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Den 10. september 2017
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Vedr. Silkeborg Kommunes tilsagn om økonomisk støtte til De Små Fisk
Sejs-Svejbæk Lokalråd takker for Silkeborg Kommunes tilsagn om tilskud til partnerskabsprojektet ved De Små Fisk på 2,0 mio. kr. ekskl. moms.
Et enkelt spørgsmål i vores oprindelige ansøgning fra 8. januar 2017 er der desværre ikke svaret på: nemlig om kommunen kan stå for administrationen af projektets økonomi?
Spørgsmålet stillede vi, fordi Sejs-Svejbæk Lokalråd ikke kan påtage sig rollen som bygherre
på offentlige anlæg på statens arealer og håndtere en anlægsøkonomi på 4,3 mio. ekskl.
moms. Derimod ville det være oplagt, at kommunen som daglig driftsansvarlig for publikumsanlæg på De Små Fisk påtog sig den administrative opgave, og at projektets praktiske styring
blev lagt i hænderne på rådgivere, som partnerskabet godkendte og ansatte til formålet jf.
projektets budget. Både Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen er partnere i partnerskabet.
Med bevillingen fra Silkeborg Kommune, i tillæg til den øvrige bevilgede andel samt frivilligt
arbejde, er mere end halvdelen af projektet finansieret. Det er vi og partnerskabet meget taknemmelige for. Når den resterende finansiering skal findes, vil det være en mulighed, at kommunen fremadrettet ansøgte på vegne af partnerskabet, så der kan afløftes moms på offentligt
retlige tilskudsmidler jf. momsrefusionsordningen mellem kommunerne og staten, og kommunens kan stå for mellemfinansiering, til udbetaling af tilskudsmidler kan finde sted ved projektets afslutning og afrapportering til fonde. Det vil gøre sikkerheden for projektets gennemførelse større, og eksterne fonde vil finde projektets forankring robust.
Silkeborgs image som Outdoor Hovedstad og Årets Friluftskommune passer som fod i huse til
den udvikling, som partnerskabet ønsker sig for De Små Fisk. Det ville være ærgerligt, hvis
partnerskabets idéer må opgives. Derfor anmodes hermed om, at Silkeborg Kommune påtager
sig rollen som administrator af projektets økonomi.
Arbejdet med at revidere bygningsskitser, udarbejde og indsende myndighedsansøgninger,
fondsansøgninger m.v. vil medføre udgifter, som Sejs-Svejbæk Lokalråd ikke selv har mulighed for selv påtage sig. Enkelte partnere har tilkendegivet, at de kan bidrage med tilskud eller
lån, men der er stadig et stykke op til den ramme, som vores rådgivere vurderer, at arbejdet
vil koste - nemlig 50.000 kr. ekskl. moms. Derfor anmodes om, at Silkeborg Kommune bidrager med 25.000 kr. ekskl. moms til dette forberedende arbejde. Bevillingen kan måske gives
ud af den tildelte anlægsstøtte?
Der er gået en rum tid, siden Sejs-Svejbæk Lokalråd ansøgte Silkeborg Kommune om anlægsstøtte på vegne af partnerskabet. Derfor anmodes også om, at fristen for myndighedsgodkendelser og fremskaffelse af restfinansiering udskydes et år, da det ikke længere er realistisk at
kunne opfylde alle vilkår inden udgangen af 2017.
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