (inddragelsen har dog indtil nu kun omfattet de ”faste 

beboere” dvs. Socialpsykiatrien, Kompetencecenteret, Center for fællesskab og 
frivillighed. Når der foreligger en politisk beslutning, opstartes en udvidet 
inddragelsesproces. 

 

 

De tilflyttende aktiviteter er: 

 

 

 Socialpsykiatrien, der fraflytter lejemål i Sundhedshuset på sygehusvej samt Ellemosen 
 Center for fællesskab og frivillighed (jf. arbejdsvisionen indeholder CFF også foreninger 

og borgere generelt, som har lyst til at indgå i de aktive fællesskaber, stedet kommer til at 
rumme) 

 Café 
 Værksteder. 

 

 

I bilag 2 er vedhæftet disponeringstegninger over P5. Det er tænkt, at kapaciteterne i bygningen 

generelt er åbne og tilgængelige for alle, og kun meget få områder er reserveret til kun én type bruger. 

Dvs. der bliver kun helt få rum, der kan bruges som aflåselige kontorer, ellers er alle rum som 

udgangspunkt til fælles brug. Der har fra starten i projektet været krav om, at flest mulige arealer skulle 

være multifunktionelle og udnyttes mest muligt. 

 

 

Selve indretningen sker i samarbejde med kommende brugere. 

Økonomi 

Til realisering af strategisporet er der afsat i alt 20 mio. kr. over 3 år til indvendig renovering. 

 

 

Derudover blev det på økonomiudvalgsmøde den 8. december 2021 i sag nr. 327 besluttet at reservere 

12,5 mio. kr. (13,06 mio. kr. i nutidskroner) til Økonomiudvalgets videre arbejde med planerne for 

omdannelse af de hvide bygninger på Sølund. 

 

 

Opsummering af den økonomiske analyse 

Den økonomiske beregning, vi har fået fra rådgiver, viser, at P5 kan klargøres til indflytning og 

Sundhedsgangen kan renoveres for ca. 20,4 mio (det økonomiske overslag og forudsætningerne kan 



ses i bilag 3 og 4.) Dette er en minimumsrenovering, der sikrer at bygningen kan godkendes til den nye 

brug. 

 

 

For at give mulighed for fredeliggørelse af gårdrummet mellem P2/P4/P5/P7 er der anlagt en ny 

indkørsel direkte fra Horsensvej til den nye børnehave. Den er finansieret dels af midler fra anlæg af 

børnehave, dels 1,25 mio. kr. fra bevillingen på 20 mio. kr. til indvendig renovering af pavillonerne. I 

nutidskroner resterer således 19,1 mio. kr. 

 

 

Det forventes at, der i P5 vil skulle bruges ekstra midler til indretning af cafe og køkken, interiør, 

flytteudgifter, IT-installation til kontorfaciliter samt bookingsystem inkl. låsesystem, udearealer og 

eventuelt et indgangsparti, der skaber en åben og indbydende adgang til bygningen. Derudover skal 

der bruges midler til at klargøre P3 så nuværende hotellokaler omdannes til kontor- og mødelokaler 

med mulighed for gendannelse af hotelgang i festivalperioder. 

 

 

Den udvendige renovering skal finansieres af den samlede pulje til udvendigt vedligehold, af 

kommunale bygninger – og der er afsat midler til denne vedligeholdelse i den flerårige plan for større 

vedligeholdelsesopgaver. Det første der skal ske, hvis projektet igangsættes, er udskiftning af taget på 

P5, som finansieres via puljen til udvendigt vedligehold. 

 

 

Det er væsentligt at bemærke, at den nævnte økonomi alene omhandler renovering og ibrugtagning af 

bygningerne. Dertil kommer et behov for løbende drift af bygninger, samt drift af fællesskabet i 

pavilloner og opsøgning af de mulige synergier til andre aktiviteter/projekter uden for området. 

 

 

Det skal bemærkes, at budgettering i øjeblikket er særligt udfordret på grund af udfordringer med 

uforudsigelighed ift. prisstigninger særligt i byggebranchen. 

 

 

Besparelser 

Projektet forudsætter, at der gennemføres besparelser og en reduktion af kvadratmeter på andre 

lokationer. 

 

 

I øjeblikket betales der leje på to af de områder der flytter til Sølund. 



 

 

Socialpsykiatriens lokaler 208.000 kr. årligt og husleje 1. sal i Medborgerhuset 116.000 kr. årligt. 

 

 

Derudover fraflyttes den hvide hovedbygning på Vestermølle, som herefter kan anvendes til andre 

formål (Kompetencecenteret har ingen husleje på Vestermølle - kun driftsomkostninger). En flytning af 

køkkenet på Vestermølle er dog mere omfattende, også i forhold til godkendelser m.v., end den 

oprindeligt planlagte køkkenløsning, og derfor bliver indretningen af køkkenet også dyrere. 

 

 

Derudover har arbejdsgruppen bedt administrationen undersøge, om der kan flyttes aktiviteter til 

Sølund fra flere mulige lokationer og dermed skabes yderligere besparelser. Dette kunne evt. være 

andre kommunale lejemål i Skanderborg. 

 

 

Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender og igangsætter renovering af Sundhedsgangen og P5, 

bedes der om frigivelse af 1 mio. kr. til det indledende udbudsarbejde. (Der er tidligere frigivet 

6.654.250 kr. til renovering af parterre i P1, men disse midler er ikke benyttet, da arbejdet blev stoppet). 

 

 

Tidsplan 

 

 



 

Indstilling 

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller, 

 

 

 at det opdaterede forslag til disponeringsplan med renovering af P5 og Sundhedsgang 
godkendes 

 at igangsættelse af renovering af Sundhedsgangen og P5 inden for en ramme på 20,4 
mio. kr., hvoraf de 19,106 mio. kr. er afsat i budget, godkendes 

 at de resterende 1,294 mio. kr. tages fra de reserverede midler på 13,060 mio. kr. 
 at de resterende midler af de reserverede 13,060 mio. kr. stadig reserveres til realisering 

af omdannelsen af Sølunds pavilloner til budgetterne er nærmere afklaret i 4. kvartal 2022 
 at administrationen afsøger, om der er andre potentielle aktiviteter, der kan give 

besparelser ved, at de rykkes til P5 
 at der frigives 1 mio. kr. til det indledende udbudsarbejde. 

 

 

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. 

Beslutning 

Fraværende: Claus Leick og Thomas Cordtz 

 

 

Byrådet vedtog, 



 

 

 at godkende det opdaterede forslag til disponeringsplan med renovering af P5 og 
Sundhedsgang 

 at godkende igangsættelse af renovering af Sundhedsgangen og P5 inden for en ramme 
på 20,4 mio. kr., hvoraf de 19,106 mio. kr. er afsat i budget 

 at tage de resterende 1,294 mio. kr. fra de reserverede midler på 13,060 mio. kr. 
 at reservere de resterende midler af de reserverede 13,060 mio. kr. stadig til realisering af 

omdannelsen af Sølunds pavilloner til budgetterne er nærmere afklaret i 4. kvartal 2022 
 at administrationen afsøger, om der er andre potentielle aktiviteter, der kan give 

besparelser ved, at de rykkes til P5 
 at frigive 1 mio. kr. til det indledende udbudsarbejde. 

 

 

 

 

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget , 15. juni 2022, pkt. 172: 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog 

 

 

 at tiltræde indstillingen fra chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv. 

 

 

Sagen fremsendes til Byrådet. 

 

 

 

 

Beslutning fra Direktionen, 14. juni 2022, pkt. 153: 

 

 

Direktionen vedtog 

 

 

 at tiltræde indstillingen fra chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv. 

 

 

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. 

 



Bilag 

 22.05.20 KK Forudsætninger for kalkulation (002) 
 22.05.20 KK Økonomisk overslag 
 Bilag 2 Pavillon 5 disponeringsplaner 
 bilag 1 tidligere disponeringsplan 
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