2 Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr.
31.10.2018
2.1 - Bilag: Målopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31.10.2018
DokumentID: 7427573

Målopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31.10.2018
Opfølgning på bevillingsmål
Gennem dialog ønsker vi at styrke samarbejdet med lokallederne i de kommunalt
ejede ældre- og plejeboliger. (flerårigt)
På baggrund af de opnåede resultater med et styrket
samarbejde med lokallederne i Sundhed og Omsorg, ønskes
den samme gode dialog med lokallederne og principperne
videreført til boligerne i Socialafdelingen.
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Der forventes igangsat opstartsmøder med lokallederne i
Socialafdelingen ultimo 2018.
Inden udgangen af 2018, forventes det, at der har været
dialog med de lokalledere fra Socialafdelingen, som har fast
tilknytning til boligerne på bevilling 11 Ældreboliger. Gennem
dialogen, gøres lokallederne bekendte med de procedurer og
retningslinjer der er for boligerne, fællesarealerne og deres
standard.
NOTE:
-: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
.: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
/: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året
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2 Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr.
31.10.2018
2.2 - Bilag: Målopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31.10.2018
DokumentID: 7427658

Målopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr.
31.10.2018
Opfølgning på bevillingsmål
Ejendomme ønsker i samarbejde med Kultur- og Borgerservice inden udgangen af
2018, at øge brugertilfredsheden med 20 % i Silkeborg Kommunes idrætshaller og
gymnastiksale i forhold til seneste måling.
I samarbejde med Kultur og Borgerservice, ønsker
Ejendomme, via forskellige tiltag, at øge brugertilfredsheden i
kommunens idrætshaller og gymnastiksale.
For at opnå målet, er der udarbejdet en vision og retning for
den fremtidige brugeroplevelse i idrætshaller og
gymnastiksale. Endvidere er der i samarbejde med brugerne
udarbejdet samarbejdsprincipper og indsatser som
understøtter visionen.
Endvidere er arbejdet med implementering af en
serviceplatform i haller og sale er igangsat.
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Ejendomme ønsker at reducere antallet af fakturaer i forhold til 2015. (flerårigt)

I 2017 blev der skabt et overblik over betalte fakturaer i
Ejendomme. Overblikket viste hvor mange fakturaer, der
betales i hvert team, hvilke leverandører de kommer fra og
hvor mange. Målet er at reducere antallet- og automatisere
indkomne fakturaer.
Siden opstart af projektet er antallet af fakturaer reduceret på
blandt andet indkøb af artikler til rengøring. Tidligere modtog
Silkeborg Kommune én faktura pr. institution, nu modtager vi
én faktura pr. område (nord, syd og øst) pr. måned. Dette
medfører en reduktion på 1695 fakturaer om året.
På samme vis er fakturaer fra TDC telefon abonnementer
blevet samlet i Teknisk Service pr. område, således at der kun
genereres én faktura pr. område pr. kvartal. Dette medførste
en reduktion på 320 fakturaer om året.
Endvidere er antallet af forbrugsopkrævninger reduceret ved at
gøre dem kvartalsvise i stedet for månedlige.
Fra 1. januar 2018 blev opkrævningerne fra Entrepenørgården
for de fastelagte plejeplaner sat op, så de bogføres
automatisk. Dette har medført at ca. 2600 fakturaer årligt
bogføres automatisk.
Der arbejdes løbende på nye tiltag. I øjeblikket arbejder
bevilling 12 Kommunale ejendomme på implementeringen af
en robot, som automatisk kan bogføre fakturaer for renovation
og måtteservice. Robotten er klar til at blive sat i drift og det
samlede optimeringspotentiale på de to typer af fakturaer,
vurderes at være ca. 2900 fakturaer om året, som fremover
bogføres af robotten.
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Udarbejdelse og implementering af ny procedure for byggeri i Silkeborg Kommune.

Ejendomme ønsker at gentænke den nuværende procedure for
byggeri, som skal ende ud i en procedure, der klarlægger
anlægsprocessen fra start til slut.
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Det er besluttet at udsætte udarbejdelsen og implementering
af en ny procedure for byggeri i Silkeborg Kommune.
Udarbejdelsen udsættes grundet mange verserende bygge- og
vedligeholdelsesopgaver i 2018.
Ejendomme sigter i 2018 mod at fastholde målsætningen på 2 % reduktion af CO2udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme. (flerårigt)
Ejendomsstaben forventer, at CO2-udledningen reduceres med
minimum 2% i 2018.
I 2018 er igangsat en række projekter, som undersøtter målet
om en CO2 reducering. Der anvendes blandt andet midler til
sam-investeringer med øvrige projekter som renoveringer,
vedligehold og indeklimaforbedringer. Dette er med til at
nedbringe CO2 udledningen i Silkeborg Kommune, da det giver
en reducering i energiforbruget.
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En besparelse på CO2-udledning, måles på forbruget i den
enkelte ejendom, som herefter omregnes til CO2 vedårets
udgang.
I 2018 er udarbejdet en rapport, der viser CO2-regnskabet for
2017. I rapporten fremgår, at målet om en 2% CO2-reduktion
er opnået med en flot margen. De største reduktioner
tilvejebringes indenfor ejendomsdrift, via energioptimering af
varmeanlæg, ventilationsanlæg og belysningsanlæg.
Derudover er der et stort fokus på energirigtig drift og adfærd
hos det tekniske personale.
I 2018 dannes et nyt aftalegrundlag for rapporten, samt
beskrivelse af indsatsområder. Aftaleperioden løber fra 20172020.
Målet er et flerårigt mål, hvor vi forventer at realisere en 2%
reduktion hvert år.
NOTE:
-: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
.: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
/: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året
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2 Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr.
31.10.2018
2.3 - Bilag: Målopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31.10.2018
DokumentID: 7420426

Målopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr.
31.10.2018
Opfølgning på bevillingsmål
Styrke samskabelse og kommunikation med henblik på at udvikle kommunen i
samspil med interne og eksterne aktører.
Det er aftalt med InnovationSilkeborg, at Organisation og
Personale i 2018 formidler relevante gå-hjem møder og kurser
til organisationen efter aftale. InnovationSilkeborgs fyraftensmøder er løbende annonceret på SIKO. Derudover er det aftalt
at gennemføre et OPP kursus den 15. november.
Der er er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af
direktionen, Organisation og Personale samt Kultur og
Borgerservice. Arbejdsgruppen drøfter status på arbejdet med
samskabelse samt mulige indsatser fremadrettet. Resultatet af
gruppens arbejde er formuleret i et notat, der beskriver status
samt anbefalinger til det videre forløb. Notatet blev drøftet i
direktionen i juni måned, og resultatet af drøftelserne indgik
på Silkeborg Kommunes lederkonference den 21. september
med praksiseksempel omkring Folkemødet. HR tilbyder
rådgivning om relevant kompetenceudvikling til de ledere og
konsulenter, der ønsker at dygtiggøre sig inden for området.
Silkeborg Kommune er en del af Business Region Aarhus og
indgår i forskellige politiske og administrative fora i
samarbejdet. Business Region Aarhus arbejder for at sikre
Østjyllands fortsatte vækst gennem bl.a. varetagelse af fælles
interesser, herunder infrastruktur, udvikling af fælles
erhvervsmæssige styrkepositioner, samt fælles
turismemarkedsføring. Silkeborg Kommune har i efteråret
2018 bl.a. været vært for et arrangement om ´Socialøkonomi ±
Partnerskaber med en social og økonomisk bundlinje´for
kredsen af erhvervs- og beskæftigelseschefer i Business
Region Aarhus. Målet var at udbrede kendskabet til
gevinsterne ved socialøkonomi og drøfte evt. fremtidigt
samarbejde om socialøkonomi blandt de deltagende
kommuner. Der pågår pt. dialog med Business Region Aarhus
om et opfølgende initiativ
Silkeborg Kommune deltager i det regionale projekt
´KompetenceforsyningMidt´der bl.a. er finansieret af Region
Midtjylland og EU Socialfondsmidler. I projektet samarbejder
konsulenter fra uddannelses-, beskæftigelses- og
erhvervsservicesystemet (hhv. fra College360, Jobcenter
Silkeborg og ErhvervSilkeborg) for at give lokale virksomheder
én samlet adgang til de kompetencer og ressourcer, som de
har behov for, for at sikre virksomhedernes fortsatte vækst.
I forbindelse med udarbejdelse af erhvervshandleplan 2019
afholdes der ultimo 2018 møder med en række
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samarbejdspartnere og interessenter med henblik på at samle
input til handleplanens indhold. Der afholdes bl.a. møder med
DI, Dansk Byggeri, Erhvervsakademi Dania, College 360 og
med foreningerne Visit-, Handel-, Innovation- og
ErhvervSilkeborg, samt med relevante interne afdelinger i
Silkeborg Kommune som Teknik- og Miljøafdelingen.
Understøtte digitalisering der skaber værdi for borgerne, virksomheder,
medarbejdere og fremmer effektivitet.
Silkeborg Kommune lever op til den fælleskommunale
digitaliseringsstrategi. Silkeborg Kommune har udarbejdet en
Digitaliseringsstrategi i fællesskab med Viborg Kommune, der
ligger i naturlig forlængelse af den fælleskommunale
digitaliseringsstrategi.
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Robotic Process Automation (RPA)-projektet har siden
sommerferien idriftsat 11 automatiserede processer. Disse
erstatter manuelle arbejdsgange med bl.a. huslejebetaling.
Projektet følger planen og er nu i gang med at implementere
automatiserede arbejdsgange i Økonomi- og IT-staben, hvor
der foreløbigt er idriftsat tre automatiserede processer.
Min sag-programmet er en vision om borgernes indsigt og
medvirken i egen sag og en selvbetjeningsløsning til
aktindsigt. Min sag-programmet følger en implementeringsplan
besluttet af direktionen, hvor alle borgersagsbærende
afdelinger implementerer Min sag inden udgangen af 2019.
Beskæftigelsesafdelingen gik i drift 1. februar 2017, og
Socialafdelingen gik i drift 15. august 2018. Næste
implementering er Sundheds- og Omsorgsafdelingen med
deadline 1. januar 2019.
Forbedre den oplevede service hos borgere og virksomheder.

Silkeborg Kommune foretager en løbende
tilfredshedsundersøgelse på Teknik- og Miljøområdet.
Undersøgelsen afdækker kvaliteten af kommunens
sagsbehandling for virksomheder i forhold til byggesager,
landzonesager, miljøgodkendelser og en række tilsynssager. I
første halvår af 2018 - som pt. er den nyeste måling - er der
udsendt 437 spørgeskemaer, og svarprocenten er ca. 31%.
Heraf svarer 90% af virksomhederne, at de er meget tilfredse
eller tilfredse med kvaliteten af sagsbehandlingen, 7% svarer
hverken/eller, og kun 3% er utilfredse.
På Beskæftigelsesområdet er der igangsat
borgertilfredsundersøgelser på alle målgrupper i henholdsvis
Jobcentret og Ydelsescentret. Indsamlingen af data afsluttes
inden årets udgang.
Flere organisationer måler og rangerer kommunernes
erhvervsklima. Senest har DI i september offentliggjort deres
årlige undersøgelse af erhvervsvenligheden på tværs af landet:
Lokalt Erhvervsklima 2018. Her placeres Silkeborg som nr. 34,
hvilket er 17 pladser højere end året før, og kommunens
højeste placering i de ni år undersøgelsen er blevet lavet. DI¶s
undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største
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undersøgelse af kommunernes erhvervsklima.
I relation til at forbedre den oplevede service hos borgere og
virksomheder, er der planlagt en workshop primo december
2018 for ledere og medarbejdere i Silkeborg Kommune, der
har erhvervskontakt. Workshoppen vil tage udgangspunkt i
Silkeborg Kommunes nye erhvervsstrategi, fokusere på
gensidigt kendskab og udvikle forståelsen for service.
Fastholde og udvikle en ansvarlig økonomistyring samt automatisere
arbejdsintensive arbejdsprocesser med henblik på at sikre råderum til udvikling og
prioritering.
Med henblik på at optimere og forenkle anlægsstyringen og
den økonomiske opfølgning på de enkelte anlægsprojekter, er
der arbejdet på at understøtte overblikket ved anvendelse af
kommunens økonomisystem. Anlægsbudget og de enkelte
projekter er nu oprettet i økonomisystemet, hvilket giver gode
muligheder for, at medarbejderne i driftsafdelingerne fremover
har adgang til et aktuelt forbrugs- og bevillingsoverblik. På
nuværende tidspunkt er alle anlægsprojekter oprettet, men
der arbejdes aktuelt på at finde en hensigtsmæssig
detaljeringsgrad i forbindelse med byggemodning.
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Økonomi- og IT-staben prioriterer derudover tværgående
ressourcer til projektledelse, programmering og tilpasning af
anskaffet robotteknologi (software) i forhold til automatisering
af arbejdsgange i staben. Desuden gennemføres et pilotprojekt
med Machine Learning (automatisk læring) i relation til
fakturahåndtering/-betaling i kommunen. Projektet
gennemføres i samarbejde med Viborg Kommune og firmaet
Enversion. Ligeledes involveres kommunens revision, BDO.
Afrapportering på foranalysen får staben i december måned.
Afhængigt af pilotprojektets resultatet overvejes mulighederne
for udbredelse af automatisk fakturahåndtering.
NOTE:
-: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
.: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
/: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året
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3 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget
pr. 31.10.2018
3.1 - Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31.10.2018
DokumentID: 7428164

Budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr.
31.10.2018
Opfølgning på økonomi drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2018

Forventet
regnskab

Afvigelse**

I alt Serviceudgifter

0

Øvrig drift

0

00.25.19 Ældreboliger

-23.477

-23.477

-25.285

-24.977

1.500

I alt øvrig drift

-23.477

-23.477

-25.285

-24.977

1.500

Bevilling 11
Ældreboliger i alt

-23.477

-23.477

-25.285

-24.977

1.500

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift
Forbrug af henlæggelser og dispositionsfondsmidler
Der forventes et mindreforbrug på forbrug af henlæggelser på 1,5 mio. kr.
Afvigelsen skyldes at der forventes et samlet mindreforbrug på:
- henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning

1.500

- henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse
- dispositionsfondsmidler

3 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget
pr. 31.10.2018
3.2 - Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31.10.2018
DokumentID: 7428151

Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme
pr. 31.10.2018
Opfølgning på økonomi drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2018

Forventet
regnskab

Afvigelse**

00.25.15 Byfornyelse

1.140

1.140

567

1.140

0

00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri

1.728

1.725

966

1.725

0

Fælles ejendomsdrift

220.020

236.199

177.246

212.849

23.350

I alt Serviceudgifter

222.888

239.064

178.779

215.714

23.350

Fælles

Øvrig drift
00.25.19 Ældreboliger
I alt øvrig drift
Bevilling 12
Kommunale
ejendomme i alt

0
1.390

1.390

688

1.390

0

1.390

1.390

688

1.390

0

224.278

240.454

179.468

217.104

23.350

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift
Planlagt vedligeholdelse

19.300

Der forventes et samlet mindreforbrug på planlagt vedligeholdelse på 19,3
mio. kr.
Der er på planlagt vedligeholdelse afsat 4 mio. kr. til et hal og sale projekt på
Nordre Skole. Projektet forventes udført i 2019 i forbindelse med opførelsen
af det nye Kulturhus og boliger til voksne med svær udviklingshæmning.
I overførselssagen fra 2017, blev afsat 4 mio. kr. til renovering af toiletter på
Rådhuset, Søvej 1. Projektet er igangsat og der forventes anvendt ca. 1 mio.
kr. i 2018. Det resterende beløb forventes anvendt i 2019.
Endvidere er der afsat en pulje til indeklima på 3,2 mio. kr. hvoraf de 1,8
mio. kr. forventes anvendt i 2018. Det resterende beløb af puljen, søges ved
årets afslutning, overført til 2019, til projekter som allerede er planlagt.
I 2018 er der afsat 2 mio. kr. til indvendige affaldsløsninger. Der forventes
anvendt 1,2 mio. kr. i 2018. Det resterende beløb vedrørende indvendige
affaldsløsninger i administrative bygninger og botilbud faktureres når
arbejdet er udført i 2019.
Det resterende mindreforbrug henføres primært til en uforudset ændring i
personalesituationen samt en ændring i prioriteringen af opgaver som følge
af akutte indsatser. Endvidere har opsætning af flere pavilloner i Funder,
Sejs og Gødvad skabt en forskydning i opgaveløsningen.
Der er planlagt og prioriteret projekter for hele mindreforbruget.
Mindreforbruget vil ved regnskabsafslutningen blive søgt overført til 2019.
Merindtægt - salg af småarealer

1.000

Der forventes en merindtægt vedrørende salg af småarealer og vejarealer på
ca. 1 mio. kr. Merindtægten forventes tilført kassen ved
regnskabsafslutningen.
Energi - el, vand og varme

4.500

Der forventes et mindreforbrug på el, vand og varme på ialt 4,5 mio. kr.
Mindreforbruget henføres blandt andet til forventede lavere udgifter til
varme, som følge af et varmere forbrugsår end det gennemsnitlige, som
ligger til grund for budgettet.
Mindreforbruget søges ved årets afslutning, overført til 2019, til planlagt
vedligeholdelse på bevilling 12 Kommunale ejendomme. På samme måde, vil
et eventuelt merforbrug i kommende år blive dækket af driften på bevilling
12 Kommunale ejendomme med en nedjustering af planlagt vedligeholdelse.
Kantinen
Der forventes et merforbrug på kantinen på 0,85 mio. kr. Merforbruget
henføres til færre indtægter på mødeforplejning.
Merforbruget forventes afholdt inden for rammerne på bevilling 12
Kommunale ejendomme. Fra 2019 iværksættes indsatser, som forventes at
nedbringe merforbruget.

-850

Helhedsplaner

-600

Der forventes et merforbrug på helhedsplaner på 0,6 mio. kr. Merforbruget
forventes afholdt inden for rammerne på bevilling 12 Kommunale
ejendomme.
Vinterbekæmpelse
Ifølge budgetforudsætningerne for bevilling 12 Kommunale ejendomme, er
det godkendt af byrådet at bevillingen afholder udgifterne til
vinterbekæmpelse op til de budgetterede 3,15 mio. kr. Afvigelser i forhold til
dette finansiseres af/tilføres Byrådet/kassen. Der søges derfor på
nærværende budgetopfølgning, bevilling på 0,95 mio. kr. til dækning af
udgifter til merforbruget.
Tomgange
Tomgangsudgifter for Oustruplund, Nordre Skole, Ballelund og øvrige
ejendomme, som står tomme frem mod anden benyttelse eller salg, skønnes
i 2018 at udgøre 1,757 mio. kr.
Ifølge sædvane har bevilling 12 Kommunale ejendomme afholdt udgifterne til
tomgange uden budget, mod at merforbruget dækkes ved årets afslutning.
Der søges derfor på nærværende budgetopfølgning en bevilling til dækning af
udgifterne.

Opfølgning på økonomi anlæg
Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2018

Forventet
regnskab

Afvigelse**

Anlæg

8.000

-9.179

-24.430

-16.485

7.306

Bevilling 12 Kommunale ejendomme
i alt

8.000

-9.179

-24.430

-16.485

7.306

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til anlæg
Anlæg, netto mindreforbrug

Køb og salg
Indtægtsbevillingen søges på nærværende budgetopfølgning øget med 15
mio. kr. til 80 mio. kr. i forhold til forventet salg i reståret.
Der forventes et mindreforbrug på køb på 5,502 mio. kr. Mindreforbruget
henføres primært til en pulje til opkøb, som ved årets afslutning, søges
overført til 2019.
Energiinvesteringer
Der forventes et mindreforbrug på energibespareprojekter 2018 på 2 mio. kr.
Mindreforbruget henføres til at uventede projekter i ejendomsmassen er

7.306

blevet prioriteret. Endvidere er flere projekter blevet billigere end forventet,
således at der kan tilvejebringes flere energibesparelser for den samme sum.
Mindreforbruget søges ved årets afslutning, overført til 2019.
Indeklima Skægkærskolen
Der er i august 2018 aflagt anlægsregnskab på Byrådet for indeklima på
Skægkærskolen. Mindreforbruget på 0,529 mio. kr. er overført til projektet
for Campus Bindslevs Plads på bevilling 16 Tværgående aktiviteter.
Øvrige anlæg
Der forventes et samlet merforbrug på 0,725 mio. kr. på øvrige anlæg.
Merforbruget henføres primært til øgede omkostninger til nedrivning af
Nordre Skole.

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling
16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling
43 Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: Projekter på Resenbro Børnehus
og Gjern Børnehus

-16

-750

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 25 Veje til bevilling 12 Kommunale
ejendomme vedrørende: Driften af P-pladsen på Søvej 3 af grønne arealer
overgår til bevilling 12 Kommunale ejendomme, fra bevilling 25 veje.

13

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12
Kommunale ejendomme vedrørende: Afledt drift til Arena Park, Kjellerup
etape 1

33

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til
bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Leje af Bjørnholthytten i
2018.

44

Bevillingsændringer
Drift
Der søges om bevilling vedrørende: Dækning af driftsudgifter for Nordre
Skole, Oustruplund, Ballelund og øvrige ejendomme, som står tomme frem
mod anden benyttelse eller salg
Der søges om bevilling vedrørende: Forhøjelse af vinterbekæmpelse med
0,956 mio. kr., som følge af højere udgifter til vinterbekæmpelse i vinteråret
2017/2018.

1.757

956

Anlæg
Der søges om bevilling vedrørende: Bevilling til mersalg

-15.000

3 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget
pr. 31.10.2018
3.3 - Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31.10.2018
DokumentID: 7423836

Budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr.
31.10.2018
Opfølgning på økonomi drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion
00.25.15 Byfornyelse

Oprindeligt
budget
119

Korrigeret
budget*
119

00.55.93 Diverse udgifter og indtægter
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
06.45.50 Administrationsbygninger
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Forbrug pr.
31.10.2018

Forventet
regnskab

Afvigelse**

-22

119

0

-1.224

0

0

209

250

-250

17

20

-20

236.239

252.588

187.910

232.165

20.423

06.45.52 Fælles IT og telefoni

12.864

11.057

14.824

16.400

-5.343

06.45.53 Jobcentre

67.314

69.733

58.933

67.175

2.558

972

972

1.133

972

0

3.147

3.447

1.753

3.447

0

956

2.521

2.014

4.021

-1.500

06.45.57 Voksen-, ældre- og
handicapområdet

25.925

27.882

29.359

27.789

93

06.45.58 Det specialiserede børneområde

27.917

28.130

27.186

28.567

-437

06.45.59 Administrationsbidrag til
Udbetaling Danmark

13.267

22.517

19.284

23.208

-691

06.52.72 Tjenestemandspension

28.611

32.844

29.328

35.167

-2.323

06.52.74 Interne forsikringspuljer

-6.574

-6.527

-2.058

-7.272

745

410.757

445.283

368.646

432.028

13.255

06.45.54 Naturbeskyttelse
06.45.55 Miljøbeskyttelse
06.45.56 Byggesagsbehandling

I alt Serviceudgifter
Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 14 Centralfunktioner
i alt

410.757

445.283

368.646

432.028

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

13.255

Afvigelsesbemærkninger til drift
Samlet set forventes et mindreforbrug på 13,2 mio. kr.
Det forventede nettoresultat består af både mer- og mindreforbrug. På
direktionen samt afdelinger og stabe forventes et netto mindreforbrug på
18,0 mio. kr. (inkl. it, jobcentre og specialiserede områder). Heri indgår
mindreforbrug på forsikrings- og arbejdsskadeområdet. Ligeledes indgår en
række områder, hvor aktiviteter og forbrug strækker sig over flere år,
eksempelvis medarbejderordninger og fælles uddannelsesaktiviteter samt
kommuneplansarbejdet.
Modsat forventes merforbrug på kommunalbestyrelsesmedlemmer og
administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (ca. 1 mio. kr.),
tjenestemandspension (2,3 mio. kr.) samt byggesagsbehandling (1,5 mio.
kr.).

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 41
Skoler vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det kommunale
sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen og KL

-7

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 43
Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: Fordeling af midler til
kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen
mellem regeringen og KL

-6

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 45 Børn
og unge med særlige behov vedrørende: Fordeling af midler til
kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen
mellem regeringen og KL

-35

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 45 Børn
og unge med særlige behov vedrørende: Fordeling af midler til
kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen
mellem regeringen og KL

-3

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 53
Socialområdet vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det
kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen og
KL

-105

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 54
Handicap - voksne vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det
kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen og
KL

-58

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 66
Arbejdsmarked - overførsler vedrørende: Fordeling af midler til
kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen
mellem regeringen og KL

-16

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 73
Sundhed og Ældre vedrørende: Fordeling af midler til kompetenceløft til det
kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen mellem regeringen og
KL

-1.301

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 73
Sundhed og Ældre vedrørende: Trepartsmidler til dækning af udgifter til
voksenelevløn

-995

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Administrativ backup af Ungebyrådet

100

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Aftalte kommunikative aktiviteter

550

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: 12 Stock Shots HD-videoer til internationale
medier/presse

90

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Indkøbsbesparelser - tilføres Indkøb

21

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Masterplan for Søtorvet.

400

3 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget
pr. 31.10.2018
3.4 - Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 31.10.2018
DokumentID: 7423842

Budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr.
31.10.2018
Opfølgning på økonomi drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion
03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2018

Forventet
regnskab

Afvigelse**

3.202

4.086

3.723

3.800

286

03.45.83 Fælles formål

552

548

575

575

-27

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige
sociale formål

382

378

229

300

78

06.42.40 Fælles formål

554

1.363

1.365

1.365

-2

11.593

11.553

9.697

11.553

0

845

850

375

557

293

06.42.43 Valg m.v.

1.880

1.869

-17

260

1.609

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

4.006

3.781

3.219

3.435

346

06.45.52 Fælles IT og telefoni

6.317

5.086

1.238

2.400

2.686

656

658

126

138

520

6.539

5.820

5.002

5.536

284

14.152

18.372

8.207

17.214

1.158

2.177

2.171

1.490

1.784

387

52.855

56.535

35.229

48.917

7.618

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter
efter forskellige love
06.48.62 Turisme
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri
06.52.72 Tjenestemandspension
I alt Serviceudgifter
Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 15 Fælles formål i alt

52.855

56.535

35.229

48.917

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

7.618

Afvigelsesbemærkninger til drift
Samlet set forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr.
Mindreforbruget består primært af et mindreforbrug på fælles it og telefoni
på ca. 2,7 mio. kr., idet projekter om Internet of Things/infrastruktur og
brugeradministration ikke kan afsluttes i indeværende år, samt et
mindreforbrug på erhvervsservice og iværksætteri på 1,2 mio. kr. til
aktiviteter, der først afsluttes i 2019. Desuden forventes et mindreforbrug på
valg på ca. 1,6 mio. kr., idet der er afsat midler til afholdelse af et
folketingsvalg, som ikke afholdes i indeværende år.
Herudover indgår en række mindre mindreforbrug på bl.a. kulturelle opgaver,
kommissioner, råd og nævn, sekretariat og forvaltninger, diverse indtægter
og udgifter efter forskellige love, turisme samt tjenestemandspension.

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Administrativ backup af Ungebyrådet

-100

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Aftalte kommunikative aktiviteter

-550

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: 12 Stock Shots HD-videoer til internationale
medier/presse

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 15
Fælles formål vedrørende: Afholdelse af udgifter til Dronningebesøg

-90

59

3 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget
pr. 31.10.2018
3.5 - Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31.10.2018
DokumentID: 7430093

Budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter
pr. 31.10.2018
Opfølgning på økonomi drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion
00.58.95 Redningsberedskab
03.35.64 Andre kulturelle opgaver
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger
06.45.57 Voksen-, ældre- og
handicapområdet
06.45.58 Det specialiserede
børneområde
06.48.66 Innovation og ny teknologi
06.52.70 Løn- og barselspuljer
06.52.76 Generelle reserver
I alt Serviceudgifter

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2018

Forventet
regnskab

Afvigelse**

16.350

16.350

14.597

16.186

164

767

767

750

750

17

23.621

32.128

9.383

23.416

8.712

-10.550

-17.667

-14.491

-17.667

0

-1.250

-1.250

-127

-1.250

0

3.945

2.275

2.275

2.275

0

-445

455

-6.988

-2.400

2.855

27.975

0

102.064

33.058

0
5.399

21.310

11.748

Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 16
Tværgående aktiviteter
i alt

102.064

33.058

5.399

21.310

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

11.748

Afvigelsesbemærkninger til drift
Drift
Der forventes et mindreforbrug på ca. 11,7 mio. kr., som primært vedrører
uforbrugte midler til lokalt initierede projekter og vækstpulje. De ikke
forbrugte midler vil blive søgt overført til 2019.
Derudover vedrører mindreforbruget barselpulje og flygtningepulje samt
mindre beløb vedrørende tværgående aktiviteter.
På bevillingen afholdes i øvrigt bidrag til Midtjysk Brand og Redning og
InnovationSilkeborg.
Pulje til imødegåelse af usikkerhed ved selvbudgettering på 4,7 mio. kr.
tilføres kassen.

Opfølgning på økonomi anlæg
Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg
1.000 kr.

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2018

Forventet
regnskab

Afvigelse**

Anlæg

52.750

24.653

19.937

22.587

2.066

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter i
alt

52.750

24.653

19.937

22.587

2.066

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug af størrelsesordenen 2 mio. kr. Dermed er
forventningen til mindreforbrug reduceret fra sidste budgetopfølgning hvor beløbet udgjorde ca.
3,5 mio. kr.
Der er en række projekter hvor et merforbrug forventes overført til 2019, og andre projekter
hvor et mindreforbrug vil blive overført. Mindreforbruget kan dog primært henføres til to lokalt
initierede projketer (ØBG Tennis samt Ans Idræts- og Kulturcenter) hvor udgiften/udbetalingen
af bevilget anlægstilskud ikke vil ske i indeværende år.

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling
16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser

16

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Masterplan for Søtorvet.

-400

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Indkøbsbesparelser - tilføres Indkøb

-21

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 15
Fælles formål vedrørende: Afholdelse af udgifter til Dronningebesøg

-59

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 41
Skoler vedrørende: tildeling af budgetmidler til dækning af marginaludgifter
til tandpleje i 2018 vedrørende flygtninge under integrationsloven

-54

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 41
Skoler vedrørende: Tildeling af budgetmidler til dækning af marginaludgifter
på skoleområdet i 2018 vedrørende flygtninge under integrationsloven.

-319

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 43
Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: Tildeling af budgetmidler til
dækning af marginaludgifter på dagtilbudsområdet i 2018 vedrørende
flygtninge under integrationsloven.

-1.750

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 45
Børn og unge med særlige behov vedrørende: tildeling af budgetmidler til
dækning af marginaludgifter til sundhedspleje i 2018 vedrørende flygtninge
under integrationsloven.

-18

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 61
Arbejdsmarked - service vedrørende: Tildeling af budgetmidler til finansiering
af huslejetab vedrørende midlertidige boliger til flygtninge under
integrationsloven.

-709

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler til
bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser

73

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 72 Sundhedsområdet til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser

16

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 73 Sundhed og Ældre til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser

11

Bevillingsændringer
Drift
Der søges om bevilling vedrørende: Indkøbsbesparelser tilføres kassen
Der søges om bevilling vedrørende: restpulje afsat til imødegåelse af
usikkerhed ved selvbudgettering tilføres kassen.

-95

-4.700

4 Drøftelse af budgetproces
4.1 - Bilag: Udkast til budgetproces 2020-2023
DokumentID: 7426130

Udkast til budgetprocessen 2020-2023

22. november 2018
Økonomistaben

Temadrøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget: Evaluering af budgetprocedure i 2018 (budget 2019-2022)
I tabellen nedenfor er budgetprocessen vi har anvendt i 2018 til udarbejdelse af budget 2019-2022 overført til 2019 til udarbejdelse af budget 2020-2023. Datoerne
anvendt i skemaet er på baggrund af vedtagne mødedatoer for 2019.
Tid/møder:
22. januar
ØKE-møde

Politisk
Forhandling:

Aktivitet:

Bemærkninger:

Temadrøftelse
Formål:
1. At drøfte og sætte fokus på det kommende års målsætninger og prioriteringer
– hvor vil vi hen, og hvilke indsatsområder er specielt vigtige? Hvilke effekter
for borgeren ønsker vi at opnå?
2. At drøfte de aktuelle rammesættende udfordringer.

Mødet ikke afholdt i
2018 idet nyt byråd
var i færd med at
drøfte overordnede
visioner.

Resultat: Input til målseminaret i relation til de overordnede politiske målsætninger for
byrådsperioden – eller tilpasninger heraf – herunder udarbejdelse af politikker eller af
konkrete mål. Indledende drøftelse af materiale til og form på målseminariet.
19. februar
ØKE-møde

Forslag/input til indhold på Målseminar
Drøftelse af program og materiale til Byrådets målseminar 26. og 27. februar 2019.
Dialogmøde med HovedMED.

26-27. februar
Byråd

Målseminar
Formål: Byrådets drøftelse af kommunens strategiske udfordringer og herudfra
drøftelser af, hvilken retning man politisk ønsker at gå og dermed hvilke politiske
målsætninger, der skal styres efter - dette med udgangspunkt i temadrøftelsen fra
Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Der er mulighed for
at fagudvalgene kan
påbegynde arbejdet
med målsætninger i
udvalgsaftaler.

Resultat: At få fastlagt de politiske målsætninger for det kommende
budgetår/budgetperiode. Målsætningerne vil indgå i Målaftalen.
Målaftalen behandles og vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget på udvalgets
første møde i april måned. Målsætningerne danner grundlaget for fagudvalgenes videre
arbejde med udvalgsaftalerne.
2. april
ØKE-møde

Godkendelse af Målaftale
Formål: Økonomi- og Erhvervsudvalget træffer beslutning på grundlag af drøftelserne
på Byrådets målseminar. ØKE behandler og godkender Målaftalen, der nu indeholder
såvel målsætningerne som de økonomiske rammer samt proces for udarbejdelse af
anlægsbudget.

Der indarbejdes
demografi på
grundlag af
boligprogram,
befolknings- og
elevtals prognose

Evaluering:

Udkast til budgetprocessen 2020-2023

Tid/møder:

Politisk
Forhandling:

Marts-juni
Fagudvalg

22. november 2018
Økonomistaben

Aktivitet:

Bemærkninger:

Resultat: Udmelding til fagudvalgene.

som ligeledes er
behandlet i ØKE.
Økonomisk Politik
godkendes.
Niveau for
overførselsudgifter
drøftes i henhold til
udmeldinger fra KL.
Dette gælder også
KMF og
beskæftigelsestilskud.

Fagudvalgene arbejder med budgetbidrag
Fagudvalgenes drøftelse af mål og handlinger i udvalgsaftaler samt
budgetforudsætninger med fagudvalgsbehandling.

Frist ca. 15. juni
Formål: Fagudvalgenes omsætning af Byrådets målsætninger. Udarbejdelsen af
udvalgsaftalerne sker dialog i/mellem fagudvalgene, administrationen og med
inddragelse af institutionerne for at skabe sammenhæng mellem den politiske
målsætning og den faglige viden for dermed at kvalificere og øge ejerskabet.
Budgetforudsætninger, som danner grundlag for forslag til budgettet, udarbejdes.
Resultat: Udvalgsaftaler som indeholder konkrete handlinger og mål for det kommende
år med henblik på at nå hen mod den besluttede målsætning. Forslag til budget baseret
på kvalificerede og velunderbyggede budgetforudsætninger.
Fagudvalgene kan i denne periode gennemføre dialogmøder/høring og OmrådeMED
orienteres.
Der foretages høring af skitse til budgetforslag hos bl.a. skolebestyrelser, seniorrådet,
handicaprådet, kulturrådet, fritidsrådet. Endvidere kan der evt. afholdes yderligere
dialogmøder (juni-september).
Høringssvarene er bilag til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget.
Maj-juni

18. juni
ØKE-møde

Borgmesteren
Budgetdrøftelser

Budgetdrøftelser ved borgmesteren
Borgmesteren holder indledende møder med partiformændene med henblik på input
om de højest prioriterede budgetønsker/udfordringer.
Status på udarbejdelse af budgetbidrag samt oplæg til anlægsbudget
Formål: Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter – på grundlag af de af fagudvalgene
udarbejdede udvalgsaftaler og budgetforudsætninger på hver bevilling – udfordringer
og muligheder i budgetforslaget. Drøftelse af status på arbejdet med oplæg til
anlægsbudget 2019-2022. Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er kendt, men de
kommunefordelte økonomiske konsekvenser er ikke udmeldt.

Det økonomiske
overblik indeholder
alene udgiftssiden i
forhold til de
udmeldte rammer
samt for

Evaluering:

Udkast til budgetprocessen 2020-2023

Tid/møder:

Politisk
Forhandling:

13. august
ØKE-møde

22. november 2018
Økonomistaben

Aktivitet:

Bemærkninger:

Resultat: Bidrag der samles til udgiftsbudgettet for Silkeborg Kommune på
bevillingerne 11-81.

overførselsudgifter
og anlægsudgifter.
Indtægter herunder
DUT mv. beregnes
for kommunen frem
mod august måned.

Møde forud for budgetseminar
Orientering om, og drøftelse af, materiale til budgetseminar
Resultat: Input til og samlet overblik over indhold på budgetseminaret.

August

Budgetdrøftelser
Borgmester

20-21. august
Byråd

Fortsatte budgetdrøftelser
Borgmesteren holder opfølgende møder med partiformændene med henblik på input
om de højest prioriterede budgetønsker/udfordringer.
Byrådets budgetseminar
Formål: her drøftes prioritering af økonomien på drift og anlæg og arbejdet med
eventuelle løbende effektiviseringer. Da udfordringer og omverdenen ændrer sig hele
tiden, bør nye temaer, som ikke er drøftet på målseminaret i februar, tages op på
budgetseminaret.
Resultat: Køreplan for tilretninger af budgetforslaget og håndtering af aktuelle
udfordringer.

3. september
ØKE-møde

September
-oktober
17. september
Byråd
26. september
1. oktober
ØKE-møde

Godkendelse af Budgetforslag til 1. behandling
Godkendelse af Budgetforslag 2020 og budgetoverslagsår 2021-2023 til 1. behandling.
Godkendelse af dagsorden til 1. behandling. Herunder frist for fremsendelse af
ændringsforslag til budgettet sidst i september.
Forhandlinger
Borgmester

Forhandlinger/budgetforlig.
Byrådets 1. behandling af budgetforslag

Politiske partier

Frist for aflevering af ændringsforslag.
Behandling af ændringsforslag
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler dagsorden til byrådets 2. behandling af
budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 (ændringsforslag).

Evaluering:

Udkast til budgetprocessen 2020-2023

Tid/møder:
9. oktober
Byråd
November
-januar
Fagudvalg

Politisk
Forhandling:

22. november 2018
Økonomistaben

Aktivitet:
Byrådets 2. behandling af budget - budgetvedtagelse
Byrådets 2. behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 og vedtagelse af
budgettet.
Udarbejdelse af kvalitets- og udviklingsaftaler
Formål: Efter Byrådets endelige godkendelse af budgettet i oktober måned, kan de
enkelte chefer påbegynde Kvalitets- og udviklingsaftaler.
Resultat: Kvalitets- og udviklingsaftaler med sammenhæng til de politiske
målsætninger i Målaftalen og Udvalgsaftalerne. Der sker en konkretisering af indsatser,
aktiviteter og indikatorer/måle- parametre med henblik på at nå målsætningerne.

Bemærkninger:

Evaluering:

5 Orientering om status på samarbejdsaftaler med
erhvervsserviceaktører november 2018
5.1 - Bilag: Grafisk overblik november 2018
DokumentID: 7429915
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Status på samarbejdsaftale 2018
med erhvervSilkeborg
I denne oversigt kan du se hvordan det går med
at realisere initiativerne i samarbejdsaftalen 2018
mellem erhvervSilkeborg og Silkeborg Kommune.

1-2 forretningsudviklingsgrupper Kr. 75.000

Tilskud fra Silkeborg Kommune til erhvervSilkeborg

november 2018

Vind offentlige udbud Kr. 75.000

Valley - netværk Kr. 75.000

Erhvervshandleplan 2018: Kr. 900.000

Outdoor iværksættere Kr. 75.000

Fordelingen af midler
jf. erhvervshandleplan:

Studerende som fremtidens
arbejdskraft Kr. 350.000

Vindnetværk og advisoryboard Kr. 50.000
Vækstgruppe detail Kr. 50.000

Drifttilskud: Kr. 4.335.000

Employer-branding Kr. 75.000
Faglært arbejdskraft Kr. 75.000

Status på gennemførelser 1. november

Aktiviteter og effekt 1. november

Realisering af initiativer

Iværksætter og virksomhedsservice

Silkeborg Jagter Talenter

180

200

9

Gennemført

18
Igangsat

2

Ændret

Vidste du at ...

4.000 Virksomheder
har deltaget i faglige
arrangementer

Iværksættere er
vejledt om start
af virksomhed

300

Virksomheder
deltager i netværk

16 Virksomheder
har deltaget i karriere-

Forretningsudvikling i netværk

8

Drift af udviklingsparker

38

Deltagere i ny
detailvækstgruppe

Virksomheder med
55 ansatte er tilknyttet G-Kraft
Andre strategiske indsatsområder som
erhvervSilkeborg bidrager til:
– Erhvervsservice-kredsen i Business Region Aarhus
– Silkeborg Kommunes erhvervstaskforce
– Silkeborg Jagter Talenters HR netværk
– Virksomhedsrettede samarbejder med bl.a.
Jobcenter Silkeborg og lokale uddannelsesinstitutioner, herunder KompetenceforsyningMIDT

messer i Aarhus og
Aalborg

Ingeniørstuderende
har besøgt virksomheder i Silkeborg

Sandsynligheden for at G-Kraft
virksomheder vil anbefale G-Kraft
til andre er 9,5 på en skala fra 1-10

17%

Bedre overlevelse end gennemsnittet for
virksomheder i Silkeborg Kommune og 19% bedre end
landsgennemsnittet

Videnformidling til iværksættere og virksomheder

85

Pressemeddelelser
og leads

270

Opslag på
Facebook og LinkedIn

23

Nyhedsbreve
er sendt ud

At 700 kommende ingeniører har
besøgt 32 virksomheder i Silkeborg
siden efteråret 2016.

87% af de ingeniørstuderende siger
at de gerne vil arbejde og pendle til Silkeborg
efter at de har besøgt lokale
ingeniørvirksomheder.

27

Medlemmer
af Silkeborg Valley
Vind og grøn energi

15

Virksomheder er
blevet interviewet – og fået
interesse/behovsafdækning
Netværk

9

Forretningsudviklingsgrupper
med 80 virksomhede

erhvervSilkeborg evaluerer alle indsatser og
gennemsnittet for deltagernes udbytte er højt
med 4,1 på en skala hvor 5 er højest.

Jeg har fået nogle gode værktøjer på
The Startup Way kurset til at arbejde struktureret og effektivt
med vores forretningsudvikling. De skemaer, vi har arbejdet med har
været meget anvendelige, både for mig selv og i forhold til min ledelse.
Nu kan jeg bedre argumentere for og begrunde, hvilke
eksperimenter, vi skal sætte i søen og hvorfor.

Status på samarbejdsaftale 2018
med InnovationSilkeborg
I denne oversigt kan du se hvordan det går med
at realisere initiativerne i samarbejdsaftalen 2018
mellem InnovationSilkeborg og Silkeborg Kommune.

Rasmus Ramsgård Bjerge,
Dansk Energirådgivning

Tilskud fra Silkeborg Kommune til Innovation Silkeborg

Hvorfor

Hvad

STRATEGI

Driftstilskud: Kr. 2.281.000
Erhv. handleplan: Kr. 100.000
Særlige indsatser: Kr. 150.000

/

Dream

KUNDEINDSIGT

Decide

Discover

Define

november 2018

Ved at bruge Lean Innovation vil
beslutningsprocessen ske på et bedre oplyst
grundlag og uhensigtsmæssigheder fjernes
inden eksekvering.

Hvordan

Thomas Jørgensen Ejer,
BoligOne

UDVIKLING

Develop

Deliver

InnovationSilkeborgs innovationsproces

Status på gennemførelser 1. november
Realisering af initiativer

12

Gennemført

1

Igangsat

Aktiviteter og effekt 1. november

Vidste du at ...

Innovation i lokale virksomheder

OPI samarbejde

9

12

Individuelle
workshops/
innovative
processer

12

0

Innovation er først innovation, når det
kan ses på bundlinien. Indtil da er
det bare en ide.

Workshops/screeningssamtaler i Silkeborg
Kommune

5

Individuelle
sparringsforløb

Igangsatte OPI projekter

Afventer
Innovation i Silkeborg Kommune

Særlige indsatser

Medarbejdere fra Silkeborg Kommune
deltager ved alle InnovationSilkeborgarrangementer
Andre strategiske indsatsområder som
Innovation Silkeborg bidrager til:
– VIA Studentervæksthus
– Samarbejde med erhvervSilkeborg
– Digital Konference 2018
– KompetenceforsyningMIDT projektet

4

innovationsworkshops for
afdelinger i Silkeborg Kommune

3

123

Medlemmer af
InnovationSilkeborg
pr. 1. november 2018

afviklede
spydspidsarrangementer

Innovation er langt mere end
produktudvikling. Innovation er også
intern organisering, produktionsprocesser
og markedsføringsmetoder. Disse innovationstyper giver faktisk ofte højre afkast,
så tænk bredt og vær åben.
Innovation skal skabe privat vækst og positiv
offentlig udvikling. InnovationSilkeborg vil
øge den private omsætning, hvilket medfører
flere arbejdspladser i Silkeborg Kommune,
bedre skattegrundlag, lavere sociale udgifter,
mulighed for at højne serviceniveauet samt
forbedret effektivitet og drift.

Netværk, kurser og uddannelse

10

21

Netværksmøder
afholdt

655

deltagere på
Innovator-uddannelse
Deltagere

Evaluering af netværksmøderne:
87 % tilkendergiver at deltagelse var
meget/overordentligt værdifuldt

Jeg vil råde andre virksomheder
til at tage Innovator-uddannelsen – specielt dem,
der skal i gang med at arbejde med innovation. Der er
givtigt at få det struktureret fra starten af, og innovation
kommer man ikke uden om, hvos man har en langsigtet
plan for sin virksomhed. Innovation skal prioriteres,
strukturers og implementeres for at få
virksomheder til at vokse.
Det er vigtigt, at erhvervsledere forstår
nødvendigheden af at tænke og arbejde
Mads Pedersen,
innovativt. Hos Dansand har vi et ønske om at
Eniig
få viden, værktøjer og inspiration til selv at køre
Poul Konrad Beck,
innovationsprocesserne uden at gå i stå. Derfor
Dansand
er vi med i Innovation Silkeborg.

/

Status på samarbejdsaftale 2018
med VisitSilkeborg
I denne oversigt kan du se hvordan det går med
at realisere initiativerne i samarbejdsaftalen 2018
mellem VisitSilkeborg og Silkeborg Kommune.

november 2018

Tilskud fra Silkeborg Kommune til Visit Silkeborg

Erhvervshandleplan 2018: Kr. 425.000
EventSilkeborg: kr. 902.000
Driftstilskud: Kr. 3.444.0000

Status på gennemførelser 1. november

Aktiviteter og effekt 1. november

Realisering af initiativer

Destinationsudvikling

EventSilkeborg

7

38

16

Gennemført

5

Igangsat

0

nyafmærkede
vandreruter

Nyt naturguidekorps

9

nye
informationstavler

Vidste du at ...

Individuelle sparring
med eventaktører

1

Nye lokale
cykelruter på vej

Afventer
Udvikling, markedsføring og salg af
turismeprodukter: Silkeborg som outdoor hovedstad

Andre strategiske indsatsområder:
– Gudenå-samarbejdet
– Professionalisere Visit Silkeborg organisationen
som Destination Management Organisation
– Forbereder organisationen på indgåelse af nye
destinationssamarbejder

+19

Mio Google
eksponeringer
Brandingfilm vist i biografer
i København, Aarhus og for
419.500 publikummer

+2 mio

Facebook
eksponeringer

Øget kundekundskab

Silkeborg.com

Velbesøgte
møder i ”Silkeborg
Partnerskaber”
Konference

2%

Ved at Silkeborg
arbejder med titlen som Danmarks
outdoor hovedstad jf. gennemført
måling år 0

Ny portal med viden og analyse om
outdoor-gæster på www.Silkeborg.com

Styrkelse af outdoor-virksomheder

Bedre gæsteoplevelser

62

1.292

turister og
6 outdoor virksomheder
er interviewet og har ført til
opsøgende 1:1 vejledning med
erhvervSilkeborg

10

gange er VisitSilkeborgs
app hentet i 2018

5.537

gæster
ekspederet fra mobile
turistinformationer
(stigning på 33 % ift. 2017)

VisitSilkeborg omdanner foreningen
til foreningen Silkeborg Søhøjlandet
- Danmarks Outdoor Hovedstad.

Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks
Outdoor Hovedstad-filmen blev vist i bl.a.
københavnske biografer i 2018.

Biblioteket og Cafe 1. Række
var bemandede turistinformationer
hele året.

De mobile turistinformationer
var på gaden fra uge 25 til og med
uge 35 2018.

VisitSilkeborg også arbejder
med turisme- og forretningsudvikling,
destinationsudvikling, citybranding,
værtskab og gæsteservice.

/

Status på samarbejdsaftale 2018
med Handel Silkeborg
I denne oversigt kan du se hvordan det går med at
realisere de initiativer i Erhvervshandleplan 2018
som Handel Silkeborg har ansvaret for

november 2018

Tilskud fra Silkeborg Kommune til Handel Silkeborg

Erhvervshandleplan 2018: Kr. 175.000

Status på gennemførelser 1. november

Aktiviteter og effekt 1. november

Realisering af initiativer

Kom i gang på sociale medier

2

Gennemført

Vidste du at ...

50

deltagere på SoMe kick off
med Thomas Bigum

35

deltagere på
sociale medier lynkursus

Andre strategiske opgaver og samarbejder, som
Handel Silkeborg bidrager til:
– Udvikling af forslag til koncept for nyt julemarked
inkl. julebelysning af Torvet
– Samarbejde med Silkeborg Kommune og etablering
af nye gadesamarbejder
– Samarbejde med erhvervSilkeborg om etablering
af ny forretningsudviklingsgruppe for
detailhandlende
– Aktiv dialog med Silkeborg Kommune og andre
aktører om udvikling af Torvemarkedet

Silkeborg blev nomineret i kategorien
“Danmarks mest servicemindede handelsby”
til kåringen af Danmarks Bedste Handelsby
2018 og blev nr. 3.

Til kåringen af Danmarks bedste
Handelsby 2018 lå Silkeborg i top i kundeinterviews i spørgsmålene:
1) Kan du få, hvad du skal bruge i bymidten?
2) Hvor flot er bymidten? 3) Hvor ren er bymidten?
4) Hvor tryg er bymidten?

Silkeborg er
en aktiv handelsby med
276 butikker.
Silkeborgs bedste kåret den 25. oktober

12.000

deltog i afstemningen

Handel Silkeborg er en forening
af detailbutikker og restaurationer med
180 medlemmer. Foreningens budget er
på 1,7 mio. kr. hvoraf de 1,375 mio
kommer fra medlemmerne.

150

Handel Silkeborg arrangerer
hvert år mere end 20 events i Silkeborg
– alene eller sammen med andre;
bl.a. Rock Show TV2.

deltagere til
kåringen i Kedelhuset
Handel Silkeborg varetager
julebelysningen af Silkeborg
Midtby.

Handel Silkeborg varetager
salg og administration af Silkeborgs
Citygavekort.

5 Orientering om status på samarbejdsaftaler med
erhvervsserviceaktører november 2018
5.2 - Bilag: Status på Silkeborg Kommunes egne initiativer i Erhvervshandleplan 2018
november
DokumentID: 7429989

Status på Silkeborg Kommunes egne initiativer i Erhvervshandleplan 2018 pr. 1. november 2018
Bedre service til din virksomhed
I løbet af 2018 er der igen fokus på at forbedre dialogen mellem erhvervsliv og
rådhus. Blandt initiativerne er:
•
•
•

Gennemført

Erhvervsmøde med lancering af ny erhvervsstrategi blev afholdt den 5.
november 2018 med 127 tilmeldte erhvervsledere.
Møde med håndværkere mm. om Silkeborg Kommunes fremtidige udbud og
byggeplaner er planlagt til 5. december 2018 i samarbejde med
erhvervSilkeborg.
Diverse møder i Silkeborg Kommunes Erhvervstaskforce.

Erhvervsmøderne er gode anledninger til at knytte kontakter og etablere dialog
mellem erhvervsliv og rådhus om Silkeborg Kommunes Erhvervsservice.
Silkeborgmotorvejens erhvervsmæssige muligheder
Silkeborg Kommune har arbejdet/arbejder med at markedsføre de gode muligheder,
som kommunens arealer, infrastruktur mv. kan tilbyde nye virksomheder. Og
Silkeborg Kommune oplever en stigende interesse fra virksomheder, som ønsker at
etablere sig. Ved udgangen af 2018 (november) har Silkeborg Kommune således
solgt erhvervsjord, som svarer til mere end 25 fodboldbaner til sammen, og mere er
på vej.

Gennemført

Siden maj har bl.a. Primagaz og Sports Group Denmark haft åbningsreception.
Silkeborg Jagter Talenter
Praktikpladsgarantien, der er et samarbejde mellem Silkeborg Kommune, LO, Dansk
Byggeri, erhvervSilkeborg og College360, blev lanceret 7. november 2018 ved
morgenmøde med 70 deltagere. SK har underskrevet praktikpladsgaranti-aftalen.

Gennemført

Der blev i oktober afholdt Case Competition på Campus Bindslevs Plads, hvor 200
studerende fra Aarhus Universitet arbejdede med at finde løsninger på udfordringer
fra lokale virksomheder og organisationer.
HR Silkeborg: Netværk for HR-ansvarlige

1

Silkeborgs HR-netværk har ca. 25 medlemmer, og der er afholdt 2 netværksmøder i
efteråret 2018 mens yderligere et netværksmøde er planlagt. Blandt temaerne for
møderne er MUS/LUS-samtaler samt relationen mellem HR og god ledelse.
Mere handel i Kjellerup
Der er tæt dialog med Kjellerup Handel og Erhverv om udviklingsinitiativer. Blandt
andet en strategiproces og opbakning til markedsdage i byen.
Minigolfbanen fra Made in Denmark har i efteråret været i Kjellerup med involvering
af byens butikker.

Gennemført

Mere liv i gaden
Med inspiration fra Tværgadeprojektet er Østergade nu gået sammen i
Østergadeudvalget og har valgt styregruppe.
I forbindelse med gågaderenoveringerne i Vestergade og Søndergade er der optaget
dialog med midtbyens ejendomsejere.
I Tværgade er der i løbet af 2018 arbejdet med videreudvikling af fælles
Facebookside, gadeinventar og reklamelyssætning.

Gennemført

Smart by-udvikling
Der var et ønske om at koble bevægelsesdata med omsætning for at blive klogere
på hvilken type aktiviteter, der skaber værdi for butikkerne. Desværre viste
løsningerne sig at være meget omkostningstunge og ikke mindst krævende for
butikkerne ift. indrapportering. Projektet blev derfor opgivet og der arbejdes videre
på stikprøvebasis.

Opgivet

En handelsby i forandring
I forbindelse med erhvervshandleplan 2018/2 er der truffet beslutning om Silkeborg
Kommunes fremtidige back-up til HandelSilkeborg og der er løbende dialog med
foreningen.

Gennemført

Udvikling af Silkeborg som destination for vind- og energivirksomheder
Der har været afholdt samarbejdsmøder med bl.a. Eksportforeningen, DWEA,
Vindmølleindustrien og Energy Innovation Cluster, Region Midtjylland med henblik
på at markedsføre Silkeborg som lokation for grønne arrangementer.

Gennemført (med en enkelt
undtagelse på aktiviteten med
etablering af advisory board)

Der er i efteråret afholdt netværksmøde hos Ymer Technology og der er planlagt
yderligere et møde i januar 2019 hos Elfac.

2

Der er udgivet en brochure (vedlagt), der beskriver fordelene og mulighederne for
grønne virksomheder i Silkeborg Kommune.
Der er dialog med Invest in Denmark, som også har fået udleveret engelsksproget
materiale om Silkeborgs centrale position i relation til vind/grøn energi.
Der etableres ikke et lokalt advisory board efter dialog med en række organisationer
inden for vindbranchen. Det frarådes at opstarte et lukket lokalt set-up, da
branchen er global. I stedet fokuseres på åbne arrangementer.
Byg med Silkeborg
Arrangementet med henblik på at synliggøre investeringsprojekter og –muligheder i
Silkeborg Kommune for mulige investorer blev afholdt i foråret 2018.

Gennemført

Silkeborg Aftercare
Der er løbende dialog med Invest In Denmarks repræsentant inden for CleanTech
for at synliggøre Silkeborgs gode rammer overfor internationale investorer og
virksomheder.

Gennemført

Digital forretningsudvikling 2018
Den digitale konference LEADit – USEit blev afviklet med ca. 90 deltagere på
Campus Bindslev i den 25. oktober.

Gennemført

Styrke virksomheder der tilbyder outdoor-produkter
Det har vist sige sværere end ventet, at igangsætte et større set-up af aktiviteter
målrettet iværksættere og virksomheder, der tilbyder outdoor produkter. Der er
gennemført aktiviteter i erhvervSilkeborg sammen med Visit Silkeborg, men der er
ikke derudover arbejdet med et samlende koncept.

Opgivet

Ny erhvervsstrategi 2018-2022 og erhvervshandleplan 2018/2
Ny erhvervsstrategi og – handleplan er vedtaget og lanceret i efteråret 2018 med
særligt fokus på bl.a. den grønne dagsorden og udvikling af iværksætterindsatsen
med flere kuvøsepladser i G-Kraft.
Der er indgået supplerende aftaler med erhvervSilkeborg, HandelSilkeborg,
VisitSilkeborg og InnovationSilkeborg om erhvervshandleplan 2018/2-indsatser, der
så vidt muligt udføres ultimo 2018 og afrapporteres i maj 2019.

Gennemført

3

5 Orientering om status på samarbejdsaftaler med
erhvervsserviceaktører november 2018
5.3 - Bilag: Silkeborg Kommune vælger den grønne vej
DokumentID: 7426035

Silkeborg
Kommune vælger
den grønne vej
- få overblik over indsatser målrettet klimavenlige virksomheder

Kære grønne virksomheder,
Silkeborg er en fantastik kommune med smuk natur, unikke grønne omgivelser
- og så er vi hele Danmarks Outdoor Hovedstad. Alt det værner vi om. Og det
skal vi stå sammen om at passe på.
Derfor indeholder vores nye erhvervsstrategi ’Fremad Sammen’ også store, grønne
ambitioner - blandt andet, at vi skal være CO2-neutral i 2025. Og det er nu særligt
vigtigt, at vi i Silkeborg Kommune har de bedste vækstbetingelser for virksomheder,
der producerer eller sælger grønne og klimavenlige produkter og services.
Vi vil være en attraktiv kommune at drive virksomhed i – også for de grønne og klimavenlige virksomheder. Og vores centrale beliggenhed i den vestdanske energiklynge
har givet os nogle gode kort på hånden.
I folderen her finder du derfor en beskrivelse af nogle af de tilbud, som Silkeborg
Kommune - i samarbejde med erhvervSilkeborg og innovationSilkeborg - stiller
til rådighed for dig, så vi kan hjælpe din virksomhed godt på vej.
God læselyst!
Venlig hilsen
Steen Vindum,
borgmester i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune:

Et stærkt og centralt
centrum for grøn energi
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Der er mange gode grunde til at drive grøn virksomhed i Silkeborg.
Vi har listet fire stærke argumenter.
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Central placering
Silkeborg ligger midt i den danske energiklynge flankeret af
både Vestas Wind Systems og Siemens Gamesa. Vi huser en
række eksport- og brancheorganisationer, der letter adgangen
til internationale markeder, og som skaber synergier på tværs
af vindvirksomhedernes værdikæde. Vores placering gør, at du
kan nå både Hamborg og København på tre timer.
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Et stærkt arbejdsmarked
Silkeborgmotorvejen har rykket omverdenen tættere på. Inden
for en time kan du nå et opland på 700.000 medarbejdere og
hele 50.000 højtuddannede. Inden for samme radius finder du
kvalificeret og erfaringstung arbejdskraft, da cirka 12.000 er
beskæftiget indenfor vindindustrien.
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Gode rammer for familielivet
Silkeborgs omgivelser er unikke. Grønne bakker, skove og søer
samt et pulserende kultur- og handelsliv skaber rammer for et
rigt familieliv med en sund work-life-balance. Storbyen puls
mærkes fra Aarhus, som kun ligger en kort køretur herfra, og
hele tre lufthavne kan nås inden for en time. Vi oplever hvert
år befolkningstilvækst; Silkeborg er i den grad en by i markant
udvikling.

Adgang til den nyeste viden
Silkeborg ligger centralt i Midtjylland med kort afstand til
videns-, forsknings- og uddannelsesmiljøer, som giver dig
adgang til nogle unikke samarbejdsmuligheder. Og så har vi
flere lokale initiativer i gang, som faciliterer og sikrer match
mellem virksomhedernes kompetencebehov og den potentielle
arbejdskraft på 75.000 studerende, vi har adgang til i området.

11 konkrete
tilbud til dig
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1. Friske hoveder og hænder på vej – hold øje med bussen
		 400 ingeniørstuderende har de seneste år besøgt en lang række af Silkeborgs
		 virksomheder – blandt andet inden for energibranchen. Vi kalder initiativet for
		 ’Jobcrawl’, når ingeniørstuderende inden for fx maskinteknik og elektrisk energi		 teknologi besøger Silkeborg.
		 Vi får mange positive tilbagemeldinger fra jer, fordi initiativet gør dig mere kendt
		 i studiemiljøet. Og erfaringerne siger, at Jobcrawlen gør det nemmere for dig at
		 få dygtige ingeniører i job eller praktik. En anden gode nyhed er, at 80 % af de
		 studerende siger, at de gerne vil arbejde i Silkeborg, efter de har besøgt os.
		 Kontakt Peter Fabricius fra erhvervSilkeborg, hvis du vil høre mere.

2. Virksomhedsbesøg og temamøder
		 I tæt samarbejde med jer - de lokale virksomheder - og relevante organisationer
		 sætter vi interessante faglige temaer og virksomheder på dagsordenen. Det er
		 med til at gøre os klogere på den grønne og energivenlige dagsorden - og så
		 styrker det vores relationer.
Se arrangementerne og tilmeld dig på erhvervSilkeborgs hjemmeside.

34

3. Karrieremesser
		 Du har løbende mulighed for at tage med på en Silkeborg Jagter Talenter-stand på
		 et udvalg af uddannelses- og karrieremesser. Det er gratis at være med - og du får
		 mulighed møde de ingeniører, og andre dygtige mennesker, som du har brug for til
		 at drive dine opgaver frem og skabe succes.
		 I 2019 har du bl.a. mulighed for at deltage i DSE-messen i Aalborg, K-dag på
		 Katrinebjerg i Aarhus, Ingeniørens Jobtræf på Navitas i Aarhus og Company
		 Dating på VIA UC i Horsens.
		 Kontakt Camilla Otte fra erhvervSilkeborg, hvis du vil høre mere.

4. Sparringsgrupper med andre ledere og ejere
		 Relationer og erfaringsudveksling med andre ejere og ledere styrker forretningen.
		 ErhvervSilkeborg driver både netværk og mindre, lokale ledersparringsgrupper for
		 ejere og ledere. Her deltager flere fra vindmølle- og energibranchen, CEOs for
		 kapitalfondsejede og internationalt ejede virksomheder, ejere og direktører af
		 gazellevirksomheder med videre.
		 Alle grupper er nøje matchet i forhold til behov og udfordringer. Og vi får god
		 respons fra de ledere, som er med - de fortæller, det giver virksomheden et
		 højt udbytte at deltage.
		 Kontakt Peter Fabricius fra erhvervSilkeborg, hvis du vil høre mere.

5
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5. Bliv en del af HR-netværket
		 Som du sikkert også oplever, er efterspørgslen på særligt teknisk arbejdskraft stor
		 – også inden for de grønne og energivenlige sektorer.

		 Med afsæt i jagten på de dygtige og velkvalificerede medarbejdere, driver Silkeborg
		 Kommune et HR-netværk for HR-ansvarlige. Her lærer deltagerne af hinanden, deler
		 erfaringer og får ny HR-viden fra relevante fagpersoner. Du har en åben invitation til
		 at deltage.
		 Kontakt Tessa Salling fra Silkeborg Kommune, hvis du gerne vil med.

6. Sparring til at udvikle din virksomhed
		 Der er fuld fart på udviklingen inden for de grønne virksomheder. Og omstillings		 paratheden skal være stor. Derfor står erhvervSilkeborg altid klar til at hjælpe på vej,
		 hvis du fx går med tanker om at etablere en professionel bestyrelse eller overvejer,
		 om der er tilskudsmuligheder til vækst eller kapitalrejsning generelt.
		 Hvis vi ikke kan hjælpe, guider vi dig videre – altid i fuld fortrolighed. Vores netværk
		 er stort.
		 Kontakt Peter Fabricius fra erhvervSilkeborg, hvis du vil høre mere.

7
8
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7. Direkte kontakt via vores Erhvervstaskforce
		 I Silkeborg Kommune vil vi gerne være kendt for hurtig og smidig sagsbehandling.
		 Så er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig – eller om vi kan hjælpe med en
		 konkret udfordring - så står døren altid åben.
		 Kontakt Gregers Pilgaard fra Silkeborg Kommune, hvis du har behov for hjælp.

8. Saltvandsindsprøjtning til grønt iværksætteri
		 Vi har stort fokus på de nye virksomheder – også de grønne af slagsen. Derfor
		 tilbyder vi sparring, så alle iværksættere kan få hjælp til at undgå de værste fælder
		 og i stedet holde fokus i opstartsfasen.

		 Vi tilbyder også udviklingsrum hos iværksættermiljøet, erhvervSilkeborg G-KRAFT,
		 hvor der bor 38 virksomheder under samme tag, som får mod til at ville endnu
		 mere med deres forretning. Og i løbet af det kommende år skærper vi ambitionerne
		 og udvider kapaciteten, så vi får mulighed for at hjælpe endnu flere i
		 erhvervSilkeborg G-KRAFT.
		 Kontakt Peter Fabricius fra erhvervSilkeborg, hvis du vil vide mere.
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9. Vi kalder godtfolk til byen
		 ’Silkeborg Kalder’ er vores online bosætningskampagne, der profilerer Silkeborg
		 uden for byens grænser for at få flere til at flytte hertil og trække flere potentielle
		 medarbejdere til området. Derfor går vi også målrettet efter at få Silkeborg gjort
		 kendt som et attraktivt sted for ’grøn arbejdskraft’ og som et godt sted at slå sig
		 ned. For i Silkeborg bor du lige midt i jobmulighederne.
		 Vi udvikler løbende på initiativerne, så gode indspark fra dig er altid velkomne,
		 så vi bedst muligt støtter op om din virksomhed og rekrutteringsindsats.
		 Kontakt Tessa Salling fra Silkeborg Kommune, hvis du vil vide mere.

10. Adgang til specialiseret viden og netværk
		 Vi er glade for, at organisationerne Eksportforeningen, Vindmølleindustrien,
		 Danish Wind Export Association og Energy Innovation Cluster har valgt at bosætte
		 sig i Silkeborg Kommune. Det giver også dig nem adgang til værdifulde netværk
		 og viden.
		 Du er velkommen til at tage direkte kontakt til organisationerne, hvis du vil vide
		 mere om, hvordan I kan bruge hinanden.

Owned by Danish Export Association and Danish Wind Industry Association
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11. Flere initiativer i støbeskeen
		 Den grønne dagsorden er vores prioritet. Og vi får
		 løbende flere tilbud til grønne energivirksomheder.
		 Derfor skal du holde øje med erhvervSilkeborgs
		 nyhedsbrev, hvor vi løbende vil holde dig opdateret
		 om de nyeste indsatser målrettet vores lokale
		virksomheder.

Kontaktinformationer
erhvervSilkeborg
Peter Fabricius
Mobil: 41 19 59 55
Mail: pf@erhvervSilkeborg.dk
erhvervSilkeborg
Camilla Otte
Mobil: 28 11 25 72
Mail: co@erhvervSilkeborg.dk
Silkeborg Kommune
Gregers Pilgaard
Mobil: 20 90 13 68
Mail: gregersandre.pilgaard@silkeborg.dk
Silkeborg Kommune
Tessa Salling
Mobil: 24 91 65 02
Mail: ts@silkeborg.dk

5 Orientering om status på samarbejdsaftaler med
erhvervsserviceaktører november 2018
5.4 - Bilag: Status samarbejdsaftale erhvervSilkeborg november 2018
DokumentID: 7428591

Status på samarbejdsaftale erhvervSilkeborg november 2018
erhvervSilkeborgs basisydelser beskrives som følgende:
Iværksætter- og virksomhedsservice
eS udfører erhvervsservice for iværksættere og etablerede virksomheder i Silkeborg Kommune. Ydelserne omfatter bl.a. 1:1
vejledninger og sparring, samt henvisninger til det øvrige erhvervsfremmesystem og private rådgivere. eS tilbyder endvidere kurser,
gå-hjem-møder, konferencer mv. for iværksættere og virksomheder, samt driver en række faglige netværk.

Indsats

Status
•

Personlig vejledning af +200
potentielle og nystartede
iværksættere.

Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Godt i gang

Kommentarer

180 iværksættere er vejledt pt. og flere af dem mere
end en gang, og vi forventer at vejlede ca. 220 ved
udgangen af året

Deltagelse af +250 virksomheder i
netværk og strategiske sparringsforløb
omkring bl.a. ledelse,
forretningsudvikling mv.

Godt i gang

303 virksomheder deltager pt. i netværk omkring
ledelse, salg og forretningsudvikling

+4000 deltagere i eS’ faglige
arrangementer i løbet ad 2018.

Godt i gang

Ca. 4000 deltagere pt. Med andre ord – vi har haft 1000
deltagere som har brugt ErhvervSilkeborg 4 gange i
gennemsnit

Evaluering af deltagernes udbytte for
ovennævnte tre indsatser.

Godt i gang

Vi evaluerer løbende alle indsatser. Foreløbig evaluering
viser ”højt udbytte” i gennemsnit for alle indsatser (4,1)
Personlig vejledning: Højt udbytte (4,5)
Netværk/ forløb omkring ledelse mv.: Højt udbytte (4,2)
Faglige arrangementer: Højt udbytte: (4,1)

eS og Væksthus Midtjylland sikrer i
samarbejde, at antallet af
vækstkortlægninger hos lokale
virksomheder svarer til Silkeborg
Kommunes relative andel af
Væksthusets samlede antal
vækstkortlægninger.

Godt i gang

eS er fødselshjælper og facilitator for
at lokale virksomheder henter vækstog udviklingsmidler fra diverse puljer.
Målet er at hente + 1 mio. kr. til
Silkeborg.

Godt i gang

Forventes opnået. Vi har sammen med Silkeborg
Kommune holdt møder med Væksthusets ledelse for at
sikre flest mulige vækstkortlægninger i Silkeborg. Det er
Væksthuset der i sidste ende beslutter hvem de ønsker
at vækstkortlægge
Vi har afviklet kampagner med Væksthuset ift. bl.a.
opsøgende kontakt til vækstvirksomheder, og giver
løbende Væksthuset ”leads” til kontakt.
Ca. 100 virksomheder i Silkeborg har været i dialog med
ErhvervSilkeborg og Væksthus Midtjylland omkring
kompetenceudvikling og medfinansiering af mulige
konsulentforløb. Væksthusets virksomhedsprogrammer
blev frigivet i september måned i år – og der har været
få midler til rådighed i 2018 i Væksthus regi i det hele
taget – så det er på nuværende tidspunkt svært at
vurdere hvor mange udviklingsmidler virksomhederne
kan nå at hente inden udgangen af året.
Vi har løbende afklarende samtaler med virksomheder
mhp. at understøtte et godt match med ”kloge penge”,
så de midler der tilføres også er med til at udvikle
virksomhederne.

Drift af udviklingsparker:
eS driver udviklingsparken G-KRAFT for potentielle vækstiværksættere.

Indsats

Status
•
•
•
•
•

Endnu ikke
igangsat
Igangsat
Godt i gang
Afviklet
Ændret fordi…

Kommentarer

Rekruttering af virksomheder, samt
løbende service og vækstsparring til de
+30 virksomheder i G-kraft.
Virksomhederne i G-KRAFT skal have
en højere overlevelsesrate end
landsgennemsnittet.

Godt i gang

Der er 38 virksomheder med 55 ansatte tilknyttet
ErhvervSilkeborg Gkraft

Godt i gang

Siden opstarten i 2012 har 108 nye virksomheder været
en del af ErhvervSilkeborg Gkraft. 81% af virksomhederne kører stadig efter fire års levetid – det er 17 % mere
end for kommunen samlet set. Og 19% bedre end
landsgennemsnittet (landsgennemsnittet for overlevelse
er 62% iflg. ”Jyllandskorridoren – Nøgletal for udvikling i
det vestdanske område 2015).

Evaluering af deltagernes udbytte.

Godt i gang

Virksomhederne evaluerer at deltagelse i Gkraft giver et
”højt udbytte” (4,5).
63% af virksomhederne siger, at Gkraft har fået dem til
at ville mere med deres virksomhed.
Gkraft har meget stærke fortalere- for sandsynligheden
for at de vil anbefale Gkraft er 9,5 på en 10-skala.

Videnformidling til iværksættere og virksomheder
Information til Silkeborgs erhvervsliv (nyhedsbreve, hjemmeside mm.).

Indsats

Status

eS udsender årligt +20 nyhedsbreve.

eS laver årligt +100 opslag op
facebook og LinkedIn.

Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Godt i gang

Kommentarer

•

Godt i gang

23 nyhedsbreve er udsendt pt. Vi forventer at udsende
minimum 25 inden udgangen af året
270 opslag pt. på Facebook og LinkedIn

eS medvirker årligt til formidling af
+50 presseomtaler af egne eller
andres gode erhvervshistorier.

Godt i gang

Vi har foranlediget 85 presseomtaler pt.

Netværk
eS faciliterer netværksdannelse og samarbejde mellem netværk. eS deltager aktivt i lokale erhvervsrelaterede netværk som ITforum Silkeborg, SilkeborgNet mm.

Indsats

Status

eS driver 10-15 faglige- og
forretningsnetværk for lokale
virksomheder med fokus på
forretningsudvikling, ledelse mv.

Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Godt i gang

Kommentarer

•

Vi driver pt. 9 grupper med 80 virksomheder – Vi
kalder dem for Lokal Ledersparring:
ErhvervSilkeborg driver følgende grupper:
• Ejere og ledere i detailhandlen x 2
• CEO-gruppe for kapitalfondsejere og
internationalt ejede virksomheder
• Direktør/ejer-gruppe for vækst- og
gazellevirksomheder
• Fabrikschefsgruppe for
produktionsvirksomheder
• Ejerledere - større produktionsvirksomheder
• Unge ledere/udpegede talenter
• Direktørgruppe turisme/attraktion
• Økonomidirektører i større virksomheder
Derudover rekrutteres der pt ind til en
ledersparringsgruppe målrettet virksomheder med en
socialøkonomisk profil

Evaluering af deltagernes udbytte.

Godt i gang

Evalueres løbende. Evalueringen er pt. ”højt udbytte”
(4,2) og ”høj relevans” (4,1).

erhvervSilkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med handleplan 2018
Vind offentlige udbud
SK handler gerne lokalt hvis prisen er rigtig og vi sætter derfor fokus på dialog omkring offentlige udbud og på at styrke lokale
virksomheders kompetencer og muligheder for at byde på og vinde udbud.

Indsats

Status

Der afholdes 2-3 møder for
virksomheder, hvor der informeres om
SK’s udbud indenfor bygge/anlæg samt
varer/tjenesteydelser og uddannelse i
at vinde offentlige udbud.

Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Godt i gang

Kommentarer

•

Møde i maj er afviklet og møde i december er planlagt
i samarbejde med Ejendomsafdelingen og Indkøb,
Silkeborg Kommune. Dansk Byggeri og Tekniq er
ligeledes samarbejdspartnere på mødet omkring udbud
på drifts- og anlægsopgaver.
Omkring uddannelse:
Ifm. med mødet omkring varer og tjenesteydelser,
som blev afviklet i samarbejde med Indkøb, var der
fokus på at klæde deltagerne på til øge chancerne for
at vinde udbud, og der var mulighed for individuelle
møder i forlængelse af mødet til de der ønskede det.
Der var god respons fra virksomheder på initiativet.
Vi har sammen med Ejendomsafdelingen undersøgt
interessen for at lave et særskilt møde/ workshop for
håndværksvirksomheder ift. at vinde udbud.
Ejendomme har stukket en finger i jorden og
meldingen fra relevante organisationer er at behovet

dækkes ved en generel info og mulighed for
individuelle spørgsmål efterfølgende.
Målet er at +50 virksomheder deltager.

Godt i gang

28 deltagere til det første arrangement og vi forventer
30-40 deltagere til arrangementet i november

Evaluering af deltagernes udbytte.

Godt i gang

Udbyttet ifm. det første arrangement blev af
deltagerne vurderet til højt (4,1)

Silkeborg Jagter Talenter
Silkeborg Jagter Talenter er et samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Jobcenter Silkeborg, eS og SK. Målet er
at tiltrække kvalificeret arbejdskraft Silkeborg, tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner samt at sætte fokus på opkvalificering
af medarbejdere.

Indsats

Status

Der afholdes 7 jobcrawls i samarbejde
med lokale virksomheder og Aarhus
Universitet.

Målet er at +300 ingeniørstuderende
besøger lokale virksomheder.

Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Afviklet

Kommentarer

•

Afviklet

8 jobcrawls har været planlagt for ingeniørretningerne
maskin, ”stærk strøm”, ”svag strøm”, og IKT. Aarhus
Universitet måtte dog aflyse 2 jobcrawls pga. et internt
kommunikationsbrist, så vi måtte aflyse kort før
afvikling selvom vi i ErhvervSilkeborg, virksomhederne
i Silkeborg og busserne stod klar. Så vi har gennemført
6 jobcrawls i 2018.
200 studerende har besøgt lokale virksomheder i 2018.
Tidspunkterne vi har fået fra Universitetet har ligget
tættere på eksamen, hvilket har påvirket
deltagerantallet fra de 450, som vi målrettet har
inviteret gennem Ingeniørhøjskolen. De
semesteransvarlige hos Universitetet på de nye
retninger, vi har taget ind i 2018 har ikke haft helt det

samme ejerskab som maskin og stærk strøm. Se også
ovenfor
Målet er at +15 lokale virksomheder
deltager.
eS inviterer lokale virksomheder på
Karrieredagene i Aalborg og Aarhus,
på DSE-messen i Aalborg samt til Kdag på it-universitet i Aarhus. Målet er
at +15 virksomheder tager del i
messeaktiviteterne.

Afviklet

16 virksomheder har haft besøg

Afviklet

Karrieredagene i Aalborg og Aarhus i marts og K-dag i
Aarhus april og DSE-messen i Ålborg er afholdt i
oktober med samlet 16 deltagelse virksomheder

eS indgår i dialog med eks. College
360 og Den Jyske Håndværkerskole
med henblik på at udvikle et
samarbejde om match mellem
lærlinge/faglærte og lokale
virksomheder.

Godt i gang

Vi har haft dialog med erhvervsskoler i hele Midtjylland
og håndværksvirksomheder for at danne os et billede
af efterspørgslen efter faglært arbejdskraft og nærme
os et koncept for et styrket samarbejde ml. faglærte og
lokale virksomheder i Silkeborg.
Vi kan ikke overføre vores jobcrawl-koncept direkte til
et koncept for faglærte, da de studerende vælger
virksomhed inden start på en faglært uddannelse eller
meget hurtigt i forløbet.
Vi har haft et møde med College 360, om hvordan vi
kan lave et match mellem faglærte og lokale
virksomheder. Vi har her aftalt samarbejde om
praktikpladsgaranti med College 360, da det kan give
et stærkere match ml. faglærte og lokale virksomheder
på længere sigt. Målet er at en praktikpladsgaranti vil
bidrage til øget optag, og der kommer flere faglærte ud
i lokale virksomheder.
Kick off konference omkring praktikpladsgaranti er
afviklet i november, hvor vi var medarrangør sammen
med LO og College 360 med 50 deltagere. Vi har
derudover involveret Dansk Byggeri og Tekniq i
udbredelse af konceptet.

Vi har derudover som pilotprojekt sammen med tre
virksomheder indenfor bilbranchen og UU Silkeborg
Kommune planlagt en praktikuge i uge 49, hvor elever
i grundskolen besøger virksomhederne.
eS og SK afholder i samarbejde en
konference om temaet ”Employer
Branding” for at klæde lokale
virksomheder på til at tiltrække og
fastholde dygtige medarbejdere.
Målet er at +50 virksomheder deltager
på konferencen.

Afviklet

Konferencen er afholdt i september med 50 deltagere
hos Bankdata – i tæt dialog og planlægning med
Silkeborg Kommune – med deltagelse fra mange af de
største virksomheder i Silkeborg og et stærkt program
på indlægsholdersiden.
Deltagerne evaluerede at konferencen gav dem et højt
udbytte (4,2) og havde høj relevans (4,4)

Opstart af vækstgruppe for detailvirksomheder
I samarbejde med Handel Silkeborg vil eS oprette endnu en vækstgruppe for ejere og ledere i detailbranchen med henblik på at
understøtte disses strategiske forretningsudvikling.

Indsats

Status

Opstart og drift af ny vækstgruppe
med 7-10 ejere/ledere fra
detailbranchen i samarbejde med
Handel Silkeborg.

Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Afviklet

Kommentarer

•

Gruppen er startet op i oktober med pt. 8 ejere fra
detailvirksomheder i Silkeborg og Ans. Vi forventer
tilgang af yderligere 1-2 virksomheder til gruppen.
Initiativet er modtaget meget positivt af
virksomhedsejerne.

Vind
Silkeborg er centralt beliggende i den vestdanske vindklynge, og er hjemsted for mange virksomheder, arbejdspladser og
organisationer i vindbranchen. SK sætter derfor fokus på at styrke og udvikle Silkeborgs centrale position og som et attraktivt sted
at drive vindvirksomhed.

Indsats

Status

eS vil afdække interessen for
etablering af et vind-netværk hos ca.
15 vindvirksomheder og organisationer med henblik på at øge
det gensidige kendskab og udvikle
erhvervsmæssige samarbejder.

Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Afviklet

Kommentarer

•

Dialogrunde med virksomheder og aktører indenfor
vindbranchen er gennemført og i marts måned er der til
Silkeborg Kommune fremsendt ”Opsamling - afdækning
af interesse for etablering af vindnetværk”, der
beskriver interessen og foreslår mulige handlinger.
Næste skridt ift. handlinger er aftalt med Silkeborg
Kommune

SK vil i samarbejde med eS etablere
et advisory board med deltagelse af
vindvirksomheder og -organisationer.
Formålet er at sikre medejerskab og
inklusion af relevante branchebehov
og -udfordringer i udviklingen af
efterfølgende vind-aktiviteter.

Igangsat

Ifm. vores dialogrunde blandt ledere inden for
vindbranchen har vi fået positive tilkendegivelser fra
flere, der gerne hører mere om advisory boardet.
Silkeborg Kommune planlægger – og gerne i
samarbejde med os – hvornår initiativet skal
igangsættes.
Kommentar indsat af Analyse & Udvikling: Der
etableres ikke et lokalt advisory board efter dialog med
en række organisationer inden for vindbranchen. De
fraråder at opstarte et lukket lokalt set-up, da branchen
er global. I stedet fokuseres på åbne arrangementer.

Forretningsudvikling i netværk
eS fokuserer også i 2018 på at bidrage til lokale virksomheders udvikling og vækst via netværk og sparringsgrupper.

Indsats

Status

eS etablerer 1-2
forretningsudviklingsgrupper for
virksomhedsejere og -ledere, der ønsker at
udvikle deres forretning.

Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Godt i gang

Kommentarer

•

En forretningsudviklingsgruppe for større
produktions- og videnvirksomheder med flere end 50
ansatte er etableret med 9 deltagende ledere.
Derudover er det aftalt med
Beskæftigelsesafdelingen, Silkeborg Kommune om
etablering af en ledersparringsgruppe målrettet
ejere/ ledere af virksomheder med en
socialøkonomisk profil.

Silkeborg Valley
It-netværket Silkeborg Valley har fokus på at forløse den enkelte virksomheds vækstpotentiale og styrke samarbejdet mellem
områdets it-virksomheder.

Indsats

Status
•
•
•
•

Endnu ikke
igangsat
Igangsat
Godt i gang
Afviklet

Kommentarer

•
eS driver Silkeborg Valley netværket
og afholder 6-8 årlige
netværksmøder.
eS udvikler Silkeborg Valley
netværket og sætter i 2018 fokus på
at øge antallet af medlemmer til
+30.
Evaluering af deltagernes udbytte.

Ændret fordi…

Godt i gang
Godt i gang

Godt i gang

7 netværksmøder er afviklet/ planlagt foruden
konferencen Lead it – Use it, hvor ErhvervSilkeborg var
medarrangør
25 virksomheder deltager pt. og der er løbende dialog
med virksomheder omkring deltagelse.
Deltagerne har evalueret pitchmøderne som følger ”Høj
relevans” (4,5) og ”højt udbytte” (4,0)

Outdoor-iværksættere
I samarbejde med Visit Silkeborg og eS arbejdes der i 2018 på aktiviteter, der skal styrke iværksættere og etablerede
virksomheder, der tilbyder forskellige outdoor-produkter til vores gæster.

Indsats

Status

eS bidrager til udvikling af et
koncept for en vækstindsats for
outdoor-iværksættere og
-virksomheder, der gerne vil udvikle
deres produkter og forretning. eS
medvirker til en målrettet
kampagne overfor målgruppen.
Indsatsen afvikles i samarbejde
med Visit Silkeborg og SK.

Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Afviklet

Kommentarer

•

Der er behov for et klarere billede af hvad gæsterne
efterspørger i en outdoorhovedstad, og hvordan
virksomhederne er klædt på ift. at kunne udbyde
relevante produkter, der støtter op omkring
outdoorstrategien. Vi har således behov for mere viden,
så vi kan blive tydeligere på en indsats, der bakker op
om virksomhedernes udvikling.
Visit Silkeborg har derfor gennemført 2
spørgeskemaundersøgelser dels rettet mod
kunderne/turisterne:
Hvilke forventninger har du til Danmarks Outdoor
Hovedstad?

Og dels interviews/spørgeskemaer rettet mod relevante
virksomheder:
Hvilke udfordringer er der i at skabe outdoorrelaterede
services og produkter?
Status:
Der er i marts/april 2018 indsamlet data fra både kunder
og erhvervsvirksomheder indenfor outdoor-branchen. I
alt 62 kunder/turister har besvaret spørgeskemaet, og
der er lavet kvalitative interviews med 6 virksomheder,
indenfor outdoor, motion, og friluft. Der har været
afholdt dialogmøde med Silkeborg Kommune om
responsen fra virksomhederne
Målet er at der etableres dialog med
+20 iværksættere og virksomheder
om indsatsen.

Godt i gang

I tæt samarbejde med Visit Silkeborg har vi kontaktet 20
outdoorvirksomheder med tilbud om en åben og fortrolig
snak omkring deres forretning.
Tilbuddet er blevet positivt modtaget.
Vi har sendt signalet om at vi har i ErhvervSilkeborg
også grebet at vi er outdoorhovedstad. Og det er vigtigt
at vi alle trækker i fælles retning.

Andre strategiske fokusområder i 2018
Ud over ovennævnte deltager eS i:
•
•
•
•

erhvervsservice-kredsen i Business Region Aarhus
SKs erhvervstaskforce
Silkeborg Jagter Talenters HR-Netværk
virksomhedsrettede samarbejder med bl.a. Jobcenter Silkeborg og lokale uddannelsesinstitutioner, herunder projektet
KompetenceforsyningMIDT

eS samarbejder endvidere med lokale og eksterne partnere for at arrangere, afvikle og formidle invitationer til bl.a. Topmøde 2018,
den digitale konference LEADit – USEit og Internet Week Denmark 2018.
eS sidder i InnovationSilkeborgs bestyrelse og samarbejder med InnovationSilkeborg om relevante arrangementer og markedsfører
disse overfor sine medlemmer.
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5.5 - Bilag: Status samarbejdsaftale InnovationSilkeborg november 2018
DokumentID: 7428928

Status på samarbejdsaftale november 2018
InnovationSilkeborg
InnovationSilkeborg bidrager til at skabe innovation i lokale virksomheder
InnovationSilkeborg inspirerer og motiverer lokale virksomheder til øget innovation vha. innovationssparring og facilitering af en
udviklingsgruppe samt workshops.

Indsats

Status

InnovationSilkeborg afvikler 10
individuelle sparringsforløb
med lokale virksomheder.
InnovationSilkeborg faciliterer
7 workshops/
innovative processer i lokale
virksomheder.
Etablering af udviklingsgruppe
med fokus på
innovationsledelse.

Endnu ikke igangsat
Igangsat
Godt i gang
Afviklet
• Ændret fordi…
Afviklet

Kommentarer

•
•
•
•

InnovationSilkeborg har pt. afviklet 12 individuelle
sparringsforløb med lokale virksomheder.

Afviklet

InnovationSilkeborg har pt. afviklet 9 workshops/innovative
processer med lokale virksomheder.

Ændret fordi..

Som allerede beskrevet i afrapporteringen fra maj 2018, har
vi skiftet udviklingsgruppen ud med to ekstra kursustilbud –
dette skyldes, at efterspørgslen på kortere kurser har været
langt større, og vi skal jo give vores medlemmer netop de
ydelser, der skaber værdi for dem.
Kurserne hed:
• Rapid Branding Workshop
• The Startup Way
Kurserne har været afholdt med gode evalueringer.
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InnovationSilkeborg bidrager til at skabe innovation i SK
InnovationSilkeborg arbejder for at understøtte innovationsindsatsen i SK.

Indsats

Status

SK deltager uden beregning
med op til 20 medarbejdere på
hvert af InnovationSilkeborgs
netværk, arrangementer og
uddannelser.

Endnu ikke igangsat
Igangsat
Godt i gang
Afviklet
• Ændret fordi…
Godt i gang

Kommentarer

•
•
•
•

InnovationSilkeborg har et godt samarbejde med både
Kommunikation og Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter
(SKU). Tilbuddet markedsføres også i de dialoger, vi har med
afdelingscheferne i Silkeborg Kommune.
Der har været kommunale deltagere til alle gennemførte
arrangementer i 2018 samt ved InnovationSilkeborgs
INNOVATOR-forløb.

InnovationSilkeborg faciliterer
3 workshops/innovative
processer i SK.

Afviklet

OBS: Da vi allerede nu har flere tilmeldte deltagere fra
Silkeborg Kommune til årets sidste netværksarrangement 6.
december forventer vi en samlet målopfyldelse for 2018 på
100 %.
InnovationSilkeborg har faciliteret 3-4 workshops for
afdelinger i Silkeborg Kommune.
Eksempelvis har InnovationSilkeborg faciliteret et workshopforløb om innovationsledelse. Forløbet fik en god evaluering.
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InnovationSilkeborg skaber øget innovation via netværk, kurser og uddannelse
InnovationSilkeborg arbejder for at øge innovationsevnen og -kompetencerne i lokale virksomheder og SK ved at invitere til
netværk og uddannelse.

Indsats

Status

InnovationSilkeborg afholder 9
netværksmøder med samlet
+200 deltagere.

Endnu ikke igangsat
Igangsat
Godt i gang
Afviklet
• Ændret fordi…
Afviklet

Kommentarer

•
•
•
•

InnovationSilkeborg har arrangeret 10 netværksmøder i 2018.
Og netværksmøde nummer 11 afholdes inden årets afslutning.
Ikke mindre end 655 har deltaget i foreningens
netværksarrangementer indtil nu. Og netværksmøderne har
modtaget rigtig gode evalueringer. Evalueringerne kan
opsummeres således:
•
•

InnovationSilkeborg afholder
Innovator-uddannelse med
+20 deltagere.

Godt i gang

87% tilkendegiver, at arrangementerne har været
meget eller overordentlig værdifyldte.
95% har givet udtryk for, at det faglige niveau har
været passende.

OBS: Årets sidste netværksarrangement afholdes den 6.
december. Indtil videre har arrangementet 78 tilmeldte (dette
tal er ikke medtaget i status-tallet).
InnovationSilkeborg er i gang med at gennemføre 2. runde af
INNOVATOR-uddannelsen. Et forløb som blev testet og
gennemført med en god evaluering i 2017.
Første undervisningsdag var den 19. september og
uddannelsen afsluttes den 7. december.
Kurset har 21 deltagere.
OBS: Kurset 2018 er blevet afholdt med en ny underviser, og
der er gennemført nogen justeringer på form/indhold for at
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Øvrige indsatser:
(ikke krav i resultatkontrakten
med Silkeborg Kommune)

Afviklet

imødekomme ønsker fra deltagerne.
Kurset vil blive evalueret efter sidste kursusgang.
• Kurser (blandt andet for HandelSilkeborg)
• Innovationskonference
• 99 virksomhedsbesøg
• Oplæg om foreningen for 130 virksomheder
• Deltaget ved den årlige Businesstur til Hamborg

Udvikling og etablering af lokale OPI-samarbejder
InnovationSilkeborg arbejder for at facilitere meningsfulde og værdiskabende innovationssamarbejder mellem offentlige og private
aktører.

Indsats

Status

Under Living Lab konceptet
faciliterer InnovationSilkeborg
5-7 samarbejder mellem
virksomheder og Silkeborg
Kommune.

Endnu ikke igangsat
Igangsat
Godt i gang
Afviklet
• Ændret fordi…
Afviklet

Kommentarer

•
•
•
•

InnovationSilkeborg er lykkedes med at igangsætte 5
samarbejder mellem virksomheder og Silkeborg Kommune.
Eksempelvis har InnovationSilkeborg igangsat samarbejder i
forbindelse med projekt ’Toolcamp’ (skoleafdelingen).
OBS: InnovationSilkeborg har forsøgt at igangsætte mere end 5
samarbejder, men nogle er blevet afvist af Silkeborg Kommune.
Og InnovationSilkeborgs egen konklusion er, at indsatsen skal
re-tænkes, hvis det – fremadrettet - skal lykkedes med flere og
dybere samarbejder. InnovationSilkeborg bør være endnu
tættere på kommunens forskellige afdelinger (og deres behov).
Tidligere har processen omkring etableringen af samarbejder
været, at InnovationSilkeborg – i samarbejde med konkrete
virksomheder – har beskrevet et forslag til et udviklingsprojekt,
som tænkes i en relevant kommunal kontekst.
Ved slutningen af 2018 arbejder InnovationSilkeborg allerede på
en stærkere, mere behovsdreven, fremgangsmåde, og
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arrangementet vedrørende offentlig/private samarbejder den
15.november vil (forhåbentlig) give grobund for endnu flere
samarbejder.
Øvrige basisaktiviteter

Indsats

Status

Kommentarer

InnovationSilkeborg
markedsfører sine tilbud og
aktiviteter gennem annoncer,
facebook, LinkedIn og en blog i
samarbejde med MJA.

Godt i gang/ændret
fordi…

Markedsføringen af InnovationSilkeborgs aktiviteter sker løbende og er
godt i gang. Vi har meget fokus på synlighed.
InnovationSilkeborgs tidligere innovationschef havde planer om løbende
at udgive en blog i samarbejde med MJA. Dette er imidlertid blevet til
et samarbejde om et magasin – nemlig det trykte magasin KNOW
NOW.
Dette magasin kom på gaden første gang i august 2018, og både MJA
og InnovationSilkeborg har fået meget positive tilbagemeldinger på det.
Første udgave kom ud til 9500 abonnenter på tryk og det redaktionelle
indhold er frikøbt, så vi kan bruge alle cases mv. på de sociale medier.
En indsats, som vi direkte kan aflæse, giver flere læsere og flere klik til
vores hjemmeside.

5

InnovationSilkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med erhvervshandleplan 2018:
I 2018 vil InnovationSilkeborg arbejde særligt for at formidle viden om OPI-samarbejder, samt for at identificere og igangsættelse
af lokale OPI-projekter.

Indsats

Status

Kommentarer

Udvikling og afholdelse af
introduktionskursus om OPI
målrettet virksomheder og
ansatte i Silkeborg Kommune

Godt i gang

InnovationSilkeborg afholder den 15. november et inspirationsevent og
introduktionskursus for interesserede virksomheder og ansatte i
Silkeborg Kommune med det formål at gøre begge parter klogere på
muligheder og faldgruber i offentlige-private samarbejder.
InnovationSilkeborg er i fuld gang med markedsføringen af eventet, og
i skrivende stund er der 34 deltagere tilmeldt kurset.
Dette er særdeles positivt, da et lignende kursus også blev udbudt i
foråret 2018, men måtte aflyses pga. manglende deltagelse.

Afholdelse af 8-10 workshops i
SK for at identificere mulige
OPI-projekter.

Afviklet

Programmet for 15. november fremgår af InnovationSilkeborgs
hjemmeside.
InnovationSilkeborg har afholdt 12 screeningsmøder/workshops i
Silkeborg Kommune. Der har været afholdt
screeningsmøder/workshops med alle Silkeborg Kommunes 8 afdelinger
og deres ledere.
Her er de enkelte afdelingers behov blevet undersøgt – herunder
specielt med henblik på at fremdrage forskellige konkrete muligheder
for virksomhedssamarbejde.
Efter denne runde er de forskellige behov blevet behandlet og
InnovationSilkeborg har arbejdet med at dykke dybere ned i behovene
– samt at konkretisere dem yderligere.
Endelig har InnovationSilkeborg kontaktet de afdelingsledere - hvorfra
der er kommet konkretisérbare behov – for at få disse behov omsat i
konkrete samarbejder.
OBS: Afdelingerne har næsten alle svaret tilbage på disse konkrete og
udkrystaliserede behov, men der er stor forskel på, hvor gode
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Igangsætte to pilot-OPIprojekter på baggrund af
behovsafdækning hos SK og
lokale virksomheder.

Afviklet

afdelingerne er til at tænke virksomheder ind i deres udviklings- og
opgaveløsning. Det er en langstrakt modningsproces, men vi er i gang
med.
Som allerede afrapporteret i maj 2018 har InnovationSilkeborg hjulpet
Socialafdelingen med at indgå en OPI-kontakt om social it. Projektet
hedder Virtuel Reality Exposure for psykisk sårbare.
Casen er nærmere beskrevet her:
http://innovationsilkeborg.dk/it-teknologi-hjaelper-psykisk-saarbareunge/
Evalueringen af projektet er god, og Socialafdelingen arbejder pt. på at
etablere Virtual Reality Exposure som et fast tilbud i afdelingen.
Ligeledes vil Socialafdelingen i gang med at udvikle flere film.
Projektet er altså med succes igangsat, afviklet og - som noget nyt - nu
også evalueret og klar til skalering.
I efteråret 2018 har InnovationSilkeborg desuden igangsat et pilot-OPIprojekt mellem kommunen og Expero.
Projektet omhandler overvågning af energiforbruget, hvorfor der er
etableret et samarbejde om udvikling af sky-baseret kontrol- og
overvågning af energiforbruget i kommunens bygninger såsom haller
mv. såvel som en præcis rapportering af benyttelsen af disse faciliteter.
Expero er blevet inviteret ind i kommunens egen overvågning, så
virksomheden kan blive klogere på behovet, og dermed bliver bedre i
stand til at udvikle et produkt, der rammer kommunens behov. Da
Silkeborg Kommune allerede samarbejder med internationale
virksomheder såsom Honeywell om denne slags løsninger, har
innovationsprojektet primært værdi for Expero, men det er særdeles
positivt, at kommunen er indgået i et dette (lidt alternative) pilot-OPIprojekt, og dermed (potentielt) hjælper en mindre virksomhed med at
vækste.
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Andre strategiske fokusområder i 2018
Ekstraordinær rekrutteringsindsats
For at skabe incitament til en solid medlemsforankring, har InnovationSilkeborg i 2018 mulighed for at optjene er engangsbeløb ved
at opnå nedenstående mål.

Indsats

Status

Kommentarer

Hvis InnovationSilkeborg opnår
et medlemstal på 120
virksomheder/organisationer
pr. 1. november 2018 udløses
en engangssum på 100.000 kr.

Afviklet

Foreningen har - pr. 1 november - 123 medlemmer.
InnovationSilkeborgs medlemstal er fortsat stigende.
I perioden 1. november 2017 til 1. maj 2018 har der været en
samlet tilgang på 36 virksomheder.
Kravet for bonusudbetaling er således opfyldt.

Afholdelse af to spydspidsarrangementer
InnovationSilkeborg afholder i 2018 to spydspidsarrangementer.

Indsats

Status

Kommentarer

InnovationSilkeborg afholder i
2018 to
spydspidsarrangementer, hvor
der bl.a. er fokus på at få ikkemedlemmer til at deltage, med
henblik på en efterfølgende
rekruttering.

Afviklet

Da InnovationSilkeborg fik bevilliget midler til to
spydspidsarrangementer, besluttede bestyrelsen at lægge de
bevilligede midler oven i det eksisterende budget til
netværksarrangementer. Ved at gøre dette, er det lykkedes at
arrangere 4 spydspids-arrangementer i stedet for blot 2.

Afholdelse af 2
spydspidsarrangementer udløser
en engangssum på 50.000 kr.

Der er pt. afholdt 3 spydspidsarrangementer. Og nummer 4 er
planlagt til 6.december.
Kravet for bonus er således opfyldt.

Herudover deltager InnovationSilkeborg i markedsføring af Leadit Useit-konferencen 2018. InnoS deltager endvidere i den lokale
styregruppe for VIA UCs studentervæksthus i Silkeborg samt KompetenceforsyningMIDT-projektet. InnovationSilkeborg samarbejder
med erhvervSilkeborg mfl. om relevante arrangementer og markedsfører disse overfor egne medlemmer.
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Status på ovenstående fra InnovationSilkeborg:
Med direktørskiftet i InnovationSilkeborg blev foreningens deltagelse i den lokale styregruppe for VIA UCs studentervæksthus i
Silkeborg samt KompetenceforsyningMIDT-projektet sat på stand-by. Ellers er ovenstående eksekveret. Vi har markedsført Leadit
Useit-konferencen og tilbudt vores samarbejde.
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5 Orientering om status på samarbejdsaftaler med
erhvervsserviceaktører november 2018
5.6 - Bilag: Status samarbejdsaftale Visit Silkeborg november 2018
DokumentID: 7428405

Status Samarbejdsaftale VisitSilkeborg november 2018
VS’ basisydelser beskrives som følgende:
Destinationsudvikling
VS udvikler destinationsfællesskabet i Silkeborg kommune i samarbejde med lokale og eksterne aktører. VS indgår i strategiske
samarbejder, der tilvejebringer investeringer, viden og kompetencer for at højne Silkeborgs attraktivitet som destination. VS
udvikler også kvalitet og tilgængelighed af faciliteter og fysiske rammer som stier, kortmateriale og skiltning.
Indsats

Status
•

VS arbejder for øget adgang til
naturoplevelser ifm. outdoor-brandet. I
2018 er der bl.a. fokus på etablering af
flere stier og uddannelse af naturguider.

•
•
•
•
I fuld

Kommentarer

Endnu ikke
igangsat
Igangsat
Godt i gang
Afviklet
Ændret fordi…
gang

Overblik over Silkeborg Søhøjlandet – Nye skilte
9 oversigtstavler med kort over hele Søhøjlandet er opsat i
starten af juni. Et kort mangler at blive opsat – ved AQUA –
afventer placering af hotspot/mødested. De øvrige kort er
opsat her: Banestien ved Chr. 8. Vej, Banebroerne, Havnen
ved Hjejlekiosken, P-Øst, Samkørsels-P på Århusvej,
Skydebanen, Århusvej, DSB-togstationen, Kunstcentret
Silkeborg Bad.
Nye lokale vandreruter
6. maj blev 6 nye lokale afmærkede vandreruter indviet på
Naturstyrelsens arealer.
https://www.silkeborg.com/silkeborg-soehoejlandets-7-nyevandreruter-gdk1101692
Nye lokale cykelruter (på vej)
Der er igangsat samarbejde ml. Silkeborg Kommune,
Naturstyrelsen og VisitSilkeborg om afmærkning af lokale
cykelruter. Ruterne ligger klar i forslag, både på
Naturstyrelsens arealer, men også på offentlig landevej
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(kommunen), og der er nu en afklaringsproces om, hvordan
de skal skiltes og hvornår, der er ressourcer til det.
VisitSilkeborg håber på at have et aktivitetskort til områdets
gæster med de nye cykel- og vandreruter til sæson 2019.

Afholdelse af en konference for
kommunens turismeaktører for at sikre
fælles ejerskab til brandet Silkeborg som
Danmarks Outdoor Hovedstad.
Målet er 50 deltagere på konferencen og
heraf mindst 5 turismeaktører, som ikke
tidligere har engageret sig i Visit
Silkeborg.

Ændret fordi

Etablering af mindst en
netværksgruppe/kursus med 20
deltagere i samarbejde med
Kompetence360.

Ændret fordi

Naturguidekorps
Der er etableret et natur-guide-netværk efter et forløb med
opstartsmøde i foråret og fire workshops hen over
sommeren. På sidste workshop deltog 15 borgere, som gerne
vil tage andre mennesker med ud i naturen på netop den
måde de finder spændende. Så vi kan forvente ture for
familier med børn, ture med naturfotografering, ture med
formidling af naturen og landskabet osv. Der er etableret et
netværksunivers på Facebook samt en Facebook-profil, hvor
turene bliver annonceret:
https://www.facebook.com/NaturguiderogFriluftslivSilkeborg/
I samarbejde med Silkeborg Kommunes kultur og
fritidsafdeling, som også havde samme ambition, har vi valgt
at lægge en mere langsigtet strategi med en
tilbagevendende international konference, som sætter
outdoor på dagsordenen ift. sundhed, læring og det gode liv
– første gang i 2020. Som opløb hertil arbejdes der i
øjeblikket på en businesscase, der kvalificerer et relevant
netværk at fagpersoner i DK og Europa, afholder en advisory
workshop, afdækker konkurrencesituationen for sådan en
konference og undersøger, hvordan opstartsfinansiering kan
tilvejebringes.
Ovenstående initiativ med en international konference og de
initiativer, der kan ligge i planlægningen af dette, vil kunne
dække behovet for at samle aktørerne. Dertil skal det også
nævnes at private aktører i forvejen har et initiativ om et
outdoor-messe på Hotel Scandic og der i forvejen er en god
samling af aktørerne i den sammenhæng.

VS udvikler, markedsfører og fremmer salg af turismeprodukter
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VS udvikler kommercielle produkter og pakker til Silkeborgs gæstemålgrupper, herunder outdoor- og erhvervsturister. VS varetager
markedsføring af Silkeborg som turismedestination nationalt og på udvalgte internationale markeder. VS videreudvikler og
promoverer outdoor-brandet, samt markedsfører udvalgte begivenheder, oplevelseskoncepter mv. VS anvender bl.a. en vifte af
digitale platforme i markedsføringsindsatsen.
Indsats

Status

Kommentarer

•

VS markedsfører Silkeborg som
Danmarks Outdoor Hovedstad på
relevante platforme og markeder jf.
punktet om markedsføring under
erhvervshandleplans-indsatser.

Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Afviklet

Online destinations markedsføring – fokus på branding:
Marked:Danmark
Google Adwords:
Eksponeringer: 146.149
Klik: 12.195
Gennemførte konverteringer: 4.027
Google Display Bannere:
Eksponeringer: 8.828.389
Klik: 11.890
Gennemførte konverteringer: 254
Facebook Kampagner:
Eksponeringer: 545.419
Klik på link:6.582
Youtube:
Eksponeringer: 52.178
Klik på link: 687
OutdoorDenmark (samarbejde med Skanderborg, Viborg,
Rebild og Jammerbugt kommuner):
Google Display Bannere:
Eksponeringer: 4.090.375
Klik: 34.514
Gennemførte konverteringer = klik på link: 34.514
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Facebook Kampagner:
Eksponeringer: 838.014
Klik: 16.037
Marked Norge (Business Region Aarhus)
Display Bannere:
Eksponeringer: 6.264.560
Klik: 25.474
Facebook Kampagner:
Eksponeringer: 662.913
Klik: 8.131

VS skaber bedre gæsteoplevelser
VS leverer værdiskabende gæsteservice vha. digital formidling, mobile værter og fortsat udvikling af personligt og digitalt værtskab
hos det lokale turisterhverv.
Indsats

Status
•
•
•
•
•

VS afholder 2 værtskabskurser med 3040 deltagere for lokale turismeaktører.

Kommentarer

Endnu ikke
igangsat
Igangsat
Godt i gang
Afviklet
Ændret fordi…

Afviklet

Afrapporteret pr. maj
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Kurserne evalueres af deltagerne.

./.

Måling af antal servicerede gæster fra
mobile turistinformationer.

Afviklet

I 2018 har vi ekspederet 5.537 gæster fra de to
mobile turistinformationer på Havnen og Torvet.
Dette er en stigning på 33% ift. 2017. Lige under
10% er udenlandske gæster.

Måling af antal downloadede Visit
Silkeborg-apps.

Afviklet

Til og med oktober 2018 er appen hentet 1292 gange
i år. Samlet set er appen hentet 5.009 gange siden
2016.

Måling af antal servicerede gæster fra
infoskærme.

Afviklet

Skærm på torvet: 2.195
Skærme i øvrigt: 12.348

EventSilkeborg
VS varetager opgaverne under EventSilkeborg, der udvikler og øger kvaliteten af Silkeborgs events. Opgaverne omfatter ligeledes
tiltrækning, planlægning og afholdelse af events i kommunen, samt viden og hjælp til evaluering af events. Herudover bidrager
EventSilkeborg med support til markedsføring, afholdelse af workshops, samt drift af infoskærme og eventflag, Silkeborg.live mv.

Indsats

Status
•
•
•
•
•

EventSilkeborg bidrager til at tiltrække 12 internationale mesterskaber, som
relaterer sig til Silkeborgs
styrkepositioner.

Kommentarer

Endnu ikke igangsat
Igangsat
Godt i gang
Afviklet
Ændret fordi…

Godt i gang

Deltager aktivt i tiltrækningen af NM/EM Adventure
Race i 2019/2020.
Dialog med kajakklubben er endt med DM i sprint i
2019 og EM i 2022 i Marathon.
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Udarbejde en eventstrategi for Silkeborg
Kommune.

Igangsat

Bidrager til eventstrategien med deltagelse i
diskussioner i Silkeborg Kommunes Event Taskforce.
Ellers har det ikke været en opgave, som
EventSilkeborg har haft mulighed for at deltage i.

Beskrive organiseringen af
eventsamarbejdet i Silkeborg Kommune.

Ændret fordi

Ikke aktuelt for eventSilkeborg som opgave, da det
ligger ved kommunen.

Individuel sparring med 12-25
eventaktører i Silkeborg Kommune.

Afviklet

Kortlægning af event i interaktiv
planlægningsmodel
Gennemførelse af 2 faglige og/eller
sociale arrangementer for eventaktører

Igangsat

EventSilkeborg drifter de digitale
infoskærme ved indfaldsvejene samt
begivenhedskalenderen silkeborg.live

Godt i gang

Har holdt 38 møder med forskellige eventaktører
indenfor sport, musik, kultur og outdoor.
Her har der været stor fokus på sparring, udvikling og
markedsføring.
Bliver implementeret i Eventguiden (Håndbog for
eventaktører)
Silkeborg Partnerskab, hvor netværket samler
eventaktører og samarbejdspartnere én gang om
måneden. I snit 25 deltagere pr. gang.
Her er der fokus på optimering af events, samarbejde
omkring store events, markedsføring, inddragelse af
sponsorer/samarbejdspartnere, læring fra andre
events mm. Der er også planlagt møder i november og
december
Der er stor efterspørgsel på pylonerne.

EventSilkeborg bidrager med support til
markedsføring, koordinering, side-events,
strategiproces mv. ifbm. events med
særligt kommunalt engagement og brede
samarbejder. (Fx Yeti Adventure
Challenge Silkeborg, Tour de Gudenaa,
internationale mesterskaber, 2017 mv.)

Godt i gang/Afviklet

Afviklet

Stor fokus på silkeborg.live, hvor vi arbejder på at
koordinere en indsats omkring mellem flere parter, for
at skabe en fælles eventkalender, med øget
kendskabsgrad.
Koordinering og gennemførelse af markedsføring YETI
adventure Challenge 2018 og deltagelse i udvikling af
strategi for fremtidigt salg.
Undervisning/inspiration i digital markedsføring til flere
eventaktører.
Udskiftning i organisationen betyder at
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projektlederrollen i VM Curling er overgået til Kultur og
Fritid, Silkeborg Kommune. Men vi bidrager fortsat til
udbredelse af kendskab til eventet lokalt.

Udvikling af eventportal på
eventsilkeborg.dk med konkrete
værktøjer til projektledelse,
eventudvikling, evaluering mv.

Godt i gang

I samarbejde med Silkeborg Kommune forventes
eventportalen at gå i luften i december.

VS’ særlige indsatsområder i forbindelse med erhvervshandleplan 2018:
Markedsføring af Danmarks Outdoor Hovedstad
I 2018 koncentrerer VS sig om at brande og markedsføre Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad med udgangspunkt i en
identitetsskabende brandingfilm samt seks små segmentfilm.
Indsats

Status

Kommentarer

•

Markedsføre Silkeborg som Outdoor
Hovedstad vha. biografkampagne, hvor
brandingfilmen vises i udvalgte biografer.
Indsatsen dokumenteres med angivelse af
hvilke biografer, filmen er vist, og med antal
visninger.

Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Afviklet

Gennem Dansk Reklamefilm/Egmont har vi i 2018
vist 3 af de flotte brandingfilm, som blev lavet efterår
2017, i udvalgte danske biografer. Vi har udvalgt
biograferne på geografi og personaer ud fra den
kendskabsanalyse vi fik lavet af
Epinion/DanmarksPanelet først på året
I alt er biografreklamerne vist for: 419.500 personer.
Den særlige kampagne overfor det spidse MTBsegment: MTB Unlimited har haft:
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18 FB opslag med en rækkevidde på 50.672
Heraf var 13 artikler, 4 konkurrence opslag, 1 video
På baggrund af vores pressebesøg i maj som optakt
til Made in Denmark har vi fået flotte artikler i
udenlandske on- og offline golfmagasiner fra
samtlige 6 journalister, som deltog.
Gennemførelse af digitale
markedsføringskampagner vha. bl.a. Google
AdWords + Retargeting, Google AdWords
Display, Facebook Ads + retargeting
Dokumenteres med antal visninger på de
respektive medier.

Godt igang

Se ovenfor.

Øget kundekendskab
For at styrke Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad vil der i 2018 blive anvendt markedsanalyser mm. for at indsamle viden
om hvad der kendetegner forskellige outdoor-segmenter og Silkeborgs gæsteprofiler. Dette skal styrke strategien og hjælpe
turismeerhvervet med at blive skarpere på hvem deres kunder er. Der vil endvidere blive udført en nulpunktsanalyse for
kendskabsgraden til outdoor-brandet.
Indsats

Status

Kommentarer

•

VS vil indsamle og formidle viden om
outdoor-gæsterne i Silkeborg til det lokale
turisterhverv.
Indsatsen evalueres af deltagerne.

Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Afviklet

Afrapporteret i maj 2018

Afviklet

Afrapporteret i maj 2018

8

Der gennemføres en nulpunktsmåling for
kendskabsgraden til outdoor-brandet.
Dokumenteres med angivelse af
nuværende kendskabsgrad.

Afviklet

Afrapporteret i maj 2018

Styrke virksomheder, der tilbyder outdoor-produkter
I samarbejde med erhvervSilkeborg skal der arbejdes med aktiviteter, der skal styrke iværksættere og etablerede virksomheder,
som tilbyder outdoorprodukter til Silkeborgs gæster.

Indsats

Status

Kommentarer

•

VS bidrager til udvikling af et koncept for en
vækstindsats for outdoor-iværksættere og
-virksomheder, der gerne vil udvikle deres
produkter og forretning. VS medvirker til en
målrettet kampagne overfor målgruppen.
Indsatsen afvikles i samarbejde med
erhvervSilkeborg og SK.

Endnu ikke
igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Afviklet

Målet er at der etableres dialog med +20
iværksættere og virksomheder om indsatsen.

Afrapporteret i maj 2018 at vi har gennemført en
dataindsamling. Efterfølgende har erhvervSilkeborg
taget den videre dialog med outdooriværksættere og virksomheder

Afrapporteres af erhvervSilkeborg

Fælles turismebranding i Business Region Aarhus
Silkeborg-området og vores tydelige profil som Danmarks Outdoor Hovedstad markedsføres som Lake District og styrker Silkeborgs
position i det fælles turisme- og markedsføringssamarbejde i Business Region Aarhus.
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Indsats

Status
•
•
•
•
•

Kommentarer

Endnu ikke
igangsat
Igangsat
Godt i gang
Afviklet
Ændret fordi…

VS bidrager og deltager aktivt i Business
Region Aarhus’ langsigtede fælles turismeog markedsføringskampagne i Norge.

Afrapporteres direkte til Silkeborg Kommune via BRA

Dokumenteres med antal norske besøgende
på VS’ hjemmeside i 2018.

Pr. 1 november 4.878 norske besøgende

Antal overnatninger af norske turister i
Silkeborg Kommune i 2018.

Til og med september 2018 har vi haft 17.285 norske
overnatninger.

Andre strategiske fokusområder for Visit Silkeborg i 2018
Ud over ovennævnte deltager VS i Gudenå-samarbejdet, arbejder med at professionalisere VS-organisationen som DMO
(Destination Management Organisation) og udvikler og driver erhvervsturismeaktiviteter.
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5 Orientering om status på samarbejdsaftaler med
erhvervsserviceaktører november 2018
5.7 - Bilag: Status samarbejdsaftale Handel Silkeborg november 2018
DokumentID: 7428196

Status på samarbejdsaftale med handelSilkeborg pr. 1. november 2018
HS’ basisydelser beskrives som følgende (intet tilskud fra Silkeborg kommune til disse aktiviteter – derfor kun overordnet
rapportering)
Events
Handel Silkeborg afvikler i løbet af året en række arrangementer og events som skal skabe liv i byen og mere omsætning i byens
butikker.
Indsats

Gennemførelse af 15 – 20 events og
arrangementer i midtbyen.

Status
• Endnu ikke igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Afviklet/igangsat

Kommentarer

Afviklet: Sne Marked – Fastelavn –
Silkeborg Fest – Påske aktiviteter – Late
Night 1 – Rengøringsdag – Sammen er vi
stærkere – Late Night 2 – Rock Show –
Late Night 3 – Made In Denmark – Late
Night 5 – Late Night 6 - Vinfestival –
Lyserød Lørdag.
Igangsat: Black Friday(Late Night 7) –
julelysene tændes – Igor, Flora og Jokum
– julemanden ankommer – julemandens
hytte på torvet – Pyrus - Bubber

Måling af antallet af kunder i byen under
de afviklede events i samarbejde med
Silkeborg Kommune.

Markedsføring
Handel Silkeborg markedsfører handelsbyen Silkeborg og de aktiviteter og events der foregår i byen.
Indsats

Status
•

1

Endnu ikke igangsat

Kommentarer

•
•
•
•
Handel Silkeborg indrykker 25-30
helsidesannoncer i lokale medier.
Byens butikker indrykker 55 – 65
helsidesannoncer igennem Handel
Silkeborgs partnerskabsaftale med
Midtjyllands Avis.
Handel Silkeborg laver 75 – 100 opslag
på de sociale medier om aktiviteter,
events mm. i midtbyen.
Handel Silkeborg øger antallet af følgere
på sin facebookside fra 4000 til 5000.

Igangsat
Godt i gang
Afviklet
Ændret fordi…
21 sider i alt. Dette er aftalen for 2018

Afviklet/igangsat
Afviklet/igangsat

83
Afviklet
Godt igang

4699

Medlemsservice
Handel Silkeborg servicerer sine medlemmer og holder dem orienteret om arrangementer, nye tiltag, bestyrelsesarbejde mm.
Indsats

Handel Silkeborg gennemfører 3-4
dialogmøder med sine medlemmer.

Status

Kommentarer

• Endnu ikke igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Afviklet

4

Handel Silkeborg udsender 10-15
nyhedsbrev til medlemmerne.
Handel Silkeborg udsender 8
kampagnepakker til sine medlemmer i
forbindelse særlige events, højtider mm.

2

25

Afviklet/igangsat
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HS’ særlige indsatsområder i forbindelse med erhvervshandleplan 2018
Kom i gang på sociale medier
I 2018 tilbyder vi en række aktiviteter til butikker, der ønsker at arbejde strategisk med deres online synlighed og brug af sociale
medier.
Indsats

Gennemførelse af kursus målrettet byens
butikker om brug af sociale medier.

Status
• Endnu ikke igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Afviklet

Individuel rådgivning af minimum 20
butikker om brug af sociale medier.

Afviklet

Evaluering af indsatsen i forhold til
vurdering af relevans og butikkernes
udbytte.

Afviklet

Kommentarer

2 kurser a´ 35 deltagere
1 Oplæg med 50 deltagere

Silkeborgs bedste
I 2018 kårer vi Silkeborg bedste butik og spisested. Kåringen sker ud fra både afstemning og vurdering af en række objektive
kriterier, der sikrer at vinderne er butikker og spisesteder, som andre kan spejle sig i og lære af.
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Indsats

Minimum 50 butikker og spisesteder
deltager aktivt i kåringen af Silkeborgs
bedste butik og spisested.

Status

Kommentarer

• Endnu ikke igangsat
• Igangsat
• Godt i gang
• Afviklet
• Ændret fordi…
Afviklet

Minimum 5000 deltager i afstemningen
om Silkeborg bedste butik og spisested.

Aviklet

Kåringen af Silkeborgs bedste butik og
spisested omtales mindst 25 gange i
lokale medier.

Afviklet

Den endelige kåring afvikles ved en event
med mindst 150 deltagere.

Afviklet

12.000

150 deltagere

HS’ andre strategiske indsatsområder i 2018:
•
•
•
•
•
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Udarbejdelse af en ny strategi for Handel Silkeborg med fokus på at gå fra at være en traditionel medlemsorganisation til en
resultatorienteret medlems- og udviklingsorganisation
Udvikling af forslag til koncept for nyt julemarked inkl. julebelysning af Torvet.
Samarbejde med SK om etablering af nye gadesamarbejder jf. indsatsen ”Mere liv i gaden” i Erhvervshandleplan 2018
Samarbejde med erhvervSilkeborg om etablering af en ny forretningsudviklingsgruppe for ejere/ledere i detailhandlen jf.
Erhvervshandleplan 2018.
Aktiv dialog med Silkeborg Kommune og andre aktører om udvikling af Torvemarkedet herunder evt. nye streetfoodkoncepter.

6 Godkendelse af open call til interesserede arrangører
af ny Regatta
6.1 - Bilag: Baggrundsnotat for interessetilkendegivelse
DokumentID: 7403370

26. november 2018

Baggrund for interessetilkendegivelse for
Ildfestregatta i Silkeborg
VIL I VÆRE NY REGATTAARRANGØR?
Ildfestregatta med sejlads på søerne, fyrværkeri og flere dage med musik og fest på byens
pladser er en rigtig Silkeborgbegivenhed med rødder langt tilbage i tiden.
De bærende kræfter bag forberedelse og afvikling af arrangementet er i høj grad foreningsliv,
frivillige og ildsjæle. Silkeborg Kommune sikrer en del af økonomien gennem tilskud og råderet
over kommunale arealer.
Regatta 2017 var præget af økonomiske problemer og uoverensstemmelser i forbindelse med
forvaltning af råderet. Det har ført til en politisk beslutning om, at fortsat kommunalt
engagement forudsætter opfyldelse af fire basisforudsætninger vedr. organisering, økonomi,
indhold, involvering af lokale aktører m.m.
På grundlag af dialog med den nuværende arrangør om de fire basisforudsætninger er det en
politisk vurdering, at det ikke er realistisk, at den, med den nuværende bestyrelse,
organisering og økonomiske situation, kan afvikle en Regatta, der opfylder
basisforudsætningerne.
Silkeborg Kommune har klart ønske om, at Regattatraditionen videreføres og er derfor parat til
at stille såvel økonomi som arealer til rådighed til en forening eller et team af foreninger, som
vil påtage sig rollen som arrangør og samtidig opfylde basisforudsætningerne.
Vi håber og tror, at der er findes flere relevante kandidater til at påtage sig arrangørrollen.
Derfor har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at lave et ”open call”, så alle har mulighed
for at give sin interesse til kende. Det er Silkeborg Kommunes håb, at det lykkes at finde en
arrangør, som har pondus, robusthed og bred opbakning til at føre Regatta godt ind i
fremtiden.
For at komme i betragtning som arrangør af en Regatta med kommunalt bidrag, skal man
være en almennyttig forening med et formål der kommer kommunens borgere til gavn. Der
kan også være tale om et team af sådanne foreninger.
Interessetilkendegivelse sker ved at udfylde den vedhæftede idéskabelon, hvor foreningen
gøre rede for hvordan man vil opfylde de fire basisforudsætninger for kommunalt bidrag.

FREMTIDENS REGATTA
Silkeborg Kommune ser Fremtidens Regatta som en lokalt forankret ”folkefest” med en
forening i spidsen som ansvarlig arrangør. Afviklingen af arrangementet involverer i videst
muligt omfang involverer lokale aktører, som ved at være med til at skabe festen, også får
mulighed for fortjeneste.
Flest muligt skal gennem foreninger, partnerskaber og som erhvervsaktør være med til at
skabe, føle ejerskab for og være stolte af arrangementet.
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Regattas grundfortælling har gennem alle årene været sejlads, ild og vand, hvilket er kommet
til udtryk i form og indhold. Det er stærke elementer i Silkeborgs særlige DNA og de vil også
fremover være en naturlige kerne i arrangementets aktiviteter. Men gerne med et nutidigt og
nytænkt udtryk og indhold, der samtidigt skaber forbindelse mellem fortid og nutid.
Forventningen er, at Regatta holdes hvert 3. år over 3 dage og næste gang i 2020.

SILKEBORG KOMMUNES 4 BASISFORUDSÆTNINGER FOR ENGAGAGEMENT
Omdrejningspunktet for Silkeborg Kommunes betingelser for engagement i fremtidens Regatta
er følgende 4 basisforudsætninger, som blev formuleret på baggrund af evaluering af Regatta
2017.
1. Et organisatorisk setup som Silkeborg Kommune og andre aktører vurderer som solidt
og professionelt
 Positivt med fortsat udgangspunkt i egen juridisk enhed (foreningsregi) med
bred repræsentation og opbakning fra relevante aktører
 En bestyrelse/komite med pondus og som nyder bred tillid
 Ingen sammenblanding mellem bestiller (bestyrelse) og udfører med deraf
følgende tydelige og troværdige pengestrømme
 Professionel sekretariatsbetjening – adskillelse mellem formand og
medarbejdere, styr på kontrakter, økonomi mm.
 Klart blik for samspil med foreninger og frivillige
2. Et arrangement som lokalområdet er stolt af og afspejler Silkeborgs særlige DNA
 Uholdbart med tilbagevendende kritik og uro
 Mere fokus på de særlige Silkeborg-rammer for arrangementet: Vand, Sejlads
og Ild
 Yderligere involvering af lokale foreninger og borgere i Regattaprogrammets
elementer; f.eks. i forbindelse med sejlads, lys ved vandet og historiefortælling.
3. En klar ambition om, at Regattas afledte effekter skal komme lokalområdet til gavn
 Tydeligere afsæt i Regattaens potentiale for såvel forretningsmuligheder som
styrkelse af Silkeborgs image og attraktivitet for borgere og gæster
 Tidlig og åben invitation til det lokale erhvervs- og handelsliv, foreninger og
borgere om at være med til at udfolde Regattaens forretningsmæssige og andre
muligheder
4. Gennemskueligt økonomisk fundament
 Et realistisk budget – hvor Regatta arrangementet fra starten af dimensioneres
efter budgetrammen
 Effektiv økonomistyring
 Øremærkning af kommunale tilskud og årlige afrapporteringer
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SILKEBORG KOMMUNES BIDRAG


Et økonomisk tilskud, som øremærkes til økonomistyring, markedsføring, kunstnerisk
fornyelse m.m.
Til Regatta 2020 er i perioden 2018 – 2020 afsat i alt 900.000 kr.



I det år Regatta holdes er afsat yderligere 400.000 kr., som er øremærket til
festfyrværkeri og illumination af kommunale ejendomme langs åen



Pulje på 500.000 kr. til betaling af Entreprenørgården for løsning af diverse praktiske
opgaver i forbindelse med afspærringer, trafikafvikling, rengøring m.m. under
arrangementet



Råderet over kommunale torve, P-pladser, vejarealer m.m. som aktiv, der kan veksles
til indtjening for arrangør, f.eks. gennem salg af stadepladser.



Etablerer en kommunal projektgruppe, som koordinerer kommunens opgaver og bidrag
for at sikre en smidig og effektiv mellem kommune og arrangør om planlægning og
afvikling af Regatta.



Som fælles ramme for arrangørs brug af det kommunale bidrag, herunder præcisering
af betingelser og gensidige forventninger til arrangementet indgås en resultatkontrakt
mellem arrangør og Silkeborg Kommune.

OVERSIGT OVER MULIGHEDER FOR RÅDERET OVET KOMMUNALE AREALER
Link til oversigtskort.
Kortet viser de centrale arealer i form af torve, p-pladser, vejarealer m.m., som arrangør kan
få råderet over.
Råderet gives vederlagsfrit under forudsætning af, at arrangør, efter nærmere aftale opfylder
en række betingelser vedr. brugen af de forskellige arealer

ELEMENTER I ORGANISATIONSDIAGRAM
Foreningens eller teamets bestyrelse / ledelse udgør arrangementets hjerte, som tegner
arrangementet udadtil, har det økonomiske og juridiske ansvar, indgår kontrakter og aftaler,
herunder konkret aftale med Silkeborg Kommune om det kommunale gagement.
Som vigtige elementer i en organisation, der kan opfylde basisforudsætning om et solidt og
professionelt organisatorisk setup peges på følgende:


Et sekretariat, som er garant for koordinering, gennemsigtighed og dokumentation



Arbejdsgrupper med reference til bestyrelse / ledelse og med involvering af lokale
kræfter og aktører løfter de basale opgaver i forbindelse med arrangementet:
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o

o
o
o

Indhold og program – fastlæggelse og konkretisering af rammer (Sejlads, Ild og
Vand) for indgåelse af aftale med musiknavne, institutioner, foreninger,
leverandører m.m.
Indtægter gennem salg af stadepladser, sponsorering og andre salgsaftaler
Teknik, sikkerhedsplan, afspærring, trafikregulering m.m.
Mobilisering og servicering af frivillige

Organisationsdiagrammet kan f.eks. tegnes således:

Bestyrelse for
arrangør

Sekretariat

Indhold og
Program

Salg og
Sponsorer

Teknik,
Sikkerhed og
trafikInfrastruktu

Frivillige

TIDS- OG PROCESPLAN
Uge 49 (6. december):
Annoncering i MJA (helsides), på hjemmeside m.m.
17. december kl. 7.30 – 9:
Dialogmøde for interesserede foreninger, hvor man kan få mere at vide om Silkeborg
Kommunes bidrag og engagement i fremtidens Regatta og få svar på evt. tvivlsspørgsmål.
8. januar kl. 16.30 – 18:
Dialogmøde for interesserede foreninger, hvor man kan få mere at vide om Silkeborg
Kommunes bidrag og engagement i fremtidens Regatta og få svar på evt. tvivlsspørgsmål
21. januar:
Frist for aflevering af interessetilkendegivelse
5. februar:
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, hvilken arrangør Silkeborg Kommune indgår
samarbejde med om fremtidens Regatta
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INTERESSETILKENDEGIVELSE – HVORDAN OG HVAD
Foreninger eller teams af foreninger, der ønsker at give sin interesse til kende som arrangør af
fremtidens Regatta bedes udfylde idéskabelonen (link), hvor der skal svares på en række
spørgsmål, som konkretiserer de fire grundforudsætninger.
Interessetilkendegivelsen skal afleveres til Silkeborg Kommune senest mandag den 21.
januar 2019 på mailadresse borgmesterkontoret@silkeborg.dk
Forud for aflevering af interessetilkendegivelsen indbydes interesserede foreninger til
dialogmøde:



mandag den 17. december 2018 kl. 7.30 – 9 på Silkeborg Rådhus; Søvej 1, 8600
Silkeborg lokale C121
tirsdag den 8. januar 2019 kl. 16.30 – 18 på Silkeborg Rådhus; Søvej 1, 8600 Silkeborg
lokale C121.

Tilmelding på borgmesterkontoret@silkeborg.dk senest dagen inden mødet, man ønsker at
deltage i.
Umiddelbart efter fristens udløb den 21. januar 2019 offentliggør Silkeborg Kommune antal
modtagne interessetilkendegivelser.
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler tirsdag den 5. februar 2019 de modtagne
interessetilkendegivelser. På baggrund af præsentation af alle modtagne idéskabeloner og
samlet vurdering af i hvor høj grad de enkelte tilkendegivelser opfylder de fire
basisforudsætninger, beslutter udvalget hvem Silkeborg Kommune vil indgå samarbejde med
om fremtidens Regatta.
Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling vil fremgå af den åbne del af mødets dagsorden,
hvorfor der gøres opmærksom på, at alle modtagne idéskabeloner kan ses på Silkeborg
Kommunes hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af dagsorden for udvalgets møde.
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6 Godkendelse af open call til interesserede arrangører
af ny Regatta
6.2 - Bilag: Ildfestregatta i Silkeborg - Idéskabelon - regatta-arrangør december 2018
DokumentID: 7429075

IDÉSKABELON
Vil I være fremtidens regatta-arrangør?
Ildfestregatta er en flot tradition og smuk begivenhed i Silkeborg – og har været det siden
1899.
Nærværende Idéskabelonen bedes udfyldt, såfremt man ønsker at tilkendegive interesse i at
være arrangør af regatta fremadrettet. Inden I udfylder Idéskabelonen bedes I orientere Jer i
dokumentet Baggrundsnotat – som findes på hjemmesiden regatta.silkeborg.dk. Udfyldt
Idéskabelon afleveres på mail-adresse borgmesterkontoret@silkeborg.dk senest d. 21. januar.
Idéskabelonen indeholder fire dele, som afspejler de fire basisforudsætninger omtalt i
Baggrundsnotat:
1.
2.
3.
4.

Nøglepersoner og organisering
Vision, værdier og indhold
Samarbejder og afledte effekter for foreninger, erhverv og andre interessenter
Økonomi, forretningsmodel og budgetstyring

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter på baggrund af indkomne idéer, hvilken forening
Silkeborg Kommune ønsker at indgå i dialog med om arrangør-rollen fremadrettet.
Hvor detaljeret skal idéskabelonen udfyldes? En samlet besvarelse på 8 – 12 sider er
målsætningen – men der er ikke nogen på forhånd defineret øvre eller nedre grænse for
omfang. Vær i videst muligt omfang kortfattet og to the point.
Der kan ikke gøres hævd på ophavsret eller eksklusivitet på idéer præsenteret i nærværende
idéskabelon.
Tak for Jeres interesse og god fornøjelse med arbejdet.
Baggrundsoplysninger
Fornavn
Efternavn
Forening
Adresse
Telefon nummer
E-mail

Del 1: Nøglepersoner og organisering.
Nøglepersoner og kvalifikationer
Forudsætningen for en ny stærk regatta er et godt team. Hvem vil få nøglepositioner på
jeres hold? Hvad er nøglepersonernes forudsætninger og kvalifikationer ift. løsning af
regatta-opgaven?

Organisation
Regatta er et stort og komplekst arrangement. Der er behov for klar organisation og
struktur. Hvordan vil I organisere jer som ny Regatta arrangør? (Program – Salg –
Samarbejder – Personale – IT – Kommunikation – Trafik – Sikkerhedsplan – Afspærring
mv.)

Del 2: Vision, værdier og indhold
Overordnet vision og værdier for Regatta?
Silkeborg Kommune ønsker at Regatta i nogen grad nytænkes og der ønskes et
arrangement, som lokalområdet er stolt af og som afspejler Silkeborgs særlige DNA.
Hvordan ser I fremtidens regatta? Hvad er jeres vision og hvilke værdier er centrale?

Særlige markører for Regatta?
Vægtningen af underholdning, kunst-indslag, fest-telte, sejlads, musik, fyrværkeri, lys og
andet har udviklet sig og varieret igennem hele Regattaens historie. Hvad ser I som
bærende temaer/indhold og særlige markører for Regatta fremadrettet? Hvordan vil I
forholde jer til traditioner og evt. nye tiltag (f.eks. Fyrværkeri, sejlads, musik, lys, søerne,
natur, mad og drikke mm.)

Ejerskab og opbakning i hele Silkeborg
Regatta er for alle i Silkeborg Kommune. Hvordan vil I opnå bred forankring og opbakning til
Regattaen i hele Silkeborg Kommune?

Kommunikation og publikumsdialog?
Det er afgørende, at der er klar og god kommunikation til gæster og publikum ved Regatta.
Hvilke tanker gør I jer om kommunikation og dialog med borgere, publikum og øvrige
deltagere ved Regattaen?

Del 3: Samarbejder og afledte effekter for foreninger, erhverv og andre interessenter
Samarbejder med foreninger, frivillige og kulturinstitutioner
Regatta skal smitte positivt af på øvrigt foreningsliv i Silkeborg Kommune. Hvad er jeres
tanker om samarbejder med øvrigt foreningsliv?

Samarbejder med erhvervsliv, handelsliv, restaurationsmiljø m.fl.
Som det fremgår af basisforudsætninger er det afgørende at Regatta skal komme
lokalområdet til gavn. Hvordan tænker I at opnå gode og gavnlige samarbejder med
erhverv, handel og restaurationsmiljø?

Sponsorer og Silkeborg-partnerskaber
Regatta er en stor og dyr fest. Forudsætning for en god regatta er at mange spæder til og
bidrager. Silkeborg Kommune ønsker at en ny arrangør formår at geare kommunens bidrag
og skabe positive synergier. Hvordan vil I arbejde med sponsorer, fundraising,
partnerskaber mm.? Hvordan kan Regatta styrke eksisterende og være afsæt for nye stærke
Silkeborg-partnerskaber?

Synlighed udenfor Silkeborg Kommune - regionalt, nationalt og internationalt?
Regatta er en stolt og stor tradition i Silkeborg – og regatta har igennem tiden opnået
forskellig grad af synlighed og udbredelse i og uden for kommunen. Hvilke tanker gør I jer
om synlighed – lokalt, regionalt og nationalt?

Del 4: Økonomi, forretningsmodel og budgetstyring
Forretningsmodel
Beskriv jeres forretningsmodel. Vedhæft gerne et budgetoverslag.

Økonomi og fra Silkeborg Kommune
Som det fremgår af baggrundsmaterialet bidrager Silkeborg Kommune med økonomiske
ressourcer, vederlagsfrit brug af pladser og torve, delvis afholdelse af
renholdningsomkostninger samt øvrige ressourcer og bistand. Redegør for jeres overordnede
tanker om forvaltning af ressourcer stillet til rådighed af Silkeborg Kommune.

Budgetstyring og afrapportering
Silkeborg Kommunes forventer at der er effektiv budgetstyring og årlige afrapporteringer.
Redegør for planer herfor.

6 Godkendelse af open call til interesserede arrangører
af ny Regatta
6.3 - Bilag: Regatta annonce december 2018
DokumentID: 7436635

OPEN
CALL

Vil I være fremtidens
Regattaarrangør?
I mere end 100 år har regattaen været en del af Silkeborg.
Ild, vand og sejlads har siden den allerførste regatta i 1899, været
omdrejningspunktet for en af Danmarks smukkeste folkefester.
Nu er der brug for en forening, der vil bære faklen videre og skabe
fremtidens regatta.
Derfor inviterer Silkeborg Kommune foreninger fulde af eventmagere, ildsjæle og frivillige til at give sig til kende, hvis I er interesserede
i at videreførere et helt særligt stykke Silkeborghistorie.

Regattaen er en stor, flot og dyr fest. For at gøre festen endnu
flottere, bidrager Silkeborg Kommune med:
• Et økonomisk tilskud til økonomistyring, markedsføring og kunstnerisk fornyelse, m.m. Til Regatta 2020 er der afsat et årligt
tilskud på 300.000 kr., dvs. i alt 900.000 kr.
• tilskud til festfyrværkeri og pulje til renholdelse, afspærring 		
m.m. i selve regattaåret
• vederlagsfri råderet over kommunale arealer

Samtidig er der plads til nyfortolkning og et nytænkt udtryk og
indhold, der skaber forbindelse mellem fortid og nutid.

Er I interesseret? Så skynd jer at udfylde vores ideskabelon, hvor I
kan fortælle om den regatta, I ønsker at føre ud i livet og hvordan I
vil få det til at ske.

Regatta bliver afholdt næste gang i 2020 og derefter
hvert tredje år.

Find mere info og hent ideskabelon på regatta.silkeborg.dk
Frist for at indsende udfyldt ideskabelon: 21. januar 2019.
Vi glæder os til at høre fra jer.

Tidsplan:
6. december 2018

Offentliggørelse af Open Call

17. december 2018

Dialogmøde for interesserede. Se mere på regatta.silkeborg.dk

9. januar 2019

Dialogmøde for interesserede. Se mere på regatta.silkeborg.dk

21. januar 2019

Sidste frist for aflevering af idéskabelon

5. februar 2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget træffer den endelige beslutning om, hvilken
forening, Silkeborg Kommune vil gå i dialog med

