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Sammen skaber vi positive forandringer!
Silkeborg Kommunes ungestrategi 2020-2023

”Sammen understøtter vi unges trivsel og vej i livet, gennem innovative og støttende fællesskaber på
uddannelsesinstitutionerne, på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet.”

Anbefaling til Silkeborg Byråd
Ungestrategiudvalget 2019

Forord
Byrådet tog den rigtige beslutning, da de op til denne byrådsperiode besluttede, at der i to år
skulle arbejdes med temaet unge, uddannelse og arbejde i §17.4-udvalg – det er i hvert fald
min konklusion. Vi havde – og har – i kommunen en udfordring med unge, der står uden for
uddannelse og arbejde. Igennem de sidste to år er vi blevet betydeligt klogere på, hvad
årsagerne til unges mistrivsel kan være, og hvordan vi hjælper dem fra passiv til aktiv
forsørgelse.
I Ungestrategiudvalget har vi taget udgangspunkt i, at vi er gensidigt afhængige af hinanden
på tværs af kommunen, samarbejdspartnere og de unge selv. Det er vores klare overbevisning, at vi sammen kan understøtte unges trivsel og vej i livet. Det har vores arbejde med
udviklingen af Ungestrategien båret præg af. Vi har fundet viden og inspiration gennem bl.a.
forskning, workshops på tværs af fagligheder i kommunen, med uddannelsesinstitutioner,
arbejdsmarkedets parter, de politiske fagudvalg samt med frivillige og de unge selv. Alle
parter, har bidraget med rigtig mange idéer til og perspektiver på, hvordan flere unge lykkes
med et godt arbejdsliv – og et godt liv i det hele taget.
Vi vil gerne takke de mange, der har inspireret os og kvalificeret vores arbejde undervejs. Og
en særlig tak til de unge, der har afsat deres tid til netop dette. Det er vigtigt, at vi mødes,
lærer hinanden godt at kende, får et fælles blik på mulighederne og skaber løsningerne
sammen. For en ting er sikkert; alene løser ingen denne udfordring.
Med denne ungestrategi og ”En enkel indgang” fra 2018, har vi fra udvalgets side leveret en
række konkrete bud på, hvordan vi kan gøre den nuværende situation bedre. Men ikke mindst,
har udvalget og en lang række andre aktører italesat emnet, og forsøgt at tale tingene op i
stedet for ned. Dette skal vi fortsætte med.
På vegne af Ungestrategiudvalget.

Mads Frandsen
Formand for Ungestrategiudvalget
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Baggrund og målsætninger
Ungestrategi 2020-2023

Sammen understøtter vi unges trivsel, gemmen innovative og støttende
fællesskaber på uddannelsesinstitutionerne, på arbejdsmarkedet
og i civilsamfundet. (USU, 2019).

Baggrunden for Ungestrategien
Center for Ungdomsforskning (CEFU) og Rockwool Fonden vurderer, at 60.000-70.000 unge
lever på kanten af det danske samfund. Siden finanskrisen er gruppen af unge på kontanthjælp/uddannelseshjælp fordoblet og antallet af hjemløse 18-24-årige steg 80 % fra 2009 til
2016. 25-30.000 unge mellem 15-24-årige har et direkte interventionskrævende misbrug af
stoffer og et stadigt stigende antal er på antidepressiv medicin. Det der ofte karakteriserer
unge på kanten, er en polarisering i deres hverdagsliv. De har ofte en hverdag, hvor dag og
nat vendes om og flyder sammen, med en usikker boligsituation og manglende/svære netværk
og relationer. De unge, som Ungestrategiudvalget har været i dialog med, har desuden peget
på ”ensomhed”, kaldt på ”snak med mig… også om det der er svært”, og sagt ”bryd tabuerne
(!)”. De mærker præstationskulturens voldsomme pres og har givet udtryk for behovet for nye
fællesskaber - med fokus på deres styrker.
Selvom langt de fleste unge i Silkeborg Kommune går ukompliceret videre fra grundskole til
ungdomsuddannelse, er der en mindre del, som har brug for en særlig indsats for at opnå en
ungdomsuddannelse eller kontakt til arbejdsmarkedet. I Silkeborg Kommune, var 93,4 % af de
unge mellem 16-17 år og 78,8 % af de unge mellem 18-25 år, i uddannelse, december 2018
(jf. nedenstående tal).
Dec 2018

%

Andel

Uddannelse

93,4

2589

Forberedende

2,6

73

Midlertidige

0,2

Afbrudt

16-17 år

Job

aktiviteter 1

aktiviteter 2
I alt

Dec 2018

%

Andel

Uddannelse

78,8

6325

Forberedende

4,6

367

5

Midlertidige

7,6

608

2,4

66

Afbrudt

2,4

192

100,0

2773

100,0

8032

1,4

40

18-25 år

Job

aktiviteter1
aktiviteter
I alt

6,7

540

Det er vores politiske opgave at understøtte de unge i at finde og fastholde et fodfæste i
fællesskaberne i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet bredt set.

1
Forberedende aktiviteter: f.eks. Produktionshøjskolen, VUC, sprogskole, ophold i udlandet, højskole, TAMU, praktikker etableret under vejledningsloven, private
uddannelser, selvforsørgende over 18 år
2
Midlertidige aktiviteter: f.eks. Sygdom, barselsorlov, militærtjeneste, afsoning. Offentlig forsørgelse f.eks. Unge på Broen, virksomhedspraktikker, workshops i
Uddannelsesbasen, mentorforløb m.m.
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Derfor besluttede Byrådet den 18. december 2017 at nedsætte et Ungestrategiudvalg for
perioden 2018 - 2020 under Økonomi- og Erhvervsudvalget, med to hovedopgaver:
1. At fremlægge model for, hvordan der sikres én indgang for de unge i Silkeborg
Kommune (2018). Denne er udarbejdet, godkendt og under implementering.
Nærværende strategi bygger videre på det arbejde, jf. En enkelt indgang er de mange
indgange, 2018.
2. At udarbejde strategi for, hvordan flere unge i Silkeborg Kommune kommer i
uddannelse eller arbejde (2019).
Siden årsskiftet 2019, har vi I Ungestrategiudvalget afholdt dialogmøder og workshops på
tværs af hele kommunen for at samle inspiration og viden ift. behov samt indholdet af den
kommende ungestrategi. Vi har bl.a. været i dialog med unge ml. 15-30 år, lokalråd, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, ildsjæle fra lokalområderne, fagpersoner,
frivilligområdet, de politiske fagudvalg, samt andre kommuner. Grunden hertil er, at vi i
Ungestrategiudvalget tager et klart udgangspunkt i, at vi er gensidigt afhængige af hinanden
på tværs af kommunen, samarbejdspartnere, civilsamfundet og de unge selv – i sikringen af
positive forandringer for unge i Silkeborg Kommune.

Mission, vision og målsætninger
Ud fra vores dialoger, på tværs af kommunen, og med de
unge selv, er det tydeligt, at vi som kommune ikke kan
lykkes alene – at udsathed findes på flere af de arenaer,
ungdomslivet udfoldes på, jf. figur 1. Derfor bygger Ungestrategiudvalgets anbefaling til en tværgående Ungestrategi
på, at vi sammen på tværs af fagpersoner, politikere, de
unge, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundet og
arbejdsmarkedets parter, understøtter unges trivsel og vej i
livet, gennem innovative og støttende fællesskaber. Vores
mission og vision med Ungestrategien er derfor:
Mission: vi understøtter unges trivsel, gennem innovative
og støttende fællesskaber på uddannelsesinstitutionerne, på
arbejdsmarkedet og i civilsamfundet.
Vision: alle unge i Silkeborg Kommune får en meningsgivende hverdag og at de oplever at tage ansvar for eget liv.

Figur 1: Unges hverdagsliv i 360o

(Bygger på ”Hvem er de unge på kanten af det
danske samfund? v. Noemi Katznelson mfl.,
CEFU, 2015)

For at opnå ovenstående, og som en videreudvikling af ”En enkel indgang er de mange
indgange” fra 2018-2019, anbefaler Ungestrategiudvalget et fokus på 4 fokusområder, i de
kommende 3 år:
1. Unges trivsel – Sammen skal vi knække kurven
2. Uddannelse og arbejde – Sammen skal vi sikre flere veje at gå og plads til fejl
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3. Koordineret og sammenhængende indsats – Sammen skal vi sikre helhed
4. Fællesskaber og fritid – Sammen skal vi skabe alternative og rummelige frirum
De konkrete målsætninger for strategien er:
‒
‒
‒

i 2020 er 5 % flere af ungegruppen, der får tilknytning til arbejdsmarkedet eller til en
uddannelse.
i 2023 vil være 10 % flere unge, der får tilknytning til arbejdsmarkedet eller til en
uddannelse.
i 2023 ses der en markant stigning i trivslen, blandt de unge i Silkeborg Kommune,
målt på baggrund af ”Hvordan har du det undersøgelsen” (udkom i 2018, næste
udkommer i 2022).

I januar 2018 modtog i alt 1.879 unge en ydelse, de 5% i 2020 vil reducere tallet til 1.818
unge, og i 2023 til 1.788 unge 3. De to første målsætninger er fastsat af Byrådet, i forbindelse
med nedsættelsen af Ungestrategiudvalget. Den tredje målsætning, vedrørende trivsel, er
fastsat af Ungestrategiudvalget. Baggrunden for den tredje målsætning er, at Ungestrategiudvalget gennem deres 2-årige arbejde har erfaret, at trivslen blandt de unge har afgørende
indvirkning på, om vi kan nå i mål med de andre målsætninger og på de unges videre liv.
Ungestrategien anviser en klar og tydelig retning for realisering af den formulerede vision og
øvrige relevante politikker på ungeområdet. Med strategien er ambitionen, at vi forstærker det
gode arbejde, der allerede gøres for unge i Silkeborg Kommune, og at kalde på, at vi står
endnu tættere sammen med de unge om at øge ungefællesskabers rummelighed for
forskellighed og unges tilknytning til uddannelsesinstitutionerne, arbejdsmarkedet og
civilsamfundet. I det sidste afsnit af denne strategi er der skitseret en konkret styringsmodel,
der skal understøtte, at implementeringen af strategien bliver løftet i fællesskab og derved
skaber varige og positive forandringer for de unge i Silkeborg Kommune.

3

Andelen af unge, som modtager ydelse er beregnet på baggrund af den forventede udvikling befolkningsprognosen
for Silkeborg kommune. Samtlige ydelser (incl. Fleks & FØP) indgår i denne opgørelse. Kilde: Jobindsats
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Ungestrategiens 4 fokusområder
Sammen skaber vi positive forandringer
Strategiens 4 fokusområder skal vi løfte og sætte fokus på i fællesskab. Det værende de unge
selv, politikere, fagpersoner, ildsjæle, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter,
foreninger og civilsamfundet. Vi er gensidigt afhængige af hinanden, og netop derfor anbefaler
Ungestrategiudvalget, at arbejdet med strategien tager udgangspunkt i, at vi finder
løsningerne sammen.
Hvordan vi møder og ser på hinanden, har en stor betydning ift. det forventningspres eller
billede, vi skaber af hinanden – herunder de unge selv. Derfor anbefaler Ungestrategiudvalget,
at arbejdet med strategien tager udgangspunkt i et fælles ungesyn. Vi kan bruge et fælles
ungesyn som et udgangspunkt for forventningsafstemning med hinanden – således, at vi
sammen skaber de mest optimale vilkår for de unge, vi samarbejder med og om. Følgende
indeholder en kort beskrivelse af det ungesyn strategien tager udgangspunkt i:








Vi møder hinanden med et ressourceorienteret fokus og har tiltro til hinandens ideer,
tilgange og perspektiver.
Vi fokuserer på potentialet for positiv udvikling hos de unge, samt at understøtte og
stimulere denne.
Vi møder de unge i øjenhøjde: vi ser på livet sammen med de unge i et forsøg på at
forstå deres virkelighed. Vi hjælper de unge med at omsætte en drøm til en realistisk
plan.
Medansvar giver muligheder: vi inddrager de unge. De unge får og tager ansvar for
eget liv samt skal opøve evnen til at træffe kompetente valg – og evnen til at se
konsekvenserne af egne beslutninger.
Vi vægter selvstændighed: vi ser unge som selvstændige individer og understøtter de
unge til at kunne mestre eget liv. Troen på den unge og at den unge selv kan gøre den
største forskel i eget liv.

Det er med afsæt i ovenstående, at vi sammen skal udvikle konkrete handlinger og initiativer
på baggrund af strategien fire fokusområder – dette skal ske på tværs af:










Unge ml. 15-30 år i Silkeborg kommune
Uddannelsesinstitutioner
Garantiskolen
Sammen om Silkeborg
Erhvervsdrivende
Arbejdsmarkedets parter
Frivilligcenteret (og frivilligområdet)
Civilsamfundsaktører f.eks. lokalråd, foreninger, skolebestyrelser og interesseorganisationer
Fagpersoner på tværs af kommune og region (herunder grund- og ungdomsskolen,
sundhedspleje og praktiserende læger)

Fokusområderne bliver derved vores fælles trædesten for at realisere strategiens vision. I det
følgende er der for hvert område kort beskrevet hvorfor området er valgt og hvordan vi vil
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anbefale, at der arbejdes med det. Under hvert fokusområde er der peget på en aktør, der kan
tage teten ift. at kalde de relevante aktører sammen, for sammen at påbegynde arbejdet med
konkrete handlinger og initiativer på baggrund af Ungestrategien.

Fokusområde 1: Unges trivsel
Sammen skal vi knække kurven

Flere undersøgelser peger på, at mange unge har symptomer på psykisk mistrivsel (VIVE
2018). Det vil sige, at de, uden at der er tale om en diagnose, har psykiske vanskeligheder,
som f.eks. lav tilfredshed med livet, ensomhed, stress og søvnproblemer. Det er svært at
vurdere præcist, hvor mange unge det drejer sig om, men Socialstyrelsen formoder, at der er
tale om minimum 9 til 10 procent af de unge kvinder og 3 til 5 procent af de unge mænd.
Dertil er antallet af unge med kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen steget med 65
procent fra 2009 til 2015. I 2011 fik 56 ud af 1.000 18-24-årige antidepressiv medicin. Det er
en stigning på 148 % siden 2001 (Rockwool Fonden og CEFU).
Som Vidensråd for Forebyggelse peger på i en ny rapport om børn og unges mentale helbred,
udgør psykisk mistrivsel og lidelser en vigtig del af sygdomsbyrden blandt børn og unge. Det
mentale velbefindende har betydning for, hvordan børn og unge klarer kravene i skolen,
fungerer i sociale sammenhænge og på arbejdsmarkedet senere hen. Dermed spiller en tidlig
psykisk mistrivsel en rolle både for helbred og for den sociale ulighed i sundhed, som findes
senere livet.
Ifølge ”Hvordan har du det undersøgelsen” fra 2018 ses samme tendens i Silkeborg Kommune,
som på landsplan. Den markante stigning i andelen af unge, der mistrives, er ensomme, er
psykisk pressede og får psykiske diagnoser, skal vendes. Derfor sætter Ungestrategiudvalget
fokus på, at vi sammen knækker kurven ved at få sat unges trivsel på dagsordenen!

Ungestrategiudvalget anbefaler derfor at:
–

–
–
–
–

Vi styrker arbejdet med mestring, trivsel og mental sundhed. Vi er opmærksomme på,
at selvom andelen af unge i uddannelse og job stiger, falder trivslen/den psykiske
sundhed blandt unge ikke nødvendigvis.
Vi sætter fokus på en tidlig og forebyggende indsats - børn skal også have mulighed for
samtale. Vi igangsætter initiativer, der forbygger og behandler angst.
Vi sikrer overgangen fra barn til voksen – fokus på det 18. år og en mere glidende
overgang.
Vi bryder tabuer og ensomhed. Bl.a. ift. oplysning/forståelse i folkeskolen vedr. psykisk
sygdom, og ved at sætte fokus på rummelige fællesskaber.
Vi styrker koblingen af frivillige- om kommunale indsatser.

For at sikre, at anbefalingerne bliver omsat til konkrete handlinger, anbefaler Ungestrategiudvalget, at Ungekoordinationsudvalget i Silkeborg Kommune tager tovholderrollen, ift. at samle
de centrale aktører om at knække kurven. Dertil anbefales det, at Kultur og Borgerservice
tager tovholderrollen ift. at styrke koblingen ml. frivillige- om kommunale indsatser.
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Fokusområde 2: Uddannelse og arbejde
Sammen skal vi sikre flere veje at gå og plads til fejl

Center for Ungdomsforskning (CEFU) og Rockwool Fonden vurderer, at 60.000-70.000 unge
lever på kanten af det danske samfund. Siden finanskrisen er gruppen af unge på kontanthjælp/uddannelseshjælp fordoblet og antallet af hjemløse 18-24-årige steg 80 % fra 2009 til
2016. Dertil er næsten 170.000 unge mellem 15 og 29 år hverken i gang med en uddannelse
eller i job, hvilket svarer til hver syvende ung. Tallet er steget med 13.000 personer siden
2013. Tallene dækker over store forskelle, hvad angår de unges uddannelsesniveau og
geografiske placering. Dertil viser DEFACTUM og Regions Midts analyse af unge og ensomhed
(2019), at forekomsten af svær ensomhed er størst blandt unge, der hverken er i arbejde eller
under uddannelse.
Udviklingen blandt 16-29-årige i Silkeborg Kommune 4, viser samme tendens, som på
landsplan med at andelen af de udsatte unge vokser. I 1. kvartal 2009 modtog 6,9% af de 1629-årige én af ydelserne. Andelen topper medio 2015 med 9,5% og er herefter faldet til 8% hvilket fortsat er højere end udgangspunktet i 2009 og tallet er stigende.
I forhold til de unge, der lever på kanten er det centralt, at vi i fællesskab skaber et mere
rummeligt arbejdsmarked og uddannelsessystem. Virksomhederne kan gøre en stor forskel for
de unge, som har svært ved at komme i gang med en uddannelse. De kan skabe mening, give
struktur i hverdagen og give en idé om, hvad en uddannelse kan bruges til. Der skal derfor
være plads til forskellighed på arbejdsmarkedet og på uddannelsesinstitutionerne, og at vi kan
tage forskellige veje. Sammen kan vi sikre flere veje at gå og plads til fejl.

Ungestrategiudvalget anbefaler derfor at:
–
–
–
–
–
–

Vi styrker virksomhedssamarbejdet og bidrager til skabelsen af flere fritids- og nichejob
til unge. Vi fjerner alt unødvendigt ’bøvl’ for virksomhederne
Vi understøtter ”Erhvervsambassadører”, virksomhed til virksomhed – og bidrager til
delingen af de gode historier.
Vi anerkender de virksomheder, der tager et helt særligt ansvar ift. udsatte unge
Vi sikrer plads til ”kloge hænder” og ”krøllede hjerner” på arbejdspladsen og på
uddannelsen
Vi sikrer, at der er plads og tid til at afprøve og lære at sine fejl i grundskolen og på
uddannelsesinstitutionerne.
Vi sætter større fokus på feedback samt understøtter muligheden for profil- eller
specialtilbud i folkeskolen.

For at sikre, at anbefalingerne bliver omsat til konkrete handlinger, anbefaler Ungestrategiudvalget, at Sammen om Silkeborg tager tovholderrollen, ift. at samle de centrale aktører om
at sikre flere veje at gå og plads til fejl. Arbejdet understøttes af Silkeborg Kommune og skal,
på baggrund af anbefalingerne, sikre et rummeligt arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner
for unge.
4

Tallene gælder for de grupper, der er omfattet af ydelserne: Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, jobafklaringsforløb,
ressourceforløb og ledighedsydelse. For at få det totale antal, skal bl.a. andelen af unge hjemløse som står udenfor
arbejdsmarkedet/uddannelse uden de modtager en ydelse, lægges til.
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Fokusområde 3: Koordineret og sammenhængende
indsats
Sammen skal vi sikre helhed

For at skabe mest mulig værdi for den unges vej mod uddannelse og job, er det vigtigt at
samarbejde på tværs om indsatserne i de tilfælde, hvor der er tale om komplekse problemstillinger, og hvor der er flere forskellige indsatser i gang. For at vi som kommune kan sikre en
sammenhængende indsats, er det væsentligt at arbejde med organiseringen med en fast
kontaktperson og et tværfagligt samarbejde. Der skal være fokus på overgange til og fra
indsatser, uddannelse, job, praktik og samt inddragelse af samarbejdspartnere og brug af
ordninger, som eksempelvis mentor (Cabi og KL).
Hvis vi er afstemt og møder den unge med fælles sprog, logik, tilgang og plan, vil det øge den
unges oplevelse af sammenhæng og koordinering på tværs. For at kunne lykkes med dette, er
der også behov for, at vi politisk styrker det tværgående samarbejde internt i kommunen samt
understøtter samarbejdet på tværs af kommunen. Det er vigtigt, at vi i samarbejdet med
hinanden er afstemte på tværs af kommune, arbejdsmarkedets parter,
uddannelsesinstitutioner og civilsamfund.
Byrådet satte, i starten af 2019, med godkendelsen af ”En enkel indgang, er de mange
indgange” fokus på at styrke den koordinerede og sammenhængende ungeindsats i Silkeborg
Kommune. Der er forsat brug for dette fokus og derfor anbefaler Ungestrategiudvalget, at
arbejdet med en enkel indgang bliver en del af ungestrategien, såvel som arbejdet med, at vi
nærmer os hinanden på tværs af kommune, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner
og civilsamfundet i Silkeborg Kommune.

Ungestrategiudvalget anbefaler derfor at:
–

Vi bidrager til, at sammenspillet mellem kommunale og ikke kommunale aktører
understøtter en koordineret og helhedsorienteret indsats for de unge.

–

Vi styrker vores politiske og strategiske arbejde på tværs af ungeindsatsten.

–

Vi styrker og understøtter den forsatte implementeringen af ”En enkelt indgang er de
mange indgange” vedtaget i 2019 af Byrådet.

For at sikre, at anbefalingerne bliver omsat til konkrete handlinger, anbefaler Ungestrategiudvalget, at det tværgående chefforum i Silkeborg Kommune tager tovholderrollen, ift. at
samle de centrale aktører. Arbejdet skal, på baggrund af anbefalingerne, sikre en koordineret
og sammenhængende ungeindsats.
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Side 10 af 14

Fokusområde 4: Fællesskaber og fritid
Sammen kan vi skabe alternative og rummelige frirum

PISA-undersøgelsen peger på, at andelen af unge, der føler sig ensomme i skolen, er steget i
perioden fra 2003 til 2015 både i Danmark og i de fleste andre OECD-lande. Skolebørnsundersøgelsen peger endvidere på, at der fra 1988 til 2014 har været en stigning i andelen af
elever i udskolingen, der angiver, at de ofte føler sig ensomme – en tendens, der forsætter op
gennem ungdomsårene (Hvordan har du det undersøgelsen, 2018, DEFACTUM, 2019). Dertil
falder de unge ud af foreningslivet og der er for få fritidsaktiviteter, der rummer udsatte unge
eller unge med diagnoser. De unge, som Ungestrategiudvalget har været i dialog med, har
også peget på ”ensomhed”, kaldt på ”snak med mig… også om det der er svært”, og sagt
”bryd tabuerne (!)”. De mærker præstationskulturens voldsomme pres og har givet udtryk for
behovet for fællesskaber – hvor der er fokus på deres styrker.
Som DEFACTUM påpeger i deres rapport ” Ensomhed blandt unge” fra 2019, er adgang til
fællesskaber afgørende for unges udvikling, og jævnaldrende kammerater har i ungdomsårene
en anden betydning end i barndommen Den unge spejler sig især i andre unge og lærer sig
selv at kende gennem fællesskaber, hvori der indgår fælles værdier og betydninger, og hvor
der også kan være forskellighed og uenighed. Dertil tilbringer unge kun en brøkdel af deres
hverdagsliv i kontakt med kommunen og derfor er det centralt at se på, hvilke fællesskaber,
de søger og har brug for ift. at komme ud af ensomheden og ind i positive og rummelige
fællesskaber (figur 2). Fællesskaber, der blandt andet kan sætte fokus på andre styrker og
ressourcer end de fagspecifikke i skolen.

Ungestrategiudvalget anbefaler derfor at:
‒

Vi bidrager til at styrke ungemiljøer/foreninger, så de er mere rummelige og løfter alle
unge – med fokus på de fysiske fællesskaber

‒

Vi skaber og styrker alternative og sjove fællesskaber, hvor det er ok at fejle, og hvor
man ikke skal være perfekt. Vi skaber fritidsaktiviteter, som har selvstændig værdi og
med fokus på andre styrker/ressourcer end skolen og på arbejdet.

‒

Vi sikrer, at civilsamfundet bliver en større del af opgaveløsninger ift. de udsatte unge

‒

Vi er nysgerrige på det gode ungeliv, hvad der skaber et sådant, hvem der definerer
det.

For at sikre, at anbefalingerne bliver omsat til konkrete handlinger, anbefaler Ungestrategiudvalget, at Kultur- og Borgerservice tager tovholderrollen, ift. at samle de centrale aktører
om anbefalingerne. Arbejdet skal sikre alternative og rummelige frirum til unge i Silkeborg
Kommune.
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Realisering af Ungestrategien 2020-2013
Sammen understøtter vi unges trivsel og vej i livet, gennem innovative og støttende fællesskaber på uddannelsesinstitutionerne, på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet.
På tværs af de unge, fagpersoner, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner,
forskning, politikere og civilsamfundsaktører er det tydeligt, at der er brug for, at vi løfter
opgaven sammen og at vores samarbejde om og nuværende tilrettelæggelse af ungeindsatsen
ikke understøtter den fælles opgaveløsning i tilstrækkelig grad. Derfor anbefaler Ungestrategiudvalget, at Byrådet i forbindelse med Ungestrategien vedtager en midlertidig styringsmodel,
der skal sikre realiseringen af ungestrategien. Dette gøres ved, at vi aktiverer og udnytter de
potentialer og ressourcer, der findes på tværs af kommune, arbejdsmarkedets parter,
uddannelsesinstitutioner, civilsamfund og de unge.

Politisk forankring og implementering
Politisk besluttes og ejes Ungestrategien af Byrådet. Derfor lægges der op til, at Byrådet i
perioden 2020-2023, ½ årligt følger op på strategiens målsætninger og implementering. Dertil
anbefales det at fastholde den tværgående politiske styregruppe (TPS) i forbindelse med
implementeringen af Ungestrategien. Den tværgående politiske styregruppe (TPS) blev
oprindelig etableret i 2019 ifm. implementeringen af ”En enkel indgang”. TPS skal sikre
forbindelse mellem fagudvalg og de tværgående perspektiver og mål i strategien. Den politiske
styregruppes primære opgaver vil være:
•
•
•

At igangsætte udmøntning og implementering af de fire fokusområder i Ungestrategien,
samt sikre fremdrift og kvartalsvis opfølgning.
At sikre koordinering og forbindelse mellem de 5 fagudvalg og de tværgående
målsætninger
At viderebringe forslag til udmøntning og implementering til behandling og stillingtagen
i de 5 involverede stående politiske fagudvalg.

Der lægges op til, at den politiske styregruppe forsat består af:





Formænd og næstformænd for de 5 relevante politiske udvalg (Socialudvalget, Børneog Ungeudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
samt Arbejdsmarkedsudvalget).
For- og næstformand fra det tidligere Ungestrategiudvalget
Et medlem af direktionen samt en konsulent tager sekretariatsfunktionen

Administrativ forankring og implementering
Som bindeled mellem det politiske og administrative anbefales det, at det tværgående
chefforum, på tværs af kommunens kultur- og velfærdsområder, løfter følgende opgave:


Udarbejder en implementeringsplan for Ungestrategien, der sikrer, at den eksisterende
indsats omlægges og strategien føres ud i livet.
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Sikrer koblingen mellem TPS, fagudvalgene samt administrationen



Er administrativ styregruppe for implementeringen af Ungestrategien



Et medlem af direktionen samt en konsulent tager sekretariatsfunktionen

Figur 2: Illustration af styringsmodellen for realiseringen af Ungestrategien 2020-2023

Til hvert fokusområde er der peget på en aktør, der kan tage teten ift. at samle de rette
aktører og få igangsat arbejdet med konkrete handlinger og initiativer på baggrund af
Ungestrategien (jf. figur 2). Et arbejde, der løbende koordineres, understøttes og følges op på
af sekretariatsfunktionen for TPS og TCF. Der lægges op til, at følgende aktører bliver
tovholder for hvert af de 4 fokusområder:




Ungekoordinationsudvalget: Fokusområde 1 - Unges trivsel, samt implementering af
”En enkel indgang/samarbejdsmodel”
Sammen om Silkeborg: Fokusområde 2 – Arbejde og uddannelse
Tværgående chefforum: Fokusområder 3 – Koordineret og sammenhængende
indsats
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Kultur- og borgerservice: Fokusområdet 4 – Fællesskaber og fritid, samt sikring af
kobling mellem frivillige og kommunale indsatser. Arbejdet bliver forankret i TCF.

For at sikre spredning af strategien og dens vision anbefales det dertil, at der udarbejdes en
Pixi-udgave af strategien samt kommunikationsmateriale tilpasset de enkelte aktører.
Gennem den anbefalede styringsmodel bliver fokusområderne vores fælles trædesten for at
realisere strategiens vision om, at alle unge i Silkeborg Kommunen får en meningsgivende
hverdag og at de oplever at tage ansvar for eget liv.

De økonomiske rammer
Der eksisterer allerede en lang række gode tiltag, som dog ikke i tilstrækkelig grad går på
tværs af hele Silkeborg Kommune og de mange aktører på ungeområdet. Derfor forventes
hovedparten af anbefalingerne at kunne implementeres inden for det eksisterede budget. I
takt med at omlægningen tager form, vil det blive muligt at afgøre, hvilke initiativer, der måtte
kræve ekstra ressourcer.
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3 Godkendelse af samarbejdsaftaler mellem Silkeborg
Kommune og lokale erhvervsserviceaktører for 2020
3.1 - Bilag: Samarbejdsaftale, ErhvervSilkeborg, 2020
DokumentID: 8213616

Samarbejdsaftale mellem
Silkeborg Kommune
og
ErhvervSilkeborg
2020
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1. Parterne
Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg
I det følgende kaldet SK, og
ErhvervSilkeborg
Torvet 2.A
8600 Silkeborg
I det følgende kaldet ES, indgår herved denne samarbejdsaftale.
2. Aftalens grundlag
Det er ES’ opgave, at sikre at SK’s bidrag jf. nedenfor anvendes inden for lovgivningens
rammer jf. bilag 1. Ved tvivl om spørgsmål i relation til lovgivningens rammer rettes
henvendelse til SK.
3. Baggrund for aftalen
Aftalestyring er en skriftlig aftale, hvor der på grundlag af dialog mellem SK og den enkelte
aktør, er fastlagt hvad aktøren, mod et bestemt økonomisk bidrag fra kommunen, skal levere i
en given periode.
SK ønsker, at anvende aftalestyring i forbindelse med udvikling og effektivisering af den del af
de lokale erhvervsfremmeaktiviteter, som kommunen understøtter økonomisk. Samtidig er der
fra aktørkredsen udtrykt interesse for at indgå sådanne aftaler med SK.
Der er enighed mellem ES og SK om, at formålet med aftalestyring på
erhvervsfremmeområdet er:

•
•
•
•
•

Bedst mulig ressourceudnyttelse gennem fokusering på klare mål og effekt.
Mere gennemsigtig og effektiv erhvervs- og turismefremme gennem tydelig
arbejdsdeling.
Udvikling af servicens indhold gennem fastlæggelse af særlige indsatsområder og dialog
mellem parterne.
Bedre grundlag for evaluering af indsatsens effekt.
Bedre grundlag for at formidle positive erhvervshistorier mm.

Det er hensigten, at aftalen løbende drøftes mellem parterne med henblik på konkretisering af
aftalen.
4. Aftalens indhold
Samarbejdsaftalen beskriver aktiviteter inden for følgende overordnede områder:

•
•
•

Basisydelser
Indsatser i forbindelse med Erhvervshandleplan 2020/1
Andre strategiske fokusområder
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ErhvervSilkeborgs basisydelser:
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-hjemmøder, konferencer mv. for iværksættere og virksomheder, samt driver en række faglige
netværk. Herudover henviser ES virksomheder og iværksættere til den digitale
erhvervsfremmeplatform, hvor dette er relevant.

Indsats
Personlig vejledning af +200 potentielle og nystartede iværksættere.
Afholdelse af kollektive forløb og arrangementer for iværksættere/unge virksomheder
med fokus på salg og forretningsudvikling med deltagelse af +100 deltagere
Deltagelse af +300 virksomheder i netværk og strategiske sparringsforløb omkring bl.a.
ledelse, forretningsudvikling mv.
+4000 deltagere i ES’ faglige arrangementer i løbet af 2020.
Evaluering af deltagernes udbytte for ovennævnte indsatser.
ES medvirker til etablering af et værdiskabende samarbejde mellem ES og
Erhvervshuset under rammerne af den ny erhvervsfremmelov – bl.a. ved afholdelse af
dialogmøder med Erhvervshuset. ES markedsfører og synliggør aktivt Erhvervshusets
tilbud og ydelser overfor lokale virksomheder, og medvirker til rekruttering og
henvisninger til Erhvervshusets tilbud. Målet er, at virksomhederne oplever en
kompetent service med henvisning til den specialiserede erhvervsservice efter behov.
Sammen med SK bidrager ES endvidere til at stille krav til Erhvervshusets tilbud og
services i Silkeborg og til at have løbende fokus på Erhvervshusets værdiskabelse for
lokale virksomheder – både i relation til antal virksomhedskontakter og disses
relevans/effekt for virksomhederne.
ES er facilitator for at lokale virksomheder henter vækst- og udviklingsmidler fra diverse
puljer bl.a. ved at samarbejde med Vækstfonden og Innovationsfonden. ES skaber lokal
synlighed om fondenes finansieringstilbud ved afholdelse af arrangementer, samt
henvisninger til fondene.
Indsatsen sker i koordination og samarbejde med InnovationSilkeborg.
Drift af udviklingsparker:
ES driver udviklingsparken G-KRAFT for potentielle vækstiværksættere.

Indsats
Løbende rekruttering af virksomheder til G-Kraft, så samtlige 71 pladser er i drift.
Virksomhederne i G-KRAFT skal have højere overlevelses- og vækstrater end
landsgennemsnittet.
Evaluering af deltagernes udbytte.
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Videnformidling til iværksættere og virksomheder
Information til Silkeborgs erhvervsliv (nyhedsbreve, hjemmeside mm.).

Indsats
ES udsender årligt +20 nyhedsbreve.
ES laver årligt +100 opslag på Facebook og LinkedIn.
ES medvirker årligt til formidling af +50 presseomtaler af egne eller andres gode
erhvervshistorier.
Netværk
ES faciliterer netværksdannelse og samarbejde mellem netværk.

Indsats
ES driver 12-15 faglige - og ledersparringsnetværk for lokale virksomheder med fokus
på forretningsudvikling, ledelse mv.
Evaluering af deltagernes udbytte.
Silkeborg Valley
It-netværket Silkeborg Valley har fokus på at forløse den enkelte virksomheds vækstpotentiale
og styrke samarbejdet mellem områdets it-virksomheder.

Indsats
ES driver SV-netværket og afholder 4 årlige netværksmøder – alt afhængig af
deltagernes behov/ønsker til koncept.
Evaluering af deltageres udbytte.
Vind offentlige udbud
Der sættes fokus på dialog omkring offentlige udbud og at styrke lokale virksomheders
kompetencer og muligheder ift. at give tilbud og vinde udbud.

Indsats
Der afholdes 2 møder for virksomheder i 2020, hvor der informeres om SK’s udbud
indenfor bygge/anlæg samt varer/tjenesteydelser med viden og sparring ift. at vinde
offentlige udbud.
Målet er, at +50 virksomheder deltager.
Evaluering af deltagernes udbytte.

ErhvervSilkeborgs indsatser i forbindelse med handleplan 2020/1
Kvalificeret arbejdskraft
Der er fokus på virksomhedernes arbejdskraftsbehov gennem konkrete indsatser, som
tiltrækker medarbejdere til de lokale virksomheder.
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Indsats
ErhvervSilkeborg afholder minimum et lærlingearrangement og tilføjer et
lykkeønskningsarrangement, hvor virksomheder har mulighed for at fejre deres
nyuddannede lærlinge.
ErhvervSilkeborg afholder tre jobcrawls indenfor maskin-, stærkstrøm- og
konstruktøruddannelserne.
ErhvervSilkeborg bistår med rekrutteringen af virksomheder til Company dating samt
formidlingen af praktikpladser jf. SK’s samarbejdsaftale med VIA University College.
Økonomi: 75.000 kroner
Iværksættere
Der sættes spot på vækstbetingelserne for kommunens iværksættere med henblik på at sikre
det fremtidige iværksætter-setup.

Indsats
ErhvervSilkeborg henter inspiration til den kommende iværksætterindsats fra andre
kommuner og private aktører samt foretager en analyse af, hvordan de etablerede indsatser
matcher de skærpede ambitioner på iværksætterområdet med fokus på scale-up.
Økonomi: 50.000 kroner
Virksomheder i udvikling
Med en forestående renovering af gågaderne samt et stigende pres på de fysiske butikker øges
fokus på fremtidens muligheder for detailhandlen.

Indsats
ErhvervSilkeborg afholder tre inspirationsmøder for detailhandlen med aktuelle temaer.
Møderne afholdes i samarbejde med HandelSilkeborg.
Økonomi: 100.000 kroner
Grønne virksomheder
Der arbejdes med den bæredygtige forretningsudvikling samt de ledsagende gode historier,
som kan inspirere andre virksomheder til at arbejde med den grønne dagsorden.

Indsats
ErhvervSilkeborg er operatør på projektet ’Energieffektivitet og CO2-besparelser i
virksomheder’, som har til formål at skabe energi- og C02-besparelser i kommunens SMV-er
gennem arbejdet med grønnere forretningsplaner.
Økonomi: 0 kroner

Indsats
ErhvervSilkeborg afholder et erhvervsarrangement, som sætter fokus på de grønne
væksthistorier. Ved samme arrangement uddeles Silkeborg Kommunens grønne ærespris.
Økonomi: 50.000 kroner
Andre strategiske fokusområder i 2020
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Ud over ovennævnte deltager ES i/bidrager ES med:
•
•
•
•
•

Erhvervsservice-kredsen i Business Region Aarhus
SK’s erhvervstaskforce
Silkeborg Jagter Talenters HR-Netværk
Virksomhedsrettede samarbejder med bl.a. Jobcenter Silkeborg og lokale
uddannelsesinstitutioner, herunder projektet KompetenceforsyningMIDT.
Medvirker til formidling af relevante erhvervsbudskaber fra SK

ES samarbejder herudover med lokale og eksterne partnere for at arrangere, afvikle eller
formidle invitationer til bl.a. Erhvervspolitisk Topmøde 2020, BRAA iværksætterprisen, Internet
Week Denmark 2020 og AU Case Competition, socialt ansvarlige indsatser samt andre
relevante events.
ES sidder i InnovationSilkeborgs bestyrelse og samarbejder med InnovationSilkeborg om
relevante arrangementer og markedsfører disse overfor sine medlemmer.
I 2019 blev der gennemført et servicetjek af det lokale erhvervsfremme set-up. Og med
servicetjekket og reformen af erhvervsfremmesystemet in mente bliver 2020 et år, hvor der
arbejdes med organisatoriske tilpasninger af det lokale erhvervsfremme-setup. I den
forbindelse kan en genforhandling af nærværende samarbejdsaftale blive aktuel, såfremt et
nyt organisations-setup idriftsættes i 2020.
5. Økonomi
I 2020 er SK’s medfinansiering af ES’ basisaktiviteter på 3.971.000 kr. Herudover er SK’s
medfinansiering af ES’ indsatser i forbindelse erhvervshandleplan 2020 på 275.000 kr.
I alt er beløbet til erhvervsfremmeaktiviteter, som ES udfører i 2020: 4.246.000 kr.
Erhvervshandleplansmidlerne udbetales umiddelbart efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets
godkendelse af status på samarbejdsaftale i maj, jf. pkt. 6. Midlerne udbetales helt eller
delvist, når aktiviteterne er gennemført og på ES’ foranledning.
ES udfører erhvervsfremmeopgaven inden for den økonomiske ramme og i henhold til
ovenstående opgavebeskrivelse.
SK har fuldt indseende med ES’ økonomi og kan til enhver tid anmode om oplysninger herom.
ES indsender sit reviderede regnskab til SK. I særlige tilfælde kan SK på baggrund af
regnskabet fremsætte bemærkninger og anbefalinger til ES’ økonomi eller regnskabsførelse.
SK kan endvidere bede om at få fremsendt ES’ budget til godkendelse eller eventuelle
bemærkninger, såfremt SK finder det ønskeligt.
6. Afrapportering og evaluering
ES udarbejder en halvårlig en skriftlig tilbagemelding på de udførte aktiviteter med særligt
henblik på opfølgning på resultatkrav.
Opfølgningerne fremsendes, så de er SK i hænde senest den 1. maj og 1. november 2020 med
henblik på behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
7. Ikrafttræden og ophør
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Denne aftale træder i kraft, når der foreligger godkendelse fra SK og ES. Aftalen ophører
31.12.2020 eller tidligere jf. servicetjekket, som er beskrevet i afsnittet om andre strategiske
fokusområder.

Silkeborg, den
For Silkeborg Kommune:

Steen Vindum
Borgmester

Lone Lyrskov
Kommunaldirektør

Silkeborg, den
For ErhvervSilkeborg

Torben Vilsgaard
Direktør

Lars Andersen
Bestyrelsesformand
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Bilag 1
De retlige rammer for erhvervsservice og erhvervsudvikling, som (med)finansieres
af Silkeborg Kommune
1. Generelt om lovgivningen
SK må kun (med)finansiere aktiviteter, i det omfang der er hjemmel til (med)finansieringen i
lovgivningen.
Den relevante lovgivning er:
1) Erhvervsfremmeloven
2) Kommunalfuldmagtsreglerne
Hvis et forhold ikke reguleres af erhvervsfremmeloven, falder man tilbage på
kommunalfuldmagtsreglerne.
II. Erhvervsfremmeloven
SK kan varetage – herunder medfinansiere – lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter
erhvervsservice og erhvervsudvikling, såfremt ydelserne/aktiviteterne ikke har overlap til de
ydelser/aktiviteter, der udbydes af erhvervshusene.
Som erhvervsfremme betragtes alle erhvervsrettede aktiviteter, der har til formål at
understøtte virksomheders og iværksætteres muligheder for vækst i bred forstand.
Erhvervsservice
SK kan (med)finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og
virksomheder.
Erhvervsservice kan bestå i:
1) Information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt
virksomhedsoverdragelse. Det kan f.eks. være i form af informationskampagner,
herunder kampagner, der kan inspirere nye målgrupper til at starte egen virksomhed,
samt informationsmøder om generelle eller specifikke temaer. Endvidere vil der kunne
ske individuel eller kollektiv vejledning i bred forstand om virksomhedsrelevante
emner. Vejledningen kan have karakter af en afklaring af problemer og behov.
2)

Afholdelse af netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer.

Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre
aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere. Der må herunder ikke
afholdes netværksmøder, kurser og lign., hvis sådanne aktiviteter i forvejen udbydes af private
kursusudbydere.
Erhvervsudvikling
Erhvervsudvikling omfatter udviklingen af gode rammevilkår for iværksættere og virksomheder
med henblik på at styrke væksten, den internationale konkurrenceevne og globaliseringen.
Erhvervsudviklingsaktiviteterne skal rettes mod at understøtte udviklingen af det private
erhvervsliv.
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Erhvervsudvikling omfatter aktiviteter, der har direkte betydning for udviklingen af det lokale
erhvervslivs vækstvilkår, og som fremmer tilpasningen af erhvervsstrukturen til
konkurrenceforhold.
Erhvervsudvikling kan eksempelvis være i form af erhvervscentre til at udføre lokale
erhvervsserviceydelser, herunder 1:1-vejledning, der kan hjælpe virksomhederne videre.
Herudover kan der være tale om udvikling af den lokale iværksætterkultur, events, udvikling af
udkantsområder og samarbejde med uddannelses- eller videninstitutioner om
erhvervsuddannelser, lærlinge- og praktikordninger, campusområder m.v., der understøtter
den lokale erhvervsudvikling.
SK’s (med)finansiering i erhvervsudviklingsprojekter skal kunne begrundes i en generel
udviklingsinteresse, og ikke f.eks. i et ønske om at støtte ”skrantende” erhvervsvirksomheder.
Deltagelsen kan f.eks. have til formål at skabe generelt bedre drifts- og udviklingsbetingelser
for en flerhed af eksisterende virksomheder eller skabe gunstige betingelser for etablering af
nye virksomheder.
Aktiviteterne skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i kommunen.
Aktiviteterne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv,
herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder.
III. Kommunalfuldmagtsreglerne
Kommunalfuldmagtsreglerne er ikke-nedskreven ret. Reglerne viger for lovgivning, herunder
for erhvervsfremmeloven.
Efter kommunalfuldmagtsreglerne gælder følgende:
1) En kommune kan som udgangspunkt kun gennemføre foranstaltninger, som har
sammenhæng med det kommunale fællesskabs behov, og som kommer alle
kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunens borgere til gode.
2) En kommune må som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel drive handel, håndværk,
industri og finansiel virksomhed. Kommunen kan dog i et vist omfang sælge
overskudskapacitet.
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3 Godkendelse af samarbejdsaftaler mellem Silkeborg
Kommune og lokale erhvervsserviceaktører for 2020
3.2 - Bilag: Samarbejdsaftale, HandelSilkeborg, 2020
DokumentID: 8216851

Samarbejdsaftale mellem
Silkeborg Kommune
og
HandelSilkeborg
2020

1

1. Parterne
Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg
I det følgende kaldet SK, og
HandelSilkeborg
Torvet 2.A
8600 Silkeborg
I det følgende kaldet HS, indgår herved denne samarbejdsaftale.
2. Aftalens grundlag
Det er HS’ opgave at sikre at SK’s bidrag jf. nedenfor anvendes inden for lovgivningens
rammer. Ved tvivl om spørgsmål i relation til lovgivningens rammer rettes henvendelsen til SK.
3. Baggrund for aftalen
Aftalestyring er en skriftlig aftale, hvor der på grundlag af dialog mellem SK og den enkelte
aktør, er fastlagt hvad aktøren, mod et bestemt økonomisk bidrag fra kommunen, skal levere i
en given periode.
SK ønsker at anvende aftalestyring i forbindelse med udvikling og effektivisering af den del af
de lokale erhvervsfremmeaktiviteter, som kommunen understøtter økonomisk. Samtidig er der
fra aktørkredsen udtrykt interesse for at indgå sådanne aftaler med SK.
Der er enighed mellem HS og SK, at formålet med aftalestyring på erhvervsfremmeområdet
er:

•
•
•
•
•

Bedst mulig ressourceudnyttelse gennem fokusering på klare mål og effekt
Mere gennemsigtig og effektiv erhvervs- og turismefremme gennem tydelig
arbejdsdeling
Udvikling af servicens indhold gennem fastlæggelse af særlige indsatsområder og dialog
mellem parterne
Bedre grundlag for evaluering af indsatsens effekt
Bedre grundlag for at formidle positive erhvervshistorier mm.

Det er hensigten, at aftalen løbende drøftes mellem parterne med henblik på konkretisering af
aftalen og de fremtidige aftaler.
4. Aftalens indhold
Samarbejdsaftalen beskriver aktiviteter inden for følgende overordnede områder:
•
•
•

Basisydelser
Særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2020/1
Andre strategiske indsatsområder

HS’ basisydelser beskrives som følgende

2

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 20 – 30 events og aktiviteter i midtbyen
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
HS indgår samarbejdsaftale med Midtjyllands Avis, som understøtter foreningens og
medlemmernes annoncering i lokale medier
HS arbejder kontinuerligt på at øge antallet af følgere på sin facebookside
HS intensiverer brugen af de sociale medier til at øge opmærksomheden på aktiviteter,
events mm. i midtbyen
HS indgår partnerskaber med centrale lokale eventaktører med sigte på at skabe større
synergi og kobling mellem foreningens medlemmer og andre lokale interessenter
Medlemsservice
Handel Silkeborg servicerer sine medlemmer og holder dem orienteret om arrangementer, nye
tiltag, bestyrelsesarbejde mm.
Indsats
HS gennemfører 6-8 medlemsmøder og medlemsarrangementer
HS udsender løbende nyhedsbrev til medlemmerne

HS’ særlige indsatsområder i forbindelse med erhvervshandleplan 2020/1
Service & Attraktivitet
Med en forestående renovering af gågaderne samt et stigende pres på de fysiske butikker er
fokus på fremtidens muligheder for detailhandlen. Og HS søsætter en række initiativer, som
skal styrke udviklingen og markedsføringen af Silkeborg som en attraktiv handelsby.
Indsats
HS etablerer et nyt detailhandelsnetværk for talenter indenfor detailhandlen. Formålet er at
samle kræfterne for at udvikle nye ideer til gavn for hele Silkeborgs handelsmiljø.
Økonomi: 50.000 kroner
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Indsats
HS retter spotlyset mod restaurations- og detailhandlens stjerner, når der afholdes ’Byens
bedste’ for anden gang.
Økonomi: 50.000 kroner
Indsats
HS iværksætter en markedsføringskampagne, der sammenkobler events og
handelsoplevelser så flere kunder fra nabokommunerne bruger Silkeborg som shopping og
oplevelsesdestination. I den forbindelse gennemfører HS også en postnummerundersøgelse.
Økonomi: 200.000 kroner
Indsats
HS fortsætter udviklingsarbejdet med de eksisterende gadeudvalg med det formål at sikre
attraktivitet og aktivitet. Samtidig arbejdes der for at etablere nye gadeudvalg i de gader,
som endnu ikke har et.
HS informerer gadeudvalgene om muligheden for at søge om midler (25.000 kroner per
gade) under forudsætning af 1:1 finansiering og uddeler midlerne. HS hjælper med at
kvalificere gadeudvalgenes aktiviteter, hvis der er behov.
HS promoverer aktivt de forskellige gaders særpræg og aktiviteter.
Økonomi: 200.000 kroner
Virksomheder i udvikling
Fremtidens butikker skal være robuste for at sikre deres attraktivitet ift. den stigende
nethandel. Derfor øges fokus på butikkernes forretningsudvikling.
Indsats
HS samarbejder med ErhvervSilkeborg om at afholde tre inspirationsmøder med højaktuelle
emner på dagsordenen. Formålet er at inspirere butikkerne til deres fortsatte udvikling og
styrke sammenholdet på tværs af butikker.
Økonomi: 50.000 kroner

HS’ andre strategiske indsatsområder i 2020:
Involvering i dialog vedrørende gågaderenovering i Søndergade og Vestergade og
videreformidling af information til medlemmer.
HS er opmærksomhed på tomme butikslokaler og arbejder med aktivering af de tomme lokaler
i samarbejde med SK.
5. Økonomi
I 2020 er SK’s medfinansiering af HS’ basisaktiviteter på 250.000 kr. Herudover er SK’s
medfinansiering af HS’ indsatser i forbindelse med Erhvervshandleplan 2020/1 på i alt 550.000
kr.
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I alt beløb til udvikling af detailhandlen i Silkeborg Kommune som HS’ udfører i 2020: 800.000
kr.
Basismidlerne udbetales efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af
erhvervshandleplan og samarbejdsaftale for 2020, dvs. primo 2020. Udbetaling sker på
foranledning af HS.
Erhvervshandleplansmidlerne udbetales umiddelbart efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets
godkendelse af status på samarbejdsaftale i maj og november, jf. pkt. 6. Midlerne udbetales
helt eller delvist, når aktiviteterne er gennemført og på HS’ foranledning
HS udfører erhvervsfremmeopgaven inden for den økonomiske ramme og i henhold til
ovenstående opgavebeskrivelse. Eventuelle ubrugte midler ved årets udgang tilbageføres til
SK.
SK har fuldt indseende med HS’ økonomi og kan til enhver tid anmode om oplysninger herom.
HS indsender sit reviderede regnskab til SK. I særlige tilfælde kan SK på baggrund af
regnskabet fremsætte bemærkninger og anbefalinger til HS’ økonomi eller regnskabsførelse.
SK kan endvidere bede om at få fremsendt HS’ budget til godkendelse eller eventuelle
bemærkninger, såfremt SK finder det ønskeligt.
6. Afrapportering og evaluering
Vedrørende de særlige indsatsområder i forbindelse med handleplan 2020/1 og andre
strategiske indsatsområder udarbejder HS en halvårlig tilbagemelding på de udførte aktiviteter
med særligt henblik på opfølgning på resultatkrav.
Opfølgningerne fremsendes, så de er SK i hænde senest den 1. maj og 1. november 2020 med
henblik på behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
7. Ikrafttræden og ophør
Denne aftale træder i kraft, når der foreligger godkendelse fra SK og HS. Aftalen ophører
31.12.2020.
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Silkeborg, den
For Silkeborg Kommune:

Steen Vindum
Borgmester

Lone Lyrskov
Kommunaldirektør

Silkeborg, den
For HandelSilkeborg

Pernille Varde Perigaard
City Manager

Frank Borch-Olsen
Bestyrelsesformand
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Bilag 1
De retlige rammer for erhvervsservice og erhvervsudvikling, som (med)finansieres
af Silkeborg Kommune
1. Generelt om lovgivningen
SK må kun (med)finansiere aktiviteter, i det omfang der er hjemmel til (med)finansieringen i
lovgivningen.
Den relevante lovgivning er:
1) Erhvervsfremmeloven
2) Kommunalfuldmagtsreglerne
Hvis et forhold ikke reguleres af erhvervsfremmeloven, falder man tilbage på
kommunalfuldmagtsreglerne.
II. Erhvervsfremmeloven
SK kan varetage – herunder medfinansiere – lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter
erhvervsservice og erhvervsudvikling, såfremt ydelserne/aktiviteterne ikke har overlap til de
ydelser/aktiviteter, der udbydes af erhvervshusene.
Som erhvervsfremme betragtes alle erhvervsrettede aktiviteter, der har til formål at
understøtte virksomheders og iværksætteres muligheder for vækst i bred forstand.
Erhvervsservice
SK kan (med)finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og
virksomheder.
Erhvervsservice kan bestå i:
1) Information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt
virksomhedsoverdragelse. Det kan f.eks. være i form af informationskampagner,
herunder kampagner, der kan inspirere nye målgrupper til at starte egen virksomhed,
samt informationsmøder om generelle eller specifikke temaer. Endvidere vil der kunne
ske individuel eller kollektiv vejledning i bred forstand om virksomhedsrelevante
emner. Vejledningen kan have karakter af en afklaring af problemer og behov.
2)

Afholdelse af netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer.

Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre
aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere. Der må herunder ikke
afholdes netværksmøder, kurser og lign., hvis sådanne aktiviteter i forvejen udbydes af private
kursusudbydere.
Erhvervsudvikling
Erhvervsudvikling omfatter udviklingen af gode rammevilkår for iværksættere og virksomheder
med henblik på at styrke væksten, den internationale konkurrenceevne og globaliseringen.
Erhvervsudviklingsaktiviteterne skal rettes mod at understøtte udviklingen af det private
erhvervsliv.
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Erhvervsudvikling omfatter aktiviteter, der har direkte betydning for udviklingen af det lokale
erhvervslivs vækstvilkår, og som fremmer tilpasningen af erhvervsstrukturen til
konkurrenceforhold.
Erhvervsudvikling kan eksempelvis være i form af erhvervscentre til at udføre lokale
erhvervsserviceydelser, herunder 1:1-vejledning, der kan hjælpe virksomhederne videre.
Herudover kan der være tale om udvikling af den lokale iværksætterkultur, events, udvikling af
udkantsområder og samarbejde med uddannelses- eller videninstitutioner om
erhvervsuddannelser, lærlinge- og praktikordninger, campusområder m.v., der understøtter
den lokale erhvervsudvikling.
SK’s (med)finansiering i erhvervsudviklingsprojekter skal kunne begrundes i en generel
udviklingsinteresse, og ikke f.eks. i et ønske om at støtte ”skrantende” erhvervsvirksomheder.
Deltagelsen kan f.eks. have til formål at skabe generelt bedre drifts- og udviklingsbetingelser
for en flerhed af eksisterende virksomheder eller skabe gunstige betingelser for etablering af
nye virksomheder.
Aktiviteterne skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i kommunen.
Aktiviteterne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv,
herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder.
III. Kommunalfuldmagtsreglerne
Kommunalfuldmagtsreglerne er ikke-nedskreven ret. Reglerne viger for lovgivning, herunder
for erhvervsfremmeloven.
Efter kommunalfuldmagtsreglerne gælder følgende:
1) En kommune kan som udgangspunkt kun gennemføre foranstaltninger, som har
sammenhæng med det kommunale fællesskabs behov, og som kommer alle
kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunens borgere til gode.
2) En kommune må som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel drive handel, håndværk,
industri og finansiel virksomhed. Kommunen kan dog i et vist omfang sælge
overskudskapacitet.
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3 Godkendelse af samarbejdsaftaler mellem Silkeborg
Kommune og lokale erhvervsserviceaktører for 2020
3.3 - Bilag: Samarbejdsaftale, InnovationSilkeborg, 2020
DokumentID: 8216849

Samarbejdsaftale mellem
Silkeborg Kommune
og
InnovationSilkeborg
2020

1

1. Parterne
Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg
I det følgende kaldet SK, og
InnovationSilkeborg
Torvet 2a
8600 Silkeborg
I det følgende kaldet InnoS, indgår herved denne samarbejdsaftale.
2. Aftalens grundlag
Det er InnoS’ opgave, at sikre at SK’s bidrag jf. nedenfor anvendes inden for lovgivningens
rammer jf. bilag 1. Ved tvivl om spørgsmål i relation til lovgivningens rammer rettes
henvendelsen til SK.
3. Baggrund for aftalen
Aftalestyring er en skriftlig aftale, hvor der på grundlag af dialog mellem SK og den enkelte
aktør, er fastlagt hvad aktøren, mod et bestemt økonomisk bidrag fra SK, skal levere i en
given periode.
SK ønsker at anvende aftalestyring i forbindelse med udvikling og effektivisering af den del af
den lokale erhvervs/turismeservice, som kommunen understøtter økonomisk. Samtidig er der
fra aktørkredsen udtrykt interesse for at indgå sådanne aftaler med SK.
Der er enighed mellem InnoS og SK, at formålet med aftalestyring på erhvervsfremmeområdet
er:

•
•
•
•
•

Udvikling af servicens indhold gennem fastlæggelse af særlige indsatsområder og dialog
mellem parterne.
Bedst mulig ressourceudnyttelse gennem fokusering på klare mål.
Mere gennemsigtig og effektiv erhverv- og turismefremme gennem synlig arbejdsdeling
mellem aktørerne.
Bedre grundlag for evaluering af indsatsens effekt.
Bedre grundlag for formidling af positive erhvervshistorier mm.

Det er hensigten at aftalen løbende drøftes mellem parterne med henblik på stadig forbedring
og konkretisering af evt. fremtidige aftaler.
4. Aftalens indhold
Samarbejdsaftalen beskriver aktiviteter inden for følgende overordnede områder:

•
•
•

Basisydelser
Særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2020/1
Andre strategiske fokusområder i 2020

2

InnoS’ basisydelser beskrives som følgende:
InnoS skaber rum for innovation og offentligt/privat samarbejde. Det gør InnoS ved at skabe
en platform for at mødes via sparring, vejledning, kurser, undervisning og netværksmøder på
tværs af brancher, faggrænser og sektorer.
InnoS’ mission omfatter fire hovedindsatsområder:
1)
2)
3)
4)

inspirere til øget innovation i lokale virksomheder
bidrage til øget innovation i SK
at fremme øget innovation gennem netværk, kurser og uddannelse
være fødselshjælper på flere offentlige-private-innovationssamarbejder (OPI)

InnoS bidrager til at skabe innovation i lokale virksomheder
InnoS inspirerer og motiverer lokale virksomheder til at arbejde med innovation gennem
sparringsmøder samt formidling.

Indsats
InnoS har sparringsmøder med minimum 50 lokale virksomheder.
InnoS udgiver 1 udgave af magasinet KnowNow.
InnoS udbreder viden om innovation, udvikling og finansieringsmuligheder igennem
diverse digitale kanaler.
InnoS bidrager til at skabe innovation i SK
InnoS arbejder for at understøtte innovationsindsatsen i SK som organisation.

Indsats
SK deltager uden beregning med op til 20 medarbejdere på hver af InnoS netværk og
arrangementer.
InnoS tilbyder 3 workshops/innovative processer i SK.
InnoS skaber øget innovation via netværk, kurser og uddannelse
InnoS arbejder for at øge innovationsevnen og -kompetencerne i lokale virksomheder
og SK ved at invitere til netværk og uddannelse.

Indsats
Afholdelse af 9 netværksmøder med samlet +300 deltagere.
Afholdelse af INNOVATOR-uddannelsen (minimum 10 deltagere)
Afholdelse af kurset Adfærdsdesign – dit nye innovationsværktøj (minimum 20
deltagere)
Udvikling og etablering af lokale OPI-samarbejder
InnoS arbejder for at facilitere meningsfulde og værdiskabende innovationssamarbejder
mellem offentlige og private aktører.

Indsats
InnoS tilbyder 4 sparringsmøder med afdelingsledere og/eller nøglepersoner i SK.
InnoS tilbyder 4-6 møder med kommunale afdelinger for at identificere behov til flere
OPI-samarbejder.
Øvrige basisaktiviteter
InnoS markedsfører sine tilbud og aktiviteter gennem annoncer, Facebook og LinkedIn.
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InnoS’ særlige indsatsområder i forbindelse med erhvervshandleplan 2020/1:
Service & Attraktivitet
InnoS sætter fokus på arbejdet med outdoor gennem facilitering af udviklingsworkshops i
Silkeborg Kommune.

Indsats
Som tillæg til basisbevillingen gennemføres tre workshops med afdelinger i Silkeborg
Kommune, som sætter fokus på, hvordan outdoor indtænkes ift. afdelingernes indsatser.
Økonomi: 20.000 kroner
Det bedste udefra
InnoS inspirerer virksomheder ved at tænke innovation som et middel til vækst.

Indsats
Afholdelse af signaturarrangement, som inspirerer virksomheder gennem konkrete
innovationsemner og -værktøjer.
Økonomi: 30.000

Indsats
Der arrangeres en studietur for virksomheder til verdens innovationscentrum – Kina – i
fællesskab med andre innovationsaktører.
Økonomi: 35.000
Virksomheder i udvikling
InnoS sætter innovation og samarbejde på dagsordenen gennem et nyt innovationsnetværk.

Indsats
Der opbygges et innovationsnetværk for ledere og nøglemedarbejdere, som skal inspirere
og styrke samrbejdet om innovation på tværs af virksomheder.
Økonomi: 35.000
Andre strategiske fokusområder i 2020
InnovationSilkeborg samarbejder med ErhvervSilkeborg mfl. om relevante indsatser samt
arrangementer og markedsfører disse overfor egne medlemmer.
I 2019 blev der gennemført et servicetjek af det lokale erhvervsfremme set-up. Og med
servicetjekket og reformen af erhvervsfremmesystemet in mente bliver 2020 et år, hvor der
arbejdes med organisatoriske tilpasninger af det lokale erhvervsfremme-setup. I den
forbindelse kan en genforhandling af nærværende samarbejdsaftale blive aktuel, såfremt et
nyt organisations-setup idriftsættes i 2020.
5. Økonomi
I 2020 er SK’s medfinansiering af InnoS’ basisaktiviteter på 2.320.000 kr. Herudover er SK’s
medfinansiering af InnoS’ indsatser i forbindelse med Erhvervshandleplan 2020/1 på 120.000
kr.
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Det samlede beløb til erhvervsfremmeaktiviteter, som InnoS udfører i 2020: 2.440.000 kr.
Erhvervshandleplansmidlerne udbetales umiddelbart efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets
godkendelse af status på samarbejdsaftale i maj, jf. pkt. 6. Midlerne udbetales helt eller
delvist, når aktiviteterne er gennemført og på InnoS’ foranledning.
InnoS udfører erhvervsfremmeopgaven inden for den økonomiske ramme og i henhold til
ovenstående opgavebeskrivelse. Eventuelle uforbrugte midler ved årets udgang tilbageføres til
SK.
SK har fuldt indseende med InnoS’ økonomi og kan til enhver tid anmode om oplysninger
herom.
InnoS indsender sit reviderede regnskab til SK. I særlige tilfælde kan SK på baggrund af
regnskabet fremsætte bemærkninger og anbefalinger til InnoS’ økonomi eller
regnskabsførelse. SK kan endvidere bede om at få fremsendt InnoS’ budget til godkendelse
eller eventuelle bemærkninger, såfremt SK finder det ønskeligt.
Udfører InnoS aktiviteter, som SK ikke kan (med)finansiere, jf. pkt. 2 og bilag 1, indgår SK og
InnoS nærmere aftale om særskilt regnskabsaflæggelse eller lign.
6. Afrapportering og evaluering
InnoS udarbejder halvårlig tilbagemelding på de udførte aktiviteter med særligt henblik på
opfølgning af resultatkrav.
Opfølgningerne fremsendes, så de er SK i hænde senest den 1. maj og 1. november 2020 med
henblik på behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
7. Ikrafttræden og ophør
Denne aftale træder i kraft, når der foreligger godkendelse fra SK og InnoS. Aftalen ophører
31.12.2020 eller tidligere jf. servicetjekket, som er beskrevet i afsnittet om andre strategiske
fokusområder.
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Silkeborg, den
For Silkeborg Kommune:

Steen Vindum
Borgmester

Lone Lyrskov
Kommunaldirektør

Silkeborg, den
For InnovationSilkeborg

Peter Rødkjær
Formand for InnovationSilkeborgs bestyrelse

6

Bilag 1
De retlige rammer for erhvervsservice og erhvervsudvikling, som (med)finansieres
af Silkeborg Kommune
1. Generelt om lovgivningen
SK må kun (med)finansiere aktiviteter, i det omfang der er hjemmel til (med)finansieringen i
lovgivningen.
Den relevante lovgivning er:
1) Erhvervsfremmeloven
2) Kommunalfuldmagtsreglerne
Hvis et forhold ikke reguleres af erhvervsfremmeloven, falder man tilbage på
kommunalfuldmagtsreglerne.
II. Erhvervsfremmeloven
SK kan varetage – herunder medfinansiere – lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter
erhvervsservice og erhvervsudvikling, såfremt ydelserne/aktiviteterne ikke har overlap til de
ydelser/aktiviteter, der udbydes af erhvervshusene.
Som erhvervsfremme betragtes alle erhvervsrettede aktiviteter, der har til formål at
understøtte virksomheders og iværksætteres muligheder for vækst i bred forstand.
Erhvervsservice
SK kan (med)finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og
virksomheder.
Erhvervsservice kan bestå i:
1) Information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt
virksomhedsoverdragelse. Det kan f.eks. være i form af informationskampagner,
herunder kampagner, der kan inspirere nye målgrupper til at starte egen virksomhed,
samt informationsmøder om generelle eller specifikke temaer. Endvidere vil der kunne
ske individuel eller kollektiv vejledning i bred forstand om virksomhedsrelevante
emner. Vejledningen kan have karakter af en afklaring af problemer og behov.
2)

Afholdelse af netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer.

Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre
aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere. Der må herunder ikke
afholdes netværksmøder, kurser og lign., hvis sådanne aktiviteter i forvejen udbydes af private
kursusudbydere.
Erhvervsudvikling
Erhvervsudvikling omfatter udviklingen af gode rammevilkår for iværksættere og virksomheder
med henblik på at styrke væksten, den internationale konkurrenceevne og globaliseringen.
Erhvervsudviklingsaktiviteterne skal rettes mod at understøtte udviklingen af det private
erhvervsliv.
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Erhvervsudvikling omfatter aktiviteter, der har direkte betydning for udviklingen af det lokale
erhvervslivs vækstvilkår, og som fremmer tilpasningen af erhvervsstrukturen til
konkurrenceforhold.
Erhvervsudvikling kan eksempelvis være i form af erhvervscentre til at udføre lokale
erhvervsserviceydelser, herunder 1:1-vejledning, der kan hjælpe virksomhederne videre.
Herudover kan der være tale om udvikling af den lokale iværksætterkultur, events, udvikling af
udkantsområder og samarbejde med uddannelses- eller videninstitutioner om
erhvervsuddannelser, lærlinge- og praktikordninger, campusområder m.v., der understøtter
den lokale erhvervsudvikling.
SK’s (med)finansiering i erhvervsudviklingsprojekter skal kunne begrundes i en generel
udviklingsinteresse, og ikke f.eks. i et ønske om at støtte ”skrantende” erhvervsvirksomheder.
Deltagelsen kan f.eks. have til formål at skabe generelt bedre drifts- og udviklingsbetingelser
for en flerhed af eksisterende virksomheder eller skabe gunstige betingelser for etablering af
nye virksomheder.
Aktiviteterne skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i kommunen.
Aktiviteterne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv,
herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder.
III. Kommunalfuldmagtsreglerne
Kommunalfuldmagtsreglerne er ikke-nedskreven ret. Reglerne viger for lovgivning, herunder
for erhvervsfremmeloven.
Efter kommunalfuldmagtsreglerne gælder følgende:
1) En kommune kan som udgangspunkt kun gennemføre foranstaltninger, som har
sammenhæng med det kommunale fællesskabs behov, og som kommer alle
kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunens borgere til gode.
2) En kommune må som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel drive handel, håndværk,
industri og finansiel virksomhed. Kommunen kan dog i et vist omfang sælge
overskudskapacitet.

8

3 Godkendelse af samarbejdsaftaler mellem Silkeborg
Kommune og lokale erhvervsserviceaktører for 2020
3.4 - Bilag: Tillæg, VisitAarhus, 2020-1
DokumentID: 8214294

Tillæg til resultatkontrakt mellem Silkeborg Kommune og VisitAarhus 2019 2022
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 4. juni 2019 resultatkontrakten som ramme for
turismeindsatsen i Silkeborg Kommune. Udover et årligt basistilskud er aftalt, at VisitAarhus i
2020 er operatør på initiativer, der udmønter Erhvervshandleplan 2020/1, vedtaget af
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. december 2019.
Service og Attraktivitet
Arbejdet med Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad fortsætter i 2020, hvor VisitAarhus
(blandt andet) øger fokus på initiativer, som fremmer omsætning ved brug af Silkeborgs
mange outdooroplevelser.
Indsats
VisitAarhus styrker sammenhængen mellem outdoor og omsætning gennem konkrete
initiativer, der styrker forretningsmuligheder i relation til outdoor og aktiv ferie. Ligesom
der arbejdes med at skabe værdikæder mellem outdooraktiviteter og byens overnatningsbespisnings- og serviceerhverv.
Økonomi: 150.000 kroner

Indsats
VisitAarhus bidrager med deres viden og kompetencer, når Silkeborg Kommune foretager
en analyse af Silkeborgs hotelkapacitet. Formålet med analysen er at afdække, om
Silkeborgs nuværende udbud imødekommer turisternes behov.
Økonomi: 25.000 kroner

Indsats
VisitAarhus øger fokus på at tiltrække grønne møder og konferencer til Silkeborg med en
styrket incoming-funktion, som (blandt andet) bistår flere delegationer med at
tilrettelægge gode oplevelser, når de besøger Silkeborg.
Derudover inviteres de professionelle mødebookere på spændende studieture til Silkeborg,
hvor de styrker deres kendskab til de attraktioner, outdoorfaciliteter, mv., som Silkeborg
har at byde på konference- og turismedestination.
Økonomi: 200.000 kroner

Indsats
VisitAarhus skærper fokus på, at Silkeborgs mange outdooroplevelser har synlighed og
tilgængelighed udenfor kommunegrænsen og blandt potentielle besøgende. Og VisitAarhus
vil markedsføre den brede palette af outdooraktiviteter og -oplevelser i Silkeborg og
Søhøjlandet.
Økonomi: 100.000 kroner

Økonomi
I forbindelse med Erhvervshandleplan 2020/1 er Silkeborg Kommunes medfinansiering af
VisitAarhus’ indsatser i 2020 i alt 475.000 kroner. Midlerne udbetales, når aktiviteterne er helt
eller delvist gennemført på VisitAarhus’ foranledning.
Afrapportering og evaluering
VisitAarhus udarbejder en halvårlig skriftlig opfølgning på de udførte aktiviteter med henblik på
opfølgning på resultatkrav. Opfølgningen fremsendes, så den senest er SK i hænde 1. maj og
1. november 2020 med henblik på behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

13 Forslag til klimastrategi for Silkeborg Kommune
13.1 - Bilag: Klimastrategi 2019
DokumentID: 8154473

Forord

Klimaudfordringerne verden står over for bliver mere og mere synlige. Dette
står klart både i mediebilledet, men også i det nye reduktionsmål på 70 %
mindre udledning af CO2 i Danmark i forhold til 1990 niveau, som regeringen
har fremsat i 2019. Parisaftalen fra 2015 indeholder en målsætning om, at
temperaturstigningerne i verden skal holdes under 1,5 grader celsius. Der er behov
for handling for at kunne nå de ambitiøse mål, og byer og lokalsamfund spiller en
afgørende rolle for at nå derhen. Byrådet i Silkeborg Kommune har siden 2008
arbejdet med klimaindsatser for kommunen som virksomhed, og reduceret sit
CO2-udslip med 24 % svarende til 4202t CO2.
Der er nu et behov for at komme op i et højere gear, og sætte større ambitioner
for kommunen – både som virksomhed og som geografi. Derfor vedtog byrådet i
budgettet for 2019 at:

Silkeborg Kommune går selv forrest som virksomhed, med den ambitiøse
målsætning om at være CO2-neutral i 2025 målt på kommunens andel af
udledningen af drivhusgasser som beskrevet i den internationale standard for
byer og lokalsamfund. Det betyder at kommunen som virksomhed skal mindske
nettoudledningen af drivhusgasser med ca. 13.500 t CO2 pr. år.
Klimastrategien er delt op i otte temaer, der skal danne rammen om en handleplan
for klimaindsatsen og konkretisere den i de kommende år:
1. Energi
2. Bygninger
3. Transport

1. Silkeborg Kommune, som virksomhed, er CO2-neutral i 2025

4. Affald og ressourcer

2. Silkeborg Forsyning A/S er CO2-neutral i 2025

5. Natur

3. Byrådet støtter op om den nationale målsætning om reduktion af
drivhusgasser, og arbejder for at nedbringe udledningen i Silkeborg Kommune
som geografisk område.

6. Landbrug og erhverv

Arbejdet er gået i gang, og der arbejdes hen i mod at kunne indfri målene Strategien
her er lavet med det formål at sætte retning for arbejdet de næste fem år. Strategien
skal både være konkret og retningsgivende men også samtidig rumme muligheder
for mange handlinger fra kommunen selv; men i særdeleshed også for alle aktører i
kommunen, der gerne vil bidrage til at sænke udledningen af drivhusgasser.

8. Lokalt engagement

7. Vores arbejdsplads

Vi håber med strategien at få sat gang i alle aktører i kommunen, der kunne tænke
sig at være med til at gøre noget for klimaet. Vi håber at kunne bidrage til en mere
bæredygtig verden til gavn for alle.

Energi

VI VIL
Have en fossilfri
energiforsyning med en høj
forsyningssikkerhed, der udnytter
de potentialer, der er i Silkeborg
Kommunes geografi.

DERFOR GØR VI
Silkeborg Kommune laver retningslinjer og
udpeger arealer til udbygning af vedvarende energi
i kommune- og lokalplaner
Silkeborg Kommune igangsætter et arbejde med
strategisk energiplanlægning, så hele energiforbruget og
-forsyningen ses i et samlet billede.
Dette skal lede til en udfasning af fossilt brændsel i
energiproduktionen, hos både kommunen selv, og
generelt i geografien.

SAMMEN MED
• Elselskaber
• Varmeforsynings-selskaber
• Private der kan og vil bidrage
til udbygning af vedvarende
energi i kommunens
geografi.

Bygninger

VI VIL
Gøre Silkeborg Kommunes
bygninger mere energieffektive
Sikre et lavt klima- og miljøaftryk
ved nybyggeri

DERFOR GØR VI
Silkeborg Kommune fortsætter med at
energirenovere kommunens bygninger, samt sikre en
energirigtig drift.
Ved nybyggeri vil Silkeborg Kommune benytte værktøjer
som f.eks. DGNB til at vurdere og sikre et lavt klimaftryk.
Silkeborg Kommune sætter fokus på energirigtigt
byggeri når borgere og virksomheder bygger nyt.

SAMMEN MED
• Håndværkere
• Borgere og virksomheder
• Rådgivere, udviklere, arkitekter
og entreprenører
• Boligforeninger

Transport

VI VIL
Arbejde for en omstilling til
fossilfri transport i hele Silkeborg
Kommune.

DERFOR GØR VI
Silkeborg Kommune vil arbejde med at udskifte
kommunens biler til klimavenligere løsninger, og
arbejde for at infrastrukturen er på plads til omstillingen
– både for kommunen og borgerne.
Silkeborg Kommune vil arbejde for at sikre gode forhold
for cyklisme og offentlig transport, og at en øget andel
af transportbehovet kan flyttes væk fra bilerne.

SAMMEN MED
• Elselskaber
• Varmeforsyningsselskaber
• Private der kan og vil bidrage til
udbygning af vedvarende energi
• Foreninger

Affald & Ressourcer
VI VIL
Arbejde for en klimavenlig
affaldshåndtering i Silkeborg
Kommune, og samtidig understøtte
øget genanvendelse og cirkulær
økonomi.
Øge den faktiske
genanvendelsesprocent af
fraktioner.

DERFOR GØR VI
Silkeborg Kommune vil arbejde for øget
sortering af plastikfraktioner i affaldsplanen for
2020-2026, med det formål at få mest muligt plastik
sorteret ud af dagrenovationen.
Silkeborg Kommune vil arbejde for en grønnere transport
og drift på affaldsområdet.
Silkeborg Kommune vil arbejde for at få udsorteret
flere fraktioner med henblik på at understøtte den
cirkulære økonomi

SAMMEN MED
• Silkeborg Forsyning
• Affaldsvirksomheder
• Borgerne
• Erhverv
• Boligforeninger

Natur

VI VIL
Som Danmarks Outdoor
hovedstad arbejde med skovog naturprojekter, der kan
understøtte klimatilpasning,
mindske klimaaftrykket og
samtidig sikre en attraktiv
kommune for borgerne
at bo i

DERFOR GØR VI
I samarbejde med andre aktører ønsker
Silkeborg Kommune øge det samlede areal
af skovområder i kommunens geografi, der både
optager CO2, og samtidig kan give flere grønne
områder til gavn for borgerne at være i.
Silkeborg Kommune vil arbejde med lavbundsprojekter
(ådale og højmoser), og understøtte biodiversiteten i
kommunen.
Naturprojekter skal understøtte klimatilpasningen
i kommunen.

SAMMEN MED
• Borgere og foreninger
• Naturstyrelsen
• Ejere af arealer, der er
velegnet til omlægning og
beplantning.

Landbrug & Erhverv

VI VIL
Understøtte den grønne
omstilling ved at arbejde for
en grøn erhvervsudvikling, og et
grønnere landbrug, med fokus på
øget recirkulering af ressourcer

DERFOR GØR VI
Silkeborg Kommune vil understøtte grønne
initiativer i erhvervshandleplanen og arbejder for
netværk blandt kommunens erhverv, der sammen kan
skabe en grøn vækst.
Energiintensive virksomheder i kommunen, skal placeres
tæt ved forsyningsnettet så der kan leveres fjernvarme,
og udnyttes evt. overskudsvarme.
Understøtter landbrug i at blive mere klimavenlige i
deres produktion

SAMMEN MED
• Erhvervsråd
• Brancheforeninger
• Landbrugs-organisationer
• Virksomheder og landbrug
• Forsyningsselskaber

Vores arbejdsplads

VI VIL
Silkeborg Kommune vil være en
CO2-neutral arbejdsplads i 2025.
Herved kan kommunen gå forrest
og sætte et eksempel for andre
aktører i kommunen.

DERFOR GØR VI
Udover at arbejde aktivt med de andre temaer
i klimastrategien vil Silkeborg Kommune involvere
medarbejdere i omstillingen af arbejdspladsen til en
grønnere og mere klimavenlig arbejdsplads. Her er både
god adfærd og lokale idéer vigtigt at understøtte.
Silkeborg Kommune ønsker også at fremme flere
klimavenlige løsninger ved at sætte krav igennem
indkøb og udbud.

SAMMEN MED
• Kommunalt ejede selskaber
• Andre kommuner og aktører
inden for grøn omstilling af
arbejdspladser

Lokalt engagement
VI VIL

DERFOR GØR VI
Vi vil skabe lokalt engangement ved at give
lokale kræfter mulighed for at engagere sig
i grønne løsninger.
Vi vil sikre nutidige og fremtidige generationers viden om
den grønne omstilling igennem information, undervisning
og samarbejde.
Børn og unge er særligt vigtige, og de skal klædes på
til at forstå og handle på klimaområdet.

SAMMEN MED
• Lokalråd, grundejerforeninger
• Skoler, institutioner
• Foreninger, virksomheder
og handelsliv
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i Silkeborg
Kommune ikke kunne løse
klimaudfordringen alene. Vi
vil derfor arbejde sammen med
lokale borgere, virksomheder,
foreninger m.fl. og støtte
op om lokale initiativer
og engagement på
klimaområdet.
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15 Beslutning vedrørende Videncenter for sprog og
læsning
15.1 - Bilag: Hoeringssvar_Soelystskolens_skolebestyrelse_vedr_Videncenter
DokumentID: 8203308

Gran Allé 20
8600 Silkeborg
tlf. 2485 1537

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Sølystskolen vedrørende oprettelse af nyt Videncenter med
placering på Sølystskolen
Vi kan som skolebestyrelse kun tilslutte os, at et nyt Videncenter placeres på Sølystskolen. Vi ved, at skolen
har en årelang erfaring med at levere dygtigt personale til ansættelser og processer ind i
Videncentertanken. Samtidig har vi fra de professionelle fået bekræftet, at der i de forskellige faglige felter
er mange sammenfald, så det bekræfter billedet af, at en sammenlægning i endnu højere grad kan komme
børnene i Silkeborg Kommune til gode.
Vi undrer os dog over navnet på Videncentret. Der bliver i beskrivelsen lagt vægt på, at der fortsat skal
arbejdes med elever med dansk som andetsprogs sproglige og kulturelle udvikling. Det ved vi, er en særlig
kompetence og faglighed, som på nuværende tidspunkt er helt skrevet ud af titlen. Det er vigtigt, at det
ikke bliver glemt.
Som skolebestyrelse på netop Sølystskolen oplever vi, at der fortsat er stærkt brug for, at der arbejdes for
at udvikle med sproglig og kulturel udvikling for denne gruppe elever. Vi er glade for at læse, at der fortsat
vil være specifikt fokus på den vigtige opgave omkring fortsat at støtte elever med ordblindhed/læse- og
skrivevanskeligheder.
Sølystskolens bestyrelse anerkender, at Silkeborg Kommunes skolevæsen prioriterer, at der udvikles på
disse områder, og at Børne- og Ungeudvalget vælger fortsat at fokusere indsatsen og hele tiden udvikle
medarbejdere indenfor området til børnenes bedste.
Vi kan også kun kvittere for, at der lægges op til, at Videncentret skal være på Sølystskolen permanent og
ikke kun i en begrænset periode. Det kræver tid at lande en sådan fusion, og det ville i vores optik være
uhensigtsmæssigt at flytte centret efter en kort årrække. Vi ved desuden, at det nuværende Videncenter på
Sølystskolen i de sidste år i stigende grad har været til gavn for det samlede skolevæsen og har bidraget til
den samlede kompetenceudvikling i hele kommunen.

22.11.2019
På vegne af Skolebestyrelsen på Sølystskolen
Jens Bach

15 Beslutning vedrørende Videncenter for sprog og
læsning
15.2 - Bilag:
Hoeringssvar_Balleskolens_skolebestyrelse_vedr_Inklusionscenter_for_Laesning
DokumentID: 8203306

Balleskolens skolebestyrelse svarer på høring
vedr. ICL - Inklusionscenter for Læsning
Til Skoleafdelingen
att. Mette Bak Bjerregaard; mbbj@silkeborg.dk
På skolebestyrelsesmødet tirsdag den 19. november 2019 behandlede vi Børne- og Ungeudvalgets beslutning
om høring i forbindelse Skoleafdelingens omorganiserings- og omplaceringsplaner ang. Inklusionscenter for
Læsning og oprettelsen af et nyt videncenter, ”Videncenter for sprog, literacy og integration” til placering først
”på Sølystskolen i de kommende to skoleår, hvorefter det undersøges, om centeret med fordel kan flytte til en anden af
kommunens folkeskoler.” (Citat fra høringsskrivelsen af 9. november.)
Til sagens belysning deltog også afdelingsleder Gitte M. Frederiksen i mødet. I forlængelse af drøftelsen har
skolebestyrelsen på Balleskolen følgende bemærkninger, som vi håber, vil indgå i de videre overvejelser og
beslutninger:
Som skolebestyrelse har vi til opgave at sikre en god skole for alle skolens børn og i denne forbindelse også
være repræsentanter for elever med særligt behov for støtte i deres læse- og læringsproces, samt for deres
forældre. Denne elevgruppe kommer ganske vist alene i meget kortvarige kursusforløb (af mellem 2 gange 2
ugers og op til 8 ugers varighed) til Balleskolen for derpå at modtage opfølgende støtte i deres egne klasser
på distriktsskolen.1 Det bør nævnes, at ingen skolebestyrelsesmedlemmer selv tilhører denne særlige
målgruppe, men skolebestyrelsen på Balleskolen er opmærksom på denne opgave. Derfor har vi gennem
årene også deltaget ved ansættelsen af nye medarbejdere til Inklusionscenter for Læsning for derigennem at
sikre bl.a. forældrevinklen og herunder det vigtige samarbejde mellem skole og hjem.
Ud fra det oplyste hører skolebestyrelsen, at skoleledelse og afdelingsleder har været inddraget i processen
frem mod indstillingen og støtter initiativet om nedlæggelse og nyoprettelse af et Videncenter for sprog,
literacy og integration med placering på Sølystskolen.
På dette grundlag tilslutter skolebestyrelsen sig forslaget. Vi opfordrer Børne- og Ungeudvalget til at være
opmærksom på eventuelle udgifter til flytning og afledte konsekvenser og risici heraf. Fokus må være rettet
mod at sikre eleverne trygge og indbydende rammer og de bedste adgangsforhold. Desuden bør sigtet være
at fastholde den kostbare ressource, som de meget kompetente medarbejdere i de to centre udgør, ved også
at skabe de bedste vilkår for dem.
Det er vigtigt at bevare og videreudvikle det gode tilbud, der nu er til elever med særligt behov for støtte i
deres læse- og læringsproces, samtidig med at der bliver skabt mulighed for at dele viden herfra på tværs af
skolevæsenet og ud på de enkelte skoler i hele Silkeborg kommune.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Balleskolen
v/Susanne Gade Clausen, skolebestyrelsesformand
Balle, den 27. november 2019

1

Se også https://www.folkeskolen.dk/581391/laesecenter-giver-ordblinde-elever-og-deres-laerere-et-loeft

17 Godkendelse af retningslinjer for udpegning af
afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboliglove
17.1 - Bilag: Retningslinjer for udpegning til afdelingsbestyrelser på plejecentre og
botilbud under almenboligloven
DokumentID: 8021745

Retningslinjer for udpegning til afdelingsbestyrelser på
plejecentre og botilbud under almenboligloven
Baggrund
I henhold til § 34, stk. 1 i almenboligloven kan boligtagerne i en boligafdeling, herunder et
plejecenter eller botilbud, på et afdelingsmøde udpege en afdelingsbestyrelse til at udøve
medindflydelse.
Afdelingsbestyrelsen har en række vigtige konkrete opgaver, som f.eks. at godkende
afdelingens driftsbudget og årsregnskab, ligesom en afdelingsbestyrelse fungerer som
bindeled mellem beboerne og boligorganisationen. Det er derfor i beboernes interesse at
have en bestyrelse, der varetager deres interesser.
Såfremt der ikke eksisterer en afdelingsbestyrelse, varetager boligorganisationens
bestyrelse i henhold til § 34, stk. 5, de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen.
Boligorganisationens bestyrelse har dog typisk ikke indsigt i de særlige behov beboere på
plejecentre og i botilbud har. Det er derfor af stor betydning, at der eksisterer en
afdelingsbestyrelse for det enkelte plejecenter og botilbud.
§ 34, stk. 3 giver mulighed for, at kommunen kan beslutte, at afdelingsbestyrelsen
udpeges af kommunen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage
beboernes interesse, hvis der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, og afdelingen – sådan
som tilfældet er på plejecentre og nogle botilbud – udelukkende består af
ældreboliger/plejeboliger, der bebos af svage og plejekrævende borgere.
Med baggrund i denne mulighed har Silkeborg Kommunens Byråd besluttet, at hvis det
enkelte plejecenter eller botilbud ikke har valgt et tilstrækkeligt antal personer til, at der
kan dannes en fuldtallig afdelingsbestyrelse og der ønskes en bestyrelse, kan der
administrativt udpeges en sådan efter nedenstående retningslinjer.
Retningslinjer
Hvis beboerne på et plejecenter eller et botilbud ikke har valgt et tilstrækkeligt antal
personer til at der kan dannes en fuldtallig afdelingsbestyrelse, kan der administrativt
udpeges en sådan. Det gælder dog ikke for plejecentre eller botilbud, hvis bygninger ejes
af den selvejende institution, der driver plejecentret eller botilbuddet1. For Sundhed og

1

Muligheden i almenboliglovens § 34, stk. 3 gælder ikke selvejende institutioner (som ejer de bygninger, hvor
botilbuddet har til huse), jf. almenboligloven § 43, stk. 2.

Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborg.dk

Omsorg drejer det sig aktuelt om 0 plejecentre. For Socialafdelingen drejer det sig aktuelt
om Kernehuset.

Sundhed og Omsorg
Udpegning foretages af lokallederne i forening på de enkelte plejecentre.
Lokallederne i forening udpeger så mange personer, som er nødvendige for dannelsen af
en fuldtallig afdelingsbestyrelse. Medmindre afdelingsbestyrelsen i henhold til
boligorganisationens vedtægter eller afdelingsbestyrelsens forretningsorden skal bestå af
flere medlemmer, udpeger lokallederne en afdelingsbestyrelse på 3 medlemmer, idet
bestyrelsen efter almenboligloven skal bestå af et ulige antal.
Plejecentrets lokalleder indstiller som minimum det antal personer, der skal til for at
udpege en fuldtallig afdelingsbestyrelse.
Indstillingen og udpegningen skal ske i henhold til nedenstående prioriterede rækkefølge,
således at der kun indstilles/udpeges personer fra en kategori, såfremt der ikke er
tilstrækkeligt med personer fra en kategori af højere prioritet:
1) Personer, som på et nyligt afholdt afdelingsmøde modtog tilstrækkeligt med stemmer til at blive valgt til en
afdelingsbestyrelse, som dog ikke kunne dannes pga. for få mødedeltagere/stemmeafgivere, eller fordi der
ikke blev valgt et tilstrækkeligt antal personer.
2) Personer indstillet af plejecentres bruger- og pårørenderåd, eller såfremt et sådant ikke haves2, fra et
lignende beboerdemokratisk organ fra plejecentret. De indstillede personer behøver ikke være medlemmer
af det indstillede organ, men kan være beboere, pårørende eller andre med tilknytning til stedet, som
organet finder egnede til at repræsentere stedets beboere.
3) Beboere, pårørende eller andre med tilknytning til stedet, der vil kunne repræsentere beboerne på stedet,
f.eks. medlemmer af bestyrelsen ved de selvejende plejecentre.

Socialafdelingen
Sektionsleder udpeger så mange personer, som er nødvendige for dannelsen af en
fuldtallig afdelingsbestyrelse. Udpegningen sker på baggrund af en indstilling fra den
pågældende funktionsleder. Inden den endelige udpegning kan foretages af
sektionslederen, skal indstillingen fra funktionslederen sendes i høring hos borgere
og/eller pårørende for det pågældende botilbud.

2

Da det ved ændring af den sociale retssikkerhedslov i 2010 blev gjort frivilligt at oprette bruger- og
pårørenderåd, er det således ikke alle plejecentre, der har et sådant.

Side 2

Medmindre en afdelingsbestyrelse i henhold til boligorganisationens vedtægter eller
afdelingsbestyrelsens forretningsorden skal bestå af flere medlemmer, udpeger kontorerne
en afdelingsbestyrelse på 3 medlemmer, idet bestyrelsen efter almenboligloven skal bestå
af et ulige antal.
Indstillingen og udpegningen skal ske i henhold til nedenstående prioriterede rækkefølge,
således at der kun indstilles/udpeges personer fra en kategori, såfremt der ikke er
tilstrækkeligt med personer fra en kategori af højere prioritet:
1) Personer, som på et nyligt afholdt afdelingsmøde modtog tilstrækkeligt med stemmer til at blive valgt til en
afdelingsbestyrelse, som dog ikke kunne dannes pga. for få mødedeltagere/stemmeafgivere, eller fordi der
ikke blev valgt et tilstrækkeligt antal personer.
2) Personer udvalgt af pårørende tilknyttet botilbuddet. De indstillede personer behøver ikke være
medlemmer af den indstillende forsamling, men kan være beboere, pårørende eller andre med tilknytning
til stedet, som de finder egnede til at repræsentere stedets beboere.
3) Personer udvalgt af den pågældende botilbuds-/funktionsleder.

Embedsperioden mv.
De udpegede medlemmer af afdelingsbestyrelsen sidder i bestyrelsen indtil beboerne på et
afdelingsmøde vælger en anden afdelingsbestyrelse eller afsætter et siddende medlem, jf.
almenboliglovens § 34, stk. 1.
Den udpegede bestyrelse kan ikke sidde længere end 2 år. Herefter skal der forsøges at
opnå valg af en bestyrelse efter de ordinære regler. Såfremt der ikke kan vælges en
sådan, foretages i stedet en ny administrativ udpegning af en afdelingsbestyrelse.
Såfremt et udpeget medlem fratræder bestyrelsen før tid, foretages en ny administrativ
udpegning til erstatning af det fratrådte medlem efter ovenstående retningslinjer.
Der må i medfør af § 34, stk. 4, ikke tillægges afdelingsbestyrelsen vederlag for dens
virksomhed.

Side 3
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Sundheds- og Ældreudvalget
Silkeborg kommune.
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SENIORRÅDET
Silkeborg Kommune
Vi vil gøre en forskel

22. oktober 2019

Høringssvar vedr. Retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og
botilbud under almenboligloven.

Seniorrådet har på møde d. 10. oktober 2019 drøftet det foreliggende oplæg til:
Retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboligloven.
Seniorrådet kan tilslutte sig retningslinjerne i den foreliggende form, men foreslår en tilføjelse
indskrevet, idet Seniorrådets medlemmer gerne stiller sig til rådighed ved udpegning til
afdelingsbestyrelser på plejecentrene, med det medlem der er kontaktperson på det enkelte
plejecenter.

Med venlig hilsen
Seniorrådet Silkeborg Kommune
Erling Prang
formand

Sekretariat tlf. 8970 1852
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SAMMEN OM
SUNDHED OG TRIVSEL

SUNDHEDSFREMME- OG FOREBYGGELSESPOLITIK
FOR SILKEBORG KOMMUNE
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Forord
Vi har spurgt borgerne, hvad sundhed er for dem, og deres
svar afhænger af deres livssituation. Det kan både være at
have venner, man kan stole på, at have overskud til at klare
hverdagen eller selv at kunne komme i tøjet om morgenen.
Fælles for alle uanset livssituation er dog, at fællesskaber,
venner og familie samt overskud i hverdagen har stor
betydning for dem. Derfor handler sundhed ikke kun om
antallet af gulerødder og skridt om dagen, men i lige så høj
grad om gode relationer, overskud og trivsel.
Med Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken sætter
Silkeborg Kommune en retning for de kommende års
politiske og administrative arbejde med sundhedsfremme
og forebyggelse. Vi vil sammen med borgere, foreninger,
organisationer og andre interesserede arbejde for at skabe
de gode rammer for, at den enkelte kan leve et sundt og
meningsfuldt liv sammen med andre.
Politikken hedder ”Sammen om sundhed og trivsel”, fordi
sundhed og trivsel er noget, vi skaber i fællesskaber og
sociale relationer. Den understøtter samtidig Silkeborg
Kommunes vision om at være: ”Et dynamisk fællesskab
med unikke udfoldelsesmuligheder”.

Vi ønsker med politikken at styrke både den fysiske,
mentale og sociale sundhed for alle borgere. Vi tager
udgangspunkt i WHO’s definition, hvor sundhed er et
fuldstændigt stadium af fysisk, mental og social velvære
og ikke kun fravær af sygdom og svækkelse. Men det
kræver også en prioritering, så vi sammen sætter ind dér,
hvor behovet er størst. Vi vil fokusere på tidlige indsatser
og forebyggelse, at fremme lighed i sundhed, at have fokus
på fællesskab og levende lokalsamfund, og ikke mindst at
skabe rammer, der gør de sunde valg til de letteste valg.
Vi kan ikke styrke folkesundheden i Silkeborg Kommune
alene. Det er et fælles ansvar, og derfor er politikken et
anliggende for hele byrådet. Vi vil med politikken også
opfordre alle til at se sig omkring og være nysgerrige på,
hvordan vi hver især kan bidrage til hinandens sundhed og
trivsel. Hvad enten det er genboen, som holder sig for sig
selv, barnet i skolegården, som ikke trives, eller en kollega
eller ven, som kører sig selv for hårdt i en periode. Så lad os
stå sammen om sundhed og trivsel i Silkeborg Kommune.
God læselyst!

Venlig hilsen

Steen Vindum, Borgmester
november måned 2020

Gitte Willumsen, Udvalgsformand
for Sundheds- og Ældreudvalget
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Hvordan er politikken
blevet til ?
Politikken er blevet til i et samspil med borgere, foreninger og organisationer, kommunale afdelinger og politiske fagudvalg.
Udvalgte citater fra borgere præsenteres undervejs i denne politik, mens andre input er skrevet ind i politikken. En særlig
tak til alle jer borgere og frivillige, som har bidraget med værdifuld inspiration og perspektiver på, hvad det gode og sunde
liv er for jer.

-

Deltagere hos Mænds Mødesteder

-

Forældrebestyrelsen Dagplejen

-

Elever på 10. klassecentret

-

Deltagere i PH-aktiv i Psykiatriens Hus

-

Unge fra Helhedsplanens projekt ”Unge Stemmer”

-

-

IGU-deltagere på Sprogcenter Midt

 eltagere i forløb på Jobcenter Silkeborg Sygedagpenge og
D
Jobrehabilitering

-

Deltagere til fællesspisning i Sorring Beboer- og Kulturhus

-

Deltagere til fælles borgermøde 28. marts 2019

-

Deltagere i Frivillighedsforum 29. maj 2019

På borgermødet kom deltagerne eksempelvis med mange værdifulde perspektiver på, hvad et godt og sundt liv er for
netop dem:

Udsagnene viser meget præcist, at et godt og sundt liv rummer mange forskellige aspekter. Det handler både om det
sociale i fællesskaber, venner og familie, det mentale i trivsel, glæde, tryghed og mening og ikke mindst det fysiske i motion,
aktivitet, røgfrihed og fravær af sygdom. Alle aspekter hører med til et godt og sundt liv, og det vil politikken være med til at
støtte op om.

3

G
e

Tilknytning
til arbejdsmarkedet

rer

Udannelse

In

er

Sådan arbejder vi
med sundhed i
Silkeborg Kommune

tioner og fælle
rela
ssk
ial
ab
c
o
L
i
v
e
s
l
l
s
e
S
tilfa
idu
kto
v
i
d

r
kå
vil

Arbejdsmiljø

e
ig

ske, kulturell
onomi
e og
oøk
i
mi
c
o
ljø
S
mæ
e
l
l
Levevilkår
&
e
r
ss
arbejdsvilkår
ne

Vand &
sanitær
forhold
Sundhedsydelser

Landbrug
& fødevareproduktion

Alder, køn og
arvelige faktorer

Kilde
Boligforhold
:
- risik SST. 20
1
og W ofaktore 6, Sygd
om
rm
hiteh
eas. ed insp sbyrde
n
1991
iratio
n fra i Danma
rk
Dah
lgren

Faktorer der har betydning for sundhed

Borgere har forskellige livsvilkår, så vejen til at opnå
sundhed er ikke ens for alle. Det kan både være fysisk
sundhed og kroppens sundhedstilstand; social sundhed og
kunne begå sig med andre og indgå i fællesskaber; og ikke
mindst mental sundhed, som er at opleve at have det godt,
være tilfreds med livet samt at kunne klare dagens gøremål
og udfordringer Derfor arbejder vi i Silkeborg Kommune
med flere tilgange for at styrke folkesundheden for alle.

Der er meget, som påvirker den enkeltes sundhed,
f.eks. individuelle livsstilsfaktorer som KRAM (kost,
rygning, alkohol, motion), søvn, trivsel, livskriser
sociale relationer og fællesskaber, uddannelse og
arbejde, rent drikkevand, boligforhold og helt
overordnet socioøkonomiske, kulturelle og
miljømæssige vilkår.

Generelle indsatser

Sundhed på tværs

– der får alle med, og styrker og bevarer et højt niveau af
sundhed for alle, f.eks. sundhedspleje, god klassetrivsel,
tandpleje for børn og unge.

- Hvor der arbejdes med sundhed på nationalt, regionalt
og lokalt niveau for at bygge bro til gavn for den enkelte
og fællesskabet og dermed bruge ressourcerne bedst
muligt. Det er f.eks. Sund By Netværket, Bevæg dig for
livet, regionen, almen praksis, foreninger, organisationer,
kulturinstitutioner og frivilligområdet.

Målrettede indsatser
– der er målrettet specifikke grupper eller enkeltpersoners
sundhed. Det er ofte personer, der har brug for en særlig
indsats, f.eks. rygestopkurser, beskæftigelsesindsatser,
genoptræningsforløb og trivselsgrupper på skolerne.
Det kan desuden være indsatser for specifikke målgrupper
f.eks. borgere med fysiske eller psykiske handicaps.

Opbygning af gode fællesskaber
– så vi forebygger ensomhed og skaber sociale netværk,
hvor borgerne påvirker hinanden til gode og sunde valg.
Det er f.eks. gennem klassetrivsel eller frivillige spisegrupper
på plejecentre, aktivitetsgrupper i Psykiatriens Hus eller
tilbud for borgere med fysiske eller psykiske handicaps.

Strukturelle indsatser
– som rammer alle borgere ens, og gør de sunde valg
lettere. Det er f.eks. adgang til grønne områder, cykelstier,
alkohol-, ryge- og trivselspolitikker og strukturer, der sikrer
børns bevægelse i skoledagen eller på bosteder og -former.

Levende lokalsamfund
– for det sted, vi bor, har stor betydning for vores liv og
sundhed, f.eks. mulighederne for at bevæge sig tæt på
hvor man bor og godt naboskab.
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En vidensbaseret tilgang
– vores arbejde skal bygge på viden og de bedste
erfaringer samt officielle anbefalinger, så vi gør det,
vi ved, der virker. Det er f.eks. Sundhedsstyrelsens
Forebyggelsespakker eller den Nationale Sundhedsprofil.

Hvad skal prioriteres ?
Der arbejdes allerede med en lang række af sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag i og på tværs af kommune, region,
almen praksis og civilsamfund. I de kommende år vil vi fokusere endnu mere på at arbejde med sundhedsfremme og
forebyggelse ind i alle kommunale indsatser og samarbejdsflader. Det skal være med til at skabe lige forudsætninger for at
leve et godt og sundt liv for alle.
Vi ved, at tidlige indsatser, målrettet forebyggelse, fællesskaber og sunde rammer virker, så flest kan leve et sundt og godt
liv. Derfor vil vi i de kommende år fokusere på følgende indsatsområder og tænke dem ind, uanset hvor vi møder borgeren.

Sammen om en tidlig indsats

Sammen om lighed i sundhed

Sammen om at få alle med
i fællesskaber

Sammen om sunde rammer
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1.

”Det handler om, at man giver
sig tid til at sætte sig ned
og kigge sine børn i øjnene
og høre, hvad de fortæller, i
stedet for at lave alle mulige
andre ting, mens de snakker”

Sammen om en
tidlig indsats

– kvinde, 45 år

Børn og unge har brug for rammer og støtte til at lære at
træffe de bedste valg for dem selv. Derfor skal forældre
og andre voksne på banen og turde at skabe rammerne.
Forældrene og deres kærlighed spiller hovedrollen i
børns muligheder for at trives, udvikle sig og lære. Vi
ved, at børns tilknytning til forældre har stor betydning
for deres trivsel i hele barndommen og ind i voksenlivet.
Sundhedspersonalet i kommunen, almen praksis og
regionen samarbejder om at give alle forældre mulighed for
at få støtte og vejledning til at styrke børnenes sundhed.
Det er f.eks. hos jordemødre, sundhedsplejersker, i
børnetandplejen og hos familielægen.

”Det gør mig glad, at andre
kan lide mig, som jeg er”
– ung, Unge Stemmer

”Skolerne hjælper ved
at sige, at vi har røgfri
skoletid, så der ikke er
gruppepres over for
rygning”

Medarbejdere i dagtilbud og skoler møder barnet hver
dag. De skaber gode rammer for trivsel og sikrer tidlig
indsats ved begyndende mistrivsel. I disse rammer kan de
sociale fællesskaber og andres anerkendelse være med til
at opbygge en stærk mental sundhed hos børn og unge.
Derudover har skolen en vigtig opgave i forhold til at styrke
børn og unges viden og kompetencer til at vælge til og fra,
herunder støtte i at sige fra over for gruppepres i forhold til
tobak, snus, alkohol, rusmidler og mobning.

– ung, 10. klasse

”Forældrene, de skal
lære børnene, at en sund
livsstil er det bedste – at
man får dyrket motion og
spist sundt i hverdagen”
– ung, 10. klasse

Voksenstyrede fritidsaktiviteter fungerer som beskyttende
faktorer for et sundt barne- og ungdomsliv. Børn og
unge, der deltager i disse fritidsaktiviteter, har mindre
grad af risikoadfærd end unge, der ikke gør. Derfor er det
væsentligt, at alle voksne støtter op om deltagelse.
Hele livet har vi mulighed for at påvirke sundheden
og trivslen. Derfor gælder jo tidligere indsats jo bedre
selvfølgelig også for voksne.

Derfor vil vi gerne arbejde
”sammen om en tidlig indsats” ved at:
➤

Samarbejde med forældre om at være tydelige voksne, som sikrer
børn og unges sundhed og trivsel

➤

Følge hurtigere og tættere op, når børn udebliver fra skolen,
da det kan være første tegn på mistrivsel

➤

Gøre bevægelse til en naturlig del af børn og unges hverdag både
i daginstitutioner, skoler og fritidsliv. Vi vil derfor arbejde på, at alle
børn og unge får minimum en times bevægelse om dagen

➤

Sikre, at alle unge påbegynder og fastholdes i uddannelse og
beskæftigelse, velvidende at der er mange veje dertil

➤
➤

Sikre en bred vifte af voksenstyrede fritidsaktiviteter for børn og unge
for at understøtte børn og unges forskelligartede interesser

Indføre røgfri skoletid på grundskoler og ungdomsuddannelser
samt udbrede røgfrie miljøer, hvor børn og unge færdes
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2.

”Det er vigtigt, at mine
børn ser, at deres mor
arbejder - så de tænker, at
når jeg bliver stor, så skal
jeg også læse og arbejde”

Sammen om
lighed i sundhed

Alle borgere skal have lige muligheder for at leve et sundt
og godt liv. Sådan er det ikke i dag, hvor nogle borgere
ikke har de samme muligheder og forudsætninger for
at leve et sundt liv. Uddannelse og beskæftigelse er her
vigtige faktorer for at skabe lighed i sundhed, herunder
fremme trivsel og mental sundhed samt reducere risiko
for sygdom og tidlig død.
For at fremme mere lighed i sundhed vil vi arbejde på to
niveauer. Vi skal fastholde et højt niveau i de generelle
tilbud, som f.eks. sundhedsplejen, tandpleje, indsatser
i skole og dagtilbud, sundhedstilbud- og ydelser, og så
skal vi have særligt fokus på de borgere, der har brug
for særlig støtte til at kunne leve et godt og sundt liv. Det
kan være borgere, som vi ved, er i risiko for at have en
dårligere sundhed, som f.eks. unge og voksne i særligt
udsatte positioner, som kan have brug for mere målrettede
og fleksible indsatser for at få fodfæste i fællesskaberne
i uddannelsessystemerne, arbejdsmarkedet eller
lokalsamfundet bredt set.

- IGU-deltager,
Sprogcenter Midt

”Man skal tage sig af
andre, hvis de ikke har
samme vilkår, som én
selv. Det synes jeg er
rimelig vigtigt”
– ung, 10. klasse

”Det gode liv er for mig
at have noget at se frem
til – noget at stå op til. Nu
er jeg f.eks. lige startet i
praktik, og det har været
det bedste for mig indtil
videre”
– kvinde, Psykiatriens
Hus

Derudover er det også vigtigt at have fokus på den geo
grafiske ulighed i sundhed, da nogle områder i kommunen
er mere udfordrede på sundhedstilstanden end andre
ifølge Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2017”.

Derfor vil vi gerne arbejde
”sammen om lighed i sundhed” ved at:
➤

Sikre fleksible og målrettede indsatser for de borgere, som
har mest brug for det – gerne i samarbejde mellem kommune,
foreninger, lokalområder med flere

➤

Samarbejde i lokalområder, hvor der er flere borgere, der
er udfordret socialt og/eller sundhedsmæssigt end andre
lokalområder

➤

Fremme, at alle reelt får lige adgang til sundhedsydelser, blandt
andet gennem øget viden og forudsætninger for at begå sig i
sundhedsvæsenet

➤

➤

Være opsøgende og sætte ind så tidligt som muligt
– særligt for de borgere, der har de største sundhedsudfordringer

Skabe rummelighed og samarbejde om fælles indsatser med
uddannelsesinstitutioner og virksomheder, hvor der er flere
borgere med udfordringer socialt og/eller sundhedsmæssigt
end andre
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3.

Sammen om at få alle
med i fællesskaber

Fællesskaber findes i mange former. De kan være
store som små, mere eller mindre formaliserede og kan
f.eks findes i familier, venskaber, klubber, foreninger,
skoler, institutioner, arbejdspladser og lokalsamfund. I
fællesskaber er det muligt at danne tætte relationer og
blive anerkendt for dem, vi er, men det forudsætter, at der
er rummelighed og en accept af hinandens forskelligheder.
Sundhed og trivsel præges i høj grad af vores sociale
netværk. De omgivelser, man er en del af, er afgørende
for, hvilke vaner og adfærd vi har. Uhensigtsmæssig
sundhedsadfærd kan derfor også etableres - og ikke
mindst fastholdes - gennem sociale netværk. F.eks. ved
vi, at unge, der begynder at ryge, ofte gør det, fordi de
har venner eller studiekammerater, som ryger. Vi vil derfor
arbejde på at påvirke formelle og uformelle fællesskaber
til at styrke den enkeltes sundhed og trivsel.

”Det er vigtigt at have nogle gode venner, jeg kan have
det sjovt med - men også nogen, hvor jeg ikke behøver
at gemme mig bag en maske, som jeg kan være ked af
det sammen med og fortælle om mine problemer; at vi
ligesom kan gå igennem problemerne sammen”

– ung, 10. klasse

”Jeg kan jo godt lide at
komme her til fællesspisning,
hvor man mødes på tværs
– det giver mange hyggelige
stunder”

– deltager, fællesspisning
Sorring Beboer- og
Kulturhus

”Samvær og fællesskab
motiverer mig – for det giver
noget livsenergi, når man
samles. Man kan godt komme
til at sidde og pille sig selv i
navlen lidt for meget, hvis man
ikke kommer ud”

– deltager, Mænds
Mødesteder

Fællesskaber kan være en arena for at fremme sunde
vaner og ikke mindst skabe meningsfuldhed. og give
plads til at lykkes og føle sig som en succes. Borgere,
der har sociale relationer og deltager i fællesskaber,
oplever en større livskvalitet og sundhed.

Derfor vil vi arbejde ”sammen om
at få alle med i fællesskaber” ved at:
➤

Sikre levende og inkluderende lokalsamfund, f.eks. gennem
nærmiljøindsatser

➤

Motivere til, at fællesskaber tager et ansvar for hinandens
sundhed og trivsel, f.eks. ved at fremme gode vaner i skoler,
bosteder, lokalsamfund, foreningsliv og arbejdspladser

➤

Fremme mental sundhed gennem frivillighed og deltagelse i
meningsfulde interessefællesskaber - hvilket også kan bane vejen
til uddannelse og beskæftigelse
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➤

Fremme overgange og brobygning efter endt kommunale
tilbud, så aktiv deltagelse i fællesskaber fastholdes, f.eks. ved at
samarbejde med eksisterende frivillige tilbud

➤

Fokusere på alle borgeres ressourcer, så alle borgere oplever at
kunne bidrage til og være en ligeværdig del af fællesskabet. Det
kan f.eks. være at gå fra at være deltager i et frivilligt tilbud til selv
at være frivillig for andre

➤

Inddrage kultur og natur som ressource og grobund for fysisk,
social og mental sundhed

4.

”Jeg vil ikke være syg,
for det er vigtigt,
at jeg kan være der for
mine børn”

Sammen om
sunde rammer

En række sygdomme kan forebygges gennem en sund
livsstil. Her er sunde rammer en oplagt mulighed for at skabe
vilkår, der støtter op om sunde vaner, så de sunde valg også
bliver de lette valg. Det kan være regler eller politikker, som
f.eks. røgfri skoletid, som gør fravalg af rygning lettere. Men
det kan også være strukturer som eksempelvis adgang til
motionstilbud og cykelstier, der gør det let og trygt at tage
cyklen.
Vi ved, at sunde rammer medfører positive og markante
ændringer i borgernes sundhed på relativ kort tid. Ved at
etablere sunde rammer ændrer de fleste borgere deres
adfærd en lille smule i en sundere retning. Det behøver ikke
at være den store livsstilsomlægning for den enkelte borger,
men samlet kan det have en stor effekt på folkesundheden.
Det er noget alle får glæde af og ikke kun de, som i forvejen
har en meget sund livsstil.

”Dét, jeg synes
bedst ved Silkeborg,
er de mange
cykelmuligheder, der
er. At komme ud og
få tankerne væk. At
man kobler fra og får
motion og pulsen op.
Det er lige så godt
som medicin”
– mand, 54 år

– IGU-deltager

”Det er vigtigt at holde
børnene væk fra rygning.
Derfor er det også vigtigt,
at der er en rygepolitik hos
dagplejeren, så børnene
ikke udsættes for røg”
– forælder,
forældrebestyrelsen
dagplejen

Sunde rammer er med andre ord med til at fremme lighed
i sundhed, da det ofte er en gratis eller enkel indsats, der
påvirker alle borgere. Naturen, byrummet, arbejdspladser,
skoler, dagtilbud, botilbud, kulturinstitutioner med videre er
alle steder, hvor de sunde rammer kan skabes. - både fysisk,
mentalt og socialt. Som Danmarks Outdoor Hovedstad har vi
nogle helt særlige muligheder for at bruge vores natur og alle
de faciliteter, der er. Vi har blandt andet bynære skove, flere
end 50 søer og hundredvis af grønne arealer samt udendørs
fitnessredskaber, som alt sammen kan bruges som ramme
for rekreation og bevægelse.

Derfor vil vi gerne arbejde ”sammen
om sunde rammer” ved at:
➤

Fremme røgfrie miljøer, herunder arbejdspladser, legepladser,
idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner og kommunale institutioner

➤

Reducere synligheden og tilgængeligheden af alkohol samt
fremme alkoholfrie alternativer, hvor børn, unge og voksne færdes

➤

Leve op til gældende anbefalinger på mad- og bevægelsesområdet
på kommunale institutioner f.eks. daginstitutioner, skoler,
bosteder, plejecentre

➤

Benytte naturen som ramme for bevægelse og ophold udendørs,
f.eks. fremme cykling som transportmiddel på de kortere distancer
eller fremme muligheder for at bruge naturen som ramme for
tilbud eller aktiviteter
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➤

Arbejde systematisk med strukturer på arbejdspladser, i dagtilbud,
skoler, arbejdspladser og foreningsliv, der fremmer bevægelse og
mental sundhed, bosteder

➤

Skabe fysiske fællesområder og områder, der understøtter nye
møder og socialt samvær f.eks. generationsmøder ved byggeri og
byplanlægning, hvor børn, unge, voksne og ældre mødes naturligt
og på tværs

Fra politik til virkelighed
En politik lever først, når den bliver omsat i handlinger. Derfor vil der hvert år blive udarbejdet en handlingsplan på tværs af
alle afdelinger, der beskriver de konkrete handlinger, som netop skal være med til at sikre, at politikken kommer til at gøre
en forskel for borgerne i Silkeborg Kommune. Handlingsplanen omfatter også samarbejdsprojekter med andre aktører fra
blandt andet region, almen praksis og civilsamfundet.

For at løfte det tværfaglige samarbejde er det afgørende, at:

-

Vi ser borgeren som ekspert i eget liv, og hvor borgernes
ressourcer og behov er grundlag for løsninger

-

Vi er inviterende og åbne, så alle gode kræfter
kommer i spil

-

Vi er nysgerrige på hinandens ståsted, faglighed og
kerneopgaver

-

Vi bruger naturen og udendørsomgivelser som arena

For at det kan lade sig gøre, har vi også brug for, at borgere, foreninger, organisationer, arbejdspladser, ungebyråd,
kulturinstitutioner, lokal-, handicap-, seniorråd og andre byder ind som aktive samarbejdspartnere i hele Silkeborg Kommune.
For vi skaber det gode liv sammen med hinanden.
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Sammen om sundhed
og trivsel – en del af noget større
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Sund By Netværket arbejder blandt andet for at imple
mentere FN´s verdensmål i et folkesundhedsperspektiv.
Healthy Cities Network arbejder ud fra 6 fokusområder,
som en hjælp til at arbejde helhedsorienteret med
verdensmålene.

FRED
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PL

Silkeborg Kommune er medlem af Sund By Netværket,
der er en del af WHO´s European Healthy Cities Network,
som arbejder for at skabe rammer for et godt liv i bære
dygtige byer. Gennem vidensdeling og samarbejde sikrer
vi, at vi altid bruger den nyeste og opdaterede viden til at
styrke folkesundheden i Silkeborg Kommune.

NESKER

fra original figur, som kan findes i publikationen
Mennesker: Investering i de mennesker, der udgør voresOversat
Velstand:
Styrke ressourcerne i lokalsamfundet og øge
Copenhagen Consensus of Mayors – Healthier and happier cities for all, 2018

lokalområder.

F.eks. inddragelse af alle borgere, så vi kan deltage og
styrke lokalsamfundet og være medskabere af løsninger,
der giver øget lighed i sundhed.

Sted: Skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel.
F.eks. skabe byrum, der gør det sunde valg til det
nemmeste og mest tilgængelige valg på alle områder.

Deltagelse: Sikre deltagelse af borgere og fællesskaber i
de beslutninger, der påvirker os.
F.eks. ved at styrke den enkeltes evne til at tage vare på
sig selv, andre mennesker og de steder, hvor vi bor, lærer,
arbejder og leger.

adgang til de fælles goder og serviceydelser, der findes i
både den offentlige, private og frivillige sektor.

F.eks. ved at støtte borgere i udsatte positioner til at deltage
på lige fod med andre i de muligheder vores samfund
tilbyder.

Fred: Understøtte fredelige og inkluderende samfund.
F.eks. alle har en opgave i at sikre social retfærdighed, lige
muligheder for alle, og at vi kan leve i fredelig sameksistens
i kraft af vores forskelligheder.

Planet: Beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og
produktion.
F.eks. samarbejde lokalt, nationalt og internationalt for at
sikre sammenhæng i arbejdet for en sundere planet.
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Høringssvar Sundhedsfremme- Forebyggelsespolitik

Handicaprådet
Handicaprådet finder politikken meget generel i sin udformning, idet hovedfokus er på
almenbefolkningen. Handicaprådet efterlyser et større fokus på handicapaspektet. Rådet
anbefaler en gennemskrivning af politikken i et handicapperspektiv. En balance mellem ”det
store fællesskab” og mulighederne for mindre (specifikke) fællesskaber efterlyses. – Der
behov for mange typer af fællesskaber.
Der bør også i politikken indgå et rehabiliterende perspektiv.
Kjellerup Lokalråd
Kjellerup Lokalråd mener, at politikken udpeger nogle vigtige og fine prioriteringer.
Vi har følgende bemærkninger:
Tidlig indsats har naturligt nok fokus på børn og unge, men mangler der ikke noget om tidlig
indsats for voksne?
Der er fokus på lokale indsatser, hvilket glæder os, og vi håber, at det vil blive fulgt op af, at
tilbud og indsatser placeres decentralt.
Politikken er meget overordnet, som den jo også skal være. Værdien af den vil afhænge
meget af de konkrete handlinger, som den udløser. Kun med stærke handlinger vil den
komme til at betyde en væsentlig ændring i forhold til den velkendte ulighed inden for
sundhedsområdet.
Bevæg dig for livet og DGI Midtjylland
På vegne af ”Bevæg dig for livet” og DGI Midtjylland – hermed høringssvar.
Vi har gennemlæst politikken og vil gerne anerkende Silkeborg Kommune for et
gennemarbejdet og godt grundlag for sundhedsfremme og forebyggelsesarbejdet i
kommunen.
Vi har et par centrale forhold som vi mener bør implementeres i politikken
1) At Silkeborg Kommune er ’Bevæg dig for livet’ visionskommune. Det kunne f.eks.
nævnes på side 4, helst med sit eget lille afsnit eller i afsnittet ”sundhed på tværs”
2) Foreningslivet nævnes mange steder som en generel term – vi mener at der flere
steder specifikt godt kunne nævnes: ”Idrætsforeninger” – dette gælder f.eks. i
afsnittet: ”sammen om en tidlig indsats” og i afsnittet ”sammen om at få alle med i
fællesskaber”. Vi mener det bør fremhæves at Silkeborg Kommune har et stærkt og
velfungerende foreningsliv, hvor enkelte foreninger allerede har indgået
partnerskabsaftaler i.f.t. at få flere borgere til at være mere fysisk aktive.
Ans-Grønbæk Lokalråd
Lokalrådet har gennemgået høringsmaterialet, og vi har ingen bemærkninger.
Seniorrådet
Seniorrådet har på møde d. 14. november 2019 drøftet Høringsversionen til
”Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik”.
Seniorrådet finder oplægget rigtig godt gennemarbejdet, med inddragelse af mange aktører.
Seniorrådet finder det særligt positivt at politikken også indeholder afsnittet: ”Fra politik til
virkelighed” der bl.a. beskriver den forudsætning at der årligt udarbejdes en handlingsplan på
tværs af alle afdelinger. Det vil være med til at understøtte at politikken bliver mere levende
og dynamisk.

Seniorrådet har ingen forslag til ændringer, men et par enkelte kommentarer/forslag til
tilføjelser:
Vedr. 1. Sammen om en tidlig indsats: Seniorrådet: Mobning er stadig udbredt blandt især
børn og unge. Derfor anbefaler vi at der tilføjes en beskrivelse af: Opsporing af mobning eller
bevidst udelukkelse fra fællesskabet, samt en aktiv og målrettet indsats mod mobning og
drilleri.
Vedr. 4. Sammen om sunde rammer: Seniorrådet har konstateret at efterspørgsel efter mere
spændende boligbyggerier, seniorboligfællesskaber, boligfællesskaber for alle generationer
m.v. angiveligt er stærkt stigende.
Derfor vil Seniorrådet anbefale at der indskrives lidt mere om kommunens planlægning og
aktive indsats i samarbejde med borgerne, udbydere, bygherrer, arkitekter m.v. for at skabe
og udvikle sådanne miljøer, og dermed understøtte politikken.
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SUNDHEDSFREMME- OG FOREBYGGELSESPOLITIK
FOR SILKEBORG KOMMUNE
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Forord
Vi har spurgt borgerne, hvad sundhed er for dem, og deres
svar afhænger af deres livssituation. Det kan både være at
have venner, man kan stole på, at have overskud til at klare
hverdagen eller selv at kunne komme i tøjet om morgenen.
Fælles for alle uanset livssituation er dog, at fællesskaber,
venner og familie samt overskud i hverdagen har stor
betydning for dem. Derfor handler sundhed ikke kun om
antallet af gulerødder og skridt om dagen, men i lige så høj
grad om gode relationer, overskud og trivsel.
Med Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken sætter
Silkeborg Kommune en retning for de kommende års
politiske og administrative arbejde med sundhedsfremme
og forebyggelse. Vi vil sammen med borgere, foreninger,
organisationer og andre interesserede arbejde for at skabe
de gode rammer for, at den enkelte kan leve et sundt og
meningsfuldt liv sammen med andre.
Politikken hedder ”Sammen om sundhed og trivsel”, fordi
sundhed og trivsel er noget, vi skaber i fællesskaber og
sociale relationer. Den understøtter samtidig Silkeborg
Kommunes vision om at være: ”Et dynamisk fællesskab
med unikke udfoldelsesmuligheder”.

Vi ønsker med politikken at styrke både den fysiske,
mentale og sociale sundhed for alle borgere. Vi tager
udgangspunkt i WHO’s definition, hvor sundhed er et
fuldstændigt stadium af fysisk, mental og social velvære
og ikke kun fravær af sygdom og svækkelse. Men det
kræver også en prioritering, så vi sammen sætter ind dér,
hvor behovet er størst. Vi vil fokusere på tidlige indsatser
og forebyggelse, at fremme lighed i sundhed, at have fokus
på fællesskab og levende lokalsamfund, og ikke mindst at
skabe rammer, der gør de sunde valg til de letteste valg.
Vi kan ikke styrke folkesundheden i Silkeborg Kommune
alene. Det er et fælles ansvar, og derfor er politikken et
anliggende for hele byrådet. Vi vil med politikken også
opfordre alle til at se sig omkring og være nysgerrige på,
hvordan vi hver især kan bidrage til hinandens sundhed og
trivsel. Hvad enten det er genboen, som holder sig for sig
selv, barnet i skolegården, som ikke trives, eller en kollega
eller ven, som kører sig selv for hårdt i en periode. Så lad os
stå sammen om sundhed og trivsel i Silkeborg Kommune.
God læselyst!

Venlig hilsen

Steen Vindum, Borgmester
november måned 2020

2
2

Gitte Willumsen, Udvalgsformand
for Sundheds- og Ældreudvalget

Hvordan er politikken
blevet til ?
Politikken er blevet til i et samspil med borgere, foreninger og organisationer, kommunale afdelinger og politiske fagudvalg.
Udvalgte citater fra borgere præsenteres undervejs i denne politik, mens andre input er skrevet ind i politikken. En særlig
tak til alle jer borgere og frivillige, som har bidraget med værdifuld inspiration og perspektiver på, hvad det gode og sunde
liv er for jer.

-

Deltagere hos Mænds Mødesteder

-

Forældrebestyrelsen Dagplejen

-

Elever på 10. klassecentret

-

Deltagere i PH-aktiv i Psykiatriens Hus

-

Unge fra Helhedsplanens projekt ”Unge Stemmer”

-

-

IGU-deltagere på Sprogcenter Midt

 eltagere i forløb på Jobcenter Silkeborg Sygedagpenge og
D
Jobrehabilitering

-

Deltagere til fællesspisning i Sorring Beboer- og Kulturhus

-

Deltagere til fælles borgermøde 28. marts 2019

-

Deltagere i Frivillighedsforum 29. maj 2019

På borgermødet kom deltagerne eksempelvis med mange værdifulde perspektiver på, hvad et godt og sundt liv er for
netop dem:

Udsagnene viser meget præcist, at et godt og sundt liv rummer mange forskellige aspekter. Det handler både om det
sociale i fællesskaber, venner og familie, det mentale i trivsel, glæde, tryghed og mening og ikke mindst det fysiske i motion,
aktivitet, røgfrihed og fravær af sygdom. Alle aspekter hører med til et godt og sundt liv, og det vil politikken være med til at
støtte op om.
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Faktorer der har betydning for sundhed

Borgere har forskellige livsvilkår, så vejen til at opnå
sundhed er ikke ens for alle. Det kan både være fysisk
sundhed og kroppens sundhedstilstand; social sundhed og
kunne begå sig med andre og indgå i fællesskaber; og ikke
mindst mental sundhed, som er at opleve at have det godt,
være tilfreds med livet samt at kunne klare dagens gøremål
og udfordringer Derfor arbejder vi i Silkeborg Kommune
med flere tilgange for at styrke folkesundheden for alle.

Der er meget, som påvirker den enkeltes sundhed,
f.eks. individuelle livsstilsfaktorer som KRAM (kost,
rygning, alkohol, motion), søvn, trivsel, livskriser
sociale relationer og fællesskaber, uddannelse og
arbejde, rent drikkevand, boligforhold og helt
overordnet socioøkonomiske, kulturelle og
miljømæssige vilkår.

Generelle indsatser

Sundhed på tværs

– der får alle med, og styrker og bevarer et højt niveau af
sundhed for alle, f.eks. sundhedspleje, god klassetrivsel,
tandpleje for børn og unge

- Hvor der arbejdes med sundhed på nationalt, regionalt
og lokalt niveau for at bygge bro til gavn for den enkelte
og fællesskabet og dermed bruge ressourcerne bedst
muligt. Det er f.eks. Sund By Netværket, regionen, almen
praksis, foreninger, organisationer, kulturinstitutioner og
frivilligområdet.

Målrettede indsatser
– der er målrettet specifikke grupper eller enkeltpersoners
sundhed. Det er ofte personer, der har brug for en særlig
indsats, f.eks. rygestopkurser, beskæftigelsesindsatser,
genoptræningsforløb og trivselsgrupper på skolerne

Opbygning af gode fællesskaber
– så vi forebygger ensomhed og skaber sociale netværk,
hvor borgerne påvirker hinanden til gode og sunde valg.
Det er f.eks. gennem klassetrivsel eller frivillige spisegrupper
på plejecentre eller aktivitetsgrupper i Psykiatriens Hus

Strukturelle indsatser
– som rammer alle borgere ens, og gør de sunde valg
lettere. Det er f.eks. adgang til grønne områder, cykelstier,
alkohol-, ryge- og trivselspolitikker og strukturer, der sikrer
børns bevægelse i skoledagen eller på bosteder og -former

En vidensbaseret tilgang
– vores arbejde skal bygge på viden og de bedste
erfaringer samt officielle anbefalinger, så vi gør det,
vi ved, der virker. Det er f.eks. Sundhedsstyrelsens
Forebyggelsespakker eller den Nationale Sundhedsprofil

Levende lokalsamfund
– for det sted, vi bor, har stor betydning for vores liv og
sundhed, f.eks. mulighederne for at bevæge sig tæt på
hvor man bor og godt naboskab

4

Hvad skal prioriteres ?
Der arbejdes allerede med en lang række af sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag i og på tværs af kommune, region,
almen praksis og civilsamfund. I de kommende år vil vi fokusere endnu mere på at arbejde med sundhedsfremme og
forebyggelse ind i alle kommunale indsatser og samarbejdsflader. Det skal være med til at skabe lige forudsætninger for at
leve et godt og sundt liv for alle.
Vi ved, at tidlige indsatser, målrettet forebyggelse, fællesskaber og sunde rammer virker, så flest kan leve et sundt og godt
liv. Derfor vil vi i de kommende år fokusere på følgende indsatsområder og tænke dem ind, uanset hvor vi møder borgeren.

Sammen om en tidlig indsats

Sammen om lighed i sundhed

Sammen om at få alle med
i fællesskaber

Sammen om sunde rammer
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1.

”Det handler om, at man giver sig
tid til at sætte sig ned og kigge
sine børn i øjnene og høre, hvad
de fortæller, i stedet for at lave
alle mulige andre ting, mens de
snakker”

Sammen om en
tidlig indsats

– kvinde, 45 år
Børn og unge har brug for rammer og støtte til at lære at
træffe de bedste valg for dem selv. Derfor skal forældre
og andre voksne på banen og turde at skabe rammerne.
Forældrene og deres kærlighed spiller hovedrollen i
børns muligheder for at trives, udvikle sig og lære. Vi
ved, at børns tilknytning til forældre har stor betydning
for deres trivsel i hele barndommen og ind i voksenlivet.
Sundhedspersonalet i kommunen, almen praksis og
regionen samarbejder om at give alle forældre mulighed for
at få støtte og vejledning til at styrke børnenes sundhed.
Det er f.eks. hos jordemødre, sundhedsplejersker, i
børnetandplejen og hos familielægen.

”Det gør mig glad, at andre
kan lide mig, som jeg er”
– ung, Unge Stemmer

”Skolerne hjælper ved
at sige, at vi har røgfri
skoletid, så der ikke er
gruppepres over for
rygning”

Medarbejdere i dagtilbud og skoler møder barnet hver
dag. De skaber gode rammer for trivsel og sikrer tidlig
indsats ved begyndende mistrivsel. I disse rammer kan de
sociale fællesskaber og andres anerkendelse være med til
at opbygge en stærk mental sundhed hos børn og unge.
Derudover har skolen en vigtig opgave i forhold til at styrke
børn og unges viden og kompetencer til at vælge til og fra,
herunder støtte i at sige fra over for gruppepres i forhold til
tobak, snus, alkohol, rusmidler og mobning.

– ung, 10. klasse

”Forældrene, de skal lære
børnene, at en sund livsstil
er det bedste – at man får
dyrket motion og spist sundt i
hverdagen”
– ung, 10. klasse

Voksenstyrede fritidsaktiviteter fungerer som beskyttende
faktorer for et sundt barne- og ungdomsliv. Børn og
unge, der deltager i disse fritidsaktiviteter, har mindre
grad af risikoadfærd end unge, der ikke gør. Derfor er det
væsentligt, at alle voksne støtter op om deltagelse.
Forældre, lærere, pædagoger, trænere med flere omkring
børn og unge er afgørende for at skabe et anerkendende
socialt miljø, hvor der er plads til at lykkes.

Derfor vil vi gerne arbejde
”sammen om en tidlig indsats” ved at:
➤

Samarbejde med forældre om at være tydelige voksne, som sikrer
børn og unges sundhed og trivsel

➤

Følge hurtigere og tættere op, når børn udebliver fra skolen,
da det kan være første tegn på mistrivsel

➤

Gøre bevægelse til en naturlig del af børn og unges hverdag både
i daginstitutioner, skoler og fritidsliv. Vi vil derfor arbejde på, at alle
børn og unge får minimum en times bevægelse om dagen

➤

Sikre, at alle unge påbegynder og fastholdes i uddannelse og
beskæftigelse, velvidende at der er mange veje dertil

➤
➤

Sikre en bred vifte af voksenstyrede fritidsaktiviteter for børn og unge
for at understøtte børn og unges forskelligartede interesser

Indføre røgfri skoletid på grundskoler og ungdomsuddannelser
samt udbrede røgfrie miljøer, hvor børn og unge færdes
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2.

”Det er vigtigt, at mine
børn ser, at deres mor
arbejder - så de tænker, at
når jeg bliver stor, så skal
jeg også læse og arbejde”

Sammen om
lighed i sundhed

Alle borgere skal have lige muligheder for at leve et sundt
og godt liv. Sådan er det ikke i dag, hvor nogle borgere
ikke har de samme muligheder og forudsætninger for
at leve et sundt liv. Uddannelse og beskæftigelse er her
vigtige faktorer for at skabe lighed i sundhed, herunder
fremme trivsel og mental sundhed samt reducere risiko
for sygdom og tidlig død.
For at fremme mere lighed i sundhed vil vi arbejde på to
niveauer. Vi skal fastholde et højt niveau i de generelle
tilbud, som f.eks. sundhedsplejen, tandpleje, indsatser
i skole og dagtilbud, sundhedstilbud- og ydelser, og så
skal vi have særligt fokus på de borgere, der har brug
for særlig støtte til at kunne leve et godt og sundt liv. Det
kan være borgere, som vi ved, er i risiko for at have en
dårligere sundhed, som f.eks. unge og voksne i særligt
udsatte positioner, som kan have brug for mere målrettede
og fleksible indsatser for at få fodfæste i fællesskaberne
i uddannelsessystemerne, arbejdsmarkedet eller
lokalsamfundet bredt set.

- IGU-deltager,
Sprogcenter Midt

”Man skal tage sig af
andre, hvis de ikke har
samme vilkår, som én
selv. Det synes jeg er
rimelig vigtigt”
– ung, 10. klasse

”Det gode liv er for mig
at have noget at se frem
til – noget at stå op til. Nu
er jeg f.eks. lige startet i
praktik, og det har været
det bedste for mig indtil
videre”
– kvinde, Psykiatriens
Hus

Derudover er det også vigtigt at have fokus på den geo
grafiske ulighed i sundhed, da nogle områder i kommunen
er mere udfordrede på sundhedstilstanden end andre
ifølge Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2017”.

Derfor vil vi gerne arbejde
”sammen om lighed i sundhed” ved at:
➤

Sikre fleksible og målrettede indsatser for de borgere, som
har mest brug for det – gerne i samarbejde mellem kommune,
foreninger, lokalområder med flere

➤

Samarbejde i lokalområder, hvor der er flere borgere, der
er udfordret socialt og/eller sundhedsmæssigt end andre
lokalområder

➤

Fremme, at alle reelt får lige adgang til sundhedsydelser, blandt
andet gennem øget viden og forudsætninger for at begå sig i
sundhedsvæsenet

➤

➤

Være opsøgende og sætte ind så tidligt som muligt
– særligt for de borgere, der har de største sundhedsudfordringer

Skabe rummelighed og samarbejde om fælles indsatser med
uddannelsesinstitutioner og virksomheder, hvor der er flere
borgere med udfordringer socialt og/eller sundhedsmæssigt
end andre
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3.

Sammen om at få alle
med i fællesskaber

Fællesskaber findes i mange former. De kan være
store som små, mere eller mindre formaliserede og kan
f.eks findes i familier, venskaber, klubber, foreninger,
skoler, institutioner, arbejdspladser og lokalsamfund. I
fællesskaber er det muligt at danne tætte relationer og
blive anerkendt for dem, vi er, men det forudsætter, at der
er rummelighed og en accept af hinandens forskelligheder.
Sundhed og trivsel præges i høj grad af vores sociale
netværk. De omgivelser, man er en del af, er afgørende
for, hvilke vaner og adfærd vi har. Uhensigtsmæssig
sundhedsadfærd kan derfor også etableres - og ikke
mindst fastholdes - gennem sociale netværk. F.eks. ved
vi, at unge, der begynder at ryge, ofte gør det, fordi de
har venner eller studiekammerater, som ryger. Vi vil derfor
arbejde på at påvirke formelle og uformelle fællesskaber
til at styrke den enkeltes sundhed og trivsel.

”Det er vigtigt at have nogle gode venner, jeg kan have
det sjovt med - men også nogen, hvor jeg ikke behøver
at gemme mig bag en maske, som jeg kan være ked af
det sammen med og fortælle om mine problemer; at vi
ligesom kan gå igennem problemerne sammen”

– ung, 10. klasse

”Jeg kan jo godt lide at
komme her til fællesspisning,
hvor man mødes på tværs
– det giver mange hyggelige
stunder”

– deltager, fællesspisning
Sorring Beboer- og
Kulturhus

”Samvær og fællesskab
motiverer mig – for det giver
noget livsenergi, når man
samles. Man kan godt komme
til at sidde og pille sig selv i
navlen lidt for meget, hvis man
ikke kommer ud”

– deltager, Mænds
Mødesteder

Fællesskaber kan være en arena for at fremme sunde
vaner og ikke mindst skabe meningsfuldhed. og give
plads til at lykkes og føle sig som en succes. Borgere,
der har sociale relationer og deltager i fællesskaber,
oplever en større livskvalitet og sundhed.

Derfor vil vi arbejde ”sammen om
at få alle med i fællesskaber” ved at:
➤

Sikre levende og inkluderende lokalsamfund, f.eks. gennem
nærmiljøindsatser

➤

Motivere til, at fællesskaber tager et ansvar for hinandens
sundhed og trivsel, f.eks. ved at fremme gode vaner i skoler,
bosteder, lokalsamfund, foreningsliv og arbejdspladser

➤

Fremme mental sundhed gennem frivillighed og deltagelse i
meningsfulde interessefællesskaber - hvilket også kan bane vejen
til uddannelse og beskæftigelse
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➤

Fremme overgange og brobygning efter endt kommunale
tilbud, så aktiv deltagelse i fællesskaber fastholdes, f.eks. ved at
samarbejde med eksisterende frivillige tilbud

➤

Fokusere på alle borgeres ressourcer, så alle borgere oplever at
kunne bidrage til og være en ligeværdig del af fællesskabet. Det
kan f.eks. være at gå fra at være deltager i et frivilligt tilbud til selv
at være frivillig for andre

➤

Inddrage kultur og natur som ressource og grobund for fysisk,
social og mental sundhed

4.

”Jeg vil ikke være syg,
for det er vigtigt,
at jeg kan være der for
mine børn”

Sammen om
sunde rammer

En række sygdomme kan forebygges gennem en sund
livsstil. Her er sunde rammer en oplagt mulighed for at skabe
vilkår, der støtter op om sunde vaner, så de sunde valg også
bliver de lette valg. Det kan være regler eller politikker, som
f.eks. røgfri skoletid, som gør fravalg af rygning lettere. Men
det kan også være strukturer som eksempelvis adgang til
motionstilbud og cykelstier, der gør det let og trygt at tage
cyklen.
Vi ved, at sunde rammer medfører positive og markante
ændringer i borgernes sundhed på relativ kort tid. Ved at
etablere sunde rammer ændrer de fleste borgere deres
adfærd en lille smule i en sundere retning. Det behøver ikke
at være den store livsstilsomlægning for den enkelte borger,
men samlet kan det have en stor effekt på folkesundheden.
Det er noget alle får glæde af og ikke kun de, som i forvejen
har en meget sund livsstil.

”Dét, jeg synes
bedst ved Silkeborg,
er de mange
cykelmuligheder, der
er. At komme ud og
få tankerne væk. At
man kobler fra og får
motion og pulsen op.
Det er lige så godt
som medicin”
– mand, 54 år

– IGU-deltager

”Det er vigtigt at holde
børnene væk fra rygning.
Derfor er det også vigtigt,
at der er en rygepolitik hos
dagplejeren, så børnene
ikke udsættes for røg”
– forælder,
forældrebestyrelsen
dagplejen

Sunde rammer er med andre ord med til at fremme lighed
i sundhed, da det ofte er en gratis eller enkel indsats, der
påvirker alle borgere. Naturen, byrummet, arbejdspladser,
skoler, dagtilbud, kulturinstitutioner med videre er alle steder,
hvor de sunde rammer kan skabes. - både fysisk, mentalt
og socialt. Som Danmarks Outdoor Hovedstad har vi nogle
helt særlige muligheder for at bruge vores natur og alle de
faciliteter, der er. Vi har blandt andet bynære skove, flere
end 50 søer og hundredvis af grønne arealer samt udendørs
fitnessredskaber, som alt sammen kan bruges som ramme
for rekreation og bevægelse.

Derfor vil vi gerne arbejde ”sammen
om sunde rammer” ved at:
➤

Fremme røgfrie miljøer, herunder arbejdspladser, legepladser,
idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner og kommunale institutioner

➤

Reducere synligheden og tilgængeligheden af alkohol samt
fremme alkoholfrie alternativer, hvor børn, unge og voksne færdes

➤

Leve op til gældende anbefalinger på mad- og bevægelsesområdet
på kommunale institutioner f.eks. daginstitutioner, skoler,
bosteder, plejecentre

➤

Benytte naturen som ramme for bevægelse og ophold udendørs,
f.eks. fremme cykling som transportmiddel på de kortere distancer
eller fremme muligheder for at bruge naturen som ramme for
tilbud eller aktiviteter
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➤

Arbejde systematisk med strukturer på arbejdspladser, i dagtilbud,
skoler, arbejdspladser og foreningsliv, der fremmer bevægelse og
mental sundhed, bosteder

➤

Skabe fysiske fællesområder og områder, der understøtter nye
møder og socialt samvær f.eks. generationsmøder ved byggeri og
byplanlægning, hvor børn, unge, voksne og ældre mødes naturligt
og på tværs

Fra politik til virkelighed
En politik lever først, når den bliver omsat i handlinger. Derfor vil der hvert år blive udarbejdet en handlingsplan på tværs af
alle afdelinger, der beskriver de konkrete handlinger, som netop skal være med til at sikre, at politikken kommer til at gøre
en forskel for borgerne i Silkeborg Kommune. Handlingsplanen omfatter også samarbejdsprojekter med andre aktører fra
blandt andet region, almen praksis og civilsamfundet.

For at løfte det tværfaglige samarbejde er det afgørende, at:

-

Vi ser borgeren som ekspert i eget liv, og hvor borgernes
ressourcer og behov er grundlag for løsninger

-

Vi er inviterende og åbne, så alle gode kræfter
kommer i spil

-

Vi er nysgerrige på hinandens ståsted, faglighed og
kerneopgaver

-

Vi bruger naturen og udendørsomgivelser som arena

For at det kan lade sig gøre, har vi også brug for, at borgere, foreninger, organisationer, arbejdspladser, kulturinstitutioner,
lokalråd og andre byder ind som aktive samarbejdspartnere i hele Silkeborg Kommune. For vi skaber det gode liv sammen
med hinanden.

10

Sammen om sundhed
og trivsel – en del af noget større
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Sund By Netværket arbejder blandt andet for at imple
mentere FN´s verdensmål i et folkesundhedsperspektiv.
Healthy Cities Network arbejder ud fra 6 fokusområder,
som en hjælp til at arbejde helhedsorienteret med
verdensmålene.

FRED

ET
AN
PL

Silkeborg Kommune er medlem af Sund By Netværket,
der er en del af WHO´s European Healthy Cities Network,
som arbejder for at skabe rammer for et godt liv i bære
dygtige byer. Gennem vidensdeling og samarbejde sikrer
vi, at vi altid bruger den nyeste og opdaterede viden til at
styrke folkesundheden i Silkeborg Kommune.

NESKER

fra original figur, som kan findes i publikationen
Mennesker: Investering i de mennesker, der udgør voresOversat
Velstand:
Styrke ressourcerne i lokalsamfundet og øge
Copenhagen Consensus of Mayors – Healthier and happier cities for all, 2018

lokalområder.

F.eks. inddragelse af alle borgere, så vi kan deltage og
styrke lokalsamfundet og være medskabere af løsninger,
der giver øget lighed i sundhed.

Sted: Skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel.
F.eks. skabe byrum, der gør det sunde valg til det
nemmeste og mest tilgængelige valg på alle områder.

Deltagelse: Sikre deltagelse af borgere og fællesskaber i
de beslutninger, der påvirker os.
F.eks. ved at styrke den enkeltes evne til at tage vare på
sig selv, andre mennesker og de steder, hvor vi bor, lærer,
arbejder og leger.

adgang til de fælles goder og serviceydelser, der findes i
både den offentlige, private og frivillige sektor.

F.eks. ved at støtte borgere i udsatte positioner til at deltage
på lige fod med andre i de muligheder vores samfund
tilbyder.

Fred: Understøtte fredelige og inkluderende samfund.
F.eks. alle har en opgave i at sikre social retfærdighed, lige
muligheder for alle, og at vi kan leve i fredelig sameksistens
i kraft af vores forskelligheder.

Planet: Beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og
produktion.
F.eks. samarbejde lokalt, nationalt og internationalt for at
sikre sammenhæng i arbejdet for en sundere planet.
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FORSLAG TIL

KOMMISSORIUM FOR OUTDOORUDVALGET (§17,4-UDVALG) 2020-2021
I 2017 udnævnte Silkeborg Kommune sig til Danmarks Outdoor Hovedstad. Udgangspunktet
var i første omgang at bruge den nye position til at tiltrække endnu flere outdoor-entusiaster
og skabe mere turisme og forretning. Det vil vi stadig, men vi vil også noget mere. Borgerne i
Silkeborg Kommune skal mærke, at de bor i Danmarks Outdoor Hovedstad og have gavn af de
gevinster, der beviseligt er forbundet med ophold og aktivitet i naturen.
I 2018 vedtog Silkeborg Byråd Udviklingsstrategi for Vækst & Velfærd 2018-2030. Heri findes
byrådets vision for kommunen udtrykt i tre punkter og det ene punkt vedrører netop outdoor:


Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse,
sundhed og livskvalitet for alle.

Outdoor Hovedstaden skal være for alle og Silkeborg Kommune vil være i front, når det
handler om at tænke outdoor ind i den kommunale opgaveløsning. Både børn, unge, ældre,
psykisk sårbare, stressramte og mange andre skal opleve gevinsten ved at skifte vante
rammer ud med solskin, fuglefløjt og frostklare morgener.
For at sætte skub i arbejdet med at realisere byrådets vision, nedsættes der, jf. budgetaftalen
2020, et §17,4 outdoorudvalg, der skal arbejde strategisk med at udbygge og udvikle
Danmarks Outdoor Hovedstad i perioden 2020–2021.
Outdoorudvalget refererer til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Model af Silkeborg Kommunes outdoor-satsning
Modellen nedenfor præsenterer, hvordan vi i Silkeborg Kommune arbejder med outdoor.
Modellen kan rumme de mange outdooraktiviteter og -indsatser, der allerede er i gang samt
lokale og brede tværgående indsatser, der kommer til i fremtiden.
Modellens tre temaer er en sammenskrivning af udviklingsstrategiens fem pejlemærker
indenfor outdoor.
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Outdoorudvalgets arbejdsområde
Nærværende kommissorium beskriver de opgaver, hvor et politisk outdoorudvalg særligt kan
gøre en forskel, nemlig at arbejde for, at Danmarks Outdoor Hovedstad bliver for alle.
Derfor tager udvalgets arbejde afsæt i modellens tema 1, der handler om at løfte outdoor ind i
den kommunale opgaveløsning for at øge sundhed og livskvalitet for borgere og medarbejdere.
Udvalgets arbejde tager udgangspunkt i de ”midler”, der går på tværs af de tre temaer i
modellen ovenfor; inddragelse af lokalområder, fokus på faciliteter, indhentning og deling af
viden, indgåelse af relevante eksterne samarbejder samt branding og formidling.

Outdoorudvalget arbejder med to hovedopgaver:
1. At færdiggøre outdoormasterplanen med henblik på vedtagelse i byrådet og udarbejde
tillæg om, hvordan lokalområder kan involveres i realiseringen af masterplanen.
2. At udarbejde en strategi for hvor og hvordan outdoor kan tænkes ind i den kommunale
opgaveløsning og udvikling.

Mere detaljereret kommer udvalgets arbejde til at bestå af:


At færdiggøre ”Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad”, som
udvalget arver fra KFIU, så der bygges videre på det arbejde, der allerede er godt i
gang på outdoor-området i Silkeborg Kommune. Som tillæg hertil udarbejdes
strategi/principper for, hvordan lokalområder involveres i realiseringen af
masterplanen, så lokale muligheder og ressourcer sættes i spil på bedst mulig vis.



At forestå udarbejdelse af en overordnet strategi for hvor og hvordan outdoor kan
tænkes ind i den kommunale opgaveløsning, således at der i højere grad tænkes natur
og outdoor ind i eksisterende og nye løsninger af de kommunale opgaver. Derigennem
forventes det, at flere borgere og medarbejdere får kendskab til mulighederne for at
inddrage outdoor i hverdagen på tværs af brugertyper og aldersgrupper.

Masterplanen forventes færdiggjort og sendt til godkendelse i byrådet juni/august 2020, mens
tillægget følger inden udgangen af året.
Strategien for hvor og hvordan outdoor kan tænkes ind i den kommunale opgaveløsning og
udvikling fremlægges for byrådet i efteråret 2021.
Snitflader og relationer
Med outdoor placeret centralt i Silkeborg Kommunes vision og udviklingsstrategi er det et
tema, der allerede arbejdes med i forvaltninger og fagudvalg.
Outdoorudvalget skal arbejde på et strategisk niveau på tværs af fagområder, og skal derfor
holde sig ude af fagudvalgenes driftsopgaver og enkeltsager, men i stedet bidrage med
inspiration og anbefalinger til, hvordan Silkeborg Kommune kan inkorporere endnu mere
outdoor i kerneopgaverne.
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Outdoorudvalget skal samtidig holde sig orienteret om og have kontakt til de private aktører,
der er langt i arbejdet med at benytte outdoor som en ressource i erhvervsudvikling. Her er en
oplagt samarbejdspartner Foreningen Silkeborg Søhøjlandet – Danmarks Outdoor Hovedstad.
Udvalget bør også skabe kontakt til forskningsmiljøer, der beskæftiger sig med koblingen
mellem outdoor og diverse velfærdsområder, fx sundhed, læring, ældrepleje mv.
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