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Aftalens parter 

 

Samarbejdsaftalens parter er Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet. 

 

 

 

Præambel 

 

Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet har i mange år haft et godt samarbejde, først og 

fremmest omkring vand- og miljøaktiviteter, og kommune og universitet ønsker med denne aftale 

at videreføre samarbejdet inden for en bredere vifte af emner. 

 

Aarhus Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at bidrage til løsning af 

de komplekse udfordringer, der karakteriserer det globaliserede samfund, og til værdiskabelse i 

det omgivende samfund. Det er Aarhus Universitets ambition at stå stærkt blandt Europas 

moderne universiteter, og universitetet har den største faglige spændvidde blandt de danske 

universiteter med betydelige styrkepositioner inden for alle videnskabelige områder.  

 

I begyndelsen af 2012 vedtog Silkeborg Kommune en udviklingsstrategi, som strækker sig frem til 

år 2024. Med strategien har Silkeborg Kommune sat de langsigtede pejlemærker for, hvor 

Silkeborg Kommune er på vej hen og skabt en god basis for fremadrettet positiv vækst i 

kommunen.  

 

Et af elementerne i udviklingsstrategien er et øget fokus på forskning og uddannelse. Silkeborg 

Kommune ønsker at koble forskning og praksis tæt, så praksis konstant er baseret på den nyeste 

viden og samtidig ønsker kommunen at bruge forskningen som afsæt for at skabe vækst og 

udvikling. Som en del af dette har kommunen som en stor offentlig aktør et ønske om at bidrage 

til vidensudvikling og forskning inden for de kommunale serviceområder og ønsker derfor i 

endnu højere grad at stille praksis til rådighed for forskning. 

 

Aarhus Universitet har de seneste år gennemført en fusionsproces og en faglig reorganisering, 

som har til formål at skabe faglig dybde og samtidig søge dybere sammenhænge gennem et 

samspil med omverdenen. Aarhus Universitet vil som led i denne proces samle en række 

forsknings- og udviklingsaktiviteter fra universitetets forskellige geografiske lokaliseringer i 

Danmark i større forskningsmiljøer i og omkring campus i Aarhus. Herunder vil en række af 

universitetets forskningsaktiviteter i Silkeborg blive flyttet til Aarhus.  

 

Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune ønsker med nærværende aftale at fastlægge rammerne 

for et fortsat samarbejde som rækker udover den planlagte flytning af dele af 

forskningsaktiviteterne. Der forventes at gå en periode på 4-5 år, før de planlagte faciliteter er 

fraflyttet. Mulighederne for at anvende faciliteterne i forbindelse med universitetets skærpede 

ambitioner inden for sommerschool udredes. Aftaleparterne er samtidigt enige om, at 

universitetet i videst muligt omfang forud for frigivelse af plads i den eksisterende bygningsmasse 

varsler Silkeborg Kommune, således at de fraflyttede lokaler kan bringes i spil i forhold til den 

lokale erhvervsudvikling.  
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Aftalens indhold 

 

Det er samarbejdsaftalens overordnede formål, at Aarhus Universitets forskningsbaserede viden 

og kompetencer i et gensidigt udvekslingsforhold med Silkeborg Kommune kan bidrage til 

innovation og til at skabe vækst for såvel erhvervsliv som kommunale virksomheder. Aftalen 

omfatter på nuværende tidspunkt samarbejde på fire områder. Det er parternes hensigt, via årlige 

statusmøder om samarbejdet, at udbrede samarbejdet til flere områder. 

 

 

1. Vækst og entrepreneurship 

En del af Aarhus Universitets ambition bag reorganiseringen af universitetet er at skabe et tættere 

samspil med det omkringliggende erhvervsliv. Denne samarbejdsrelation vil Silkeborg Kommune 

gerne være med til at sætte fokus på og styrke i forhold til virksomhederne i kommunen. Med 

denne aftale formaliseres derfor en samarbejdsrelation mellem Aarhus Universitets 

videnudvekslingsarbejde og Silkeborg Kommunes erhvervsfremmeindsats. Et særligt 

indsatsområde i den forbindelse vil være entrepreneurship og tilførsel af ny viden til 

vækstiværksættervirksomhederne i Silkeborg Kommune. 

 
 

2. Folkesundhed 

Med Sundhedsloven og kommunalreformen har kommunerne fået en række væsentlige opgaver 

på sundhedsområdet. Silkeborg Kommune ønsker i samarbejde med Aarhus Universitet fortsat at 

sikre kvalitet og evidens i sundhedsydelserne. Aarhus Universitet ønsker at bridrage til 

udviklingen på det kommunale sundhedsområde, og derfor er samarbejde med kommuner 

udpeget som et centralt indsatsområde i den fælles strategi for samarbejde på sundhedsområdet 

med Region Midtjylland. På denne baggrund er Silkeborg Kommune og Institut for Folkesundhed 

enige om at indgå samarbejde på folkesundhedsområdet omkring videnudveksling, forskning og 

uddannelse med relevans for det kommunale sundhedsvæsen. Det kan blandt andet omfatte 

samarbejdsprojekter inden for forskning, videnudveksling, stillingsfællesskaber, uddannelse 

herunder efter- og videreuddannelse, praktikanter og specialestuderende. Der er enighed mellem 

parterne om at arbejde videre med dette. 

 

3. 0-18 års området 

Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet har sammen med VIA University College indgået en 

aftale om samarbejde indenfor 0-18 års området. Parterne etablerer et fælles forsknings- og 

udviklingssamarbejde med fokus på udvikling af læring og trivsel i institutioner og skoler. 

Formålet med samarbejdet er at bedrive praksisnær og anvendelsesorienteret forskning med 

henblik på kompetenceudvikling af indsatsen på børn- og unge området i Silkeborg Kommune. 
Aftalen anvendes til at opbygge et samarbejde mellem parterne om forskningsbaseret kapacitets- 

og kompetenceopbygning i forhold til brugen af digitale læringsmidler for 0-18-årige, 

skoleledelse, medborgerskab og inklusion.  
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Der er indgået særskilt aftale mellem Faculty of Arts, Aarhus Universitet, Skoleafdelingen, 

Silkeborg Kommune og Pædagogisk-Socialfaglig Højskole, VIA University College om indholdet 

af samarbejdet.  

 
 

4. Silkeborg som praksisfelt 

Silkeborg Kommune arbejder for en tæt kobling mellem forskning og praksis og ønsker derfor at 

inddrage forskning i både små og store projekter og praksisforløb. Med dette udgangspunkt 

ønsker Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet et samarbejde om små og store projekter, hvor 

Silkeborg Kommune stiller praksis til rådighed for forskning og analyser. Silkeborg Kommune er 

åben for projekter både inden for og på tværs af fagområder, og projekterne kan både være 

forskningsprojekter eller projekter, hvor studerende skriver opgaver eller udarbejder analyser 

eller tilknyttes i praktikforløb. 

 

Aftaler om de konkrete samarbejdsprojekter kan indgås på møder i styregruppen, eller når 

behovet opstår. 

 

Under denne aftale kan Silkeborg Kommune endvidere efterspørge konkret rådgivning inden for 

universitetets områder. De nærmere rammer for sådan rådgivning aftales fra gang til gang. 

 

 

 

Organisering og opfølgning 

 

Der nedsættes en styregruppe for samarbejdet med repræsentanter for aftaleparterne, som bærer 

det overordnede ansvar for realisering af aftalen. Parterne mødes 1-2 gange årligt og drøfter 

emner af fælles interesse, herunder koordinering af igangværende aktiviteter samt idégenerering 

og nytænkning af samarbejdet. Silkeborg Kommune er sekretariat for samarbejdet og sikrer 

udarbejdelse af mødekalender og forslag til dagsorden og referat fra møderne. 

Styregruppen kan efter behov nedsætte projektgrupper el. lign., som gives ansvaret for at udvikle 

og gennemføre de konkrete projekter. Der gøres en gang årligt status på gennemførte aktiviteter 

og disses udfald samt nye initiativer for den kommende periode. 

Parterne udpeger en kontaktperson, der kan fungere som det overordnede praktiske bindeled 

mellem parterne, og som kan fungere som indgang eller første kontakt i forbindelse med nye 

initiativer. Kontaktpersonerne deltager desuden i planlægningen af styregruppemøderne, ligesom 

kontaktpersonerne deltager på styregruppemøderne. 

I aftaleperioden sker der en løbende udvikling i forhold til de temaer og indsatsområder, som 

samarbejdet omhandler. Muligheder og resultater, som udspringer af samarbejdet skal formidles 

til omverdenen, og i særdeleshed til de lokale virksomheder. Silkeborg Kommune stiller 

kommunikationsressourcer til rådighed. 
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Pressemeddelelser m.v. godkendes af aftalens parter. Aftalen formidles i øvrigt i de 

samarbejdende parters respektive organisationer, ligesom den formidles til relevante 

interessenter. 

 
 

Aftalens varighed 

 

Samarbejdsaftalen løber foreløbig til udgangen af 2016.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Steen Vindum   Brian Bech Nielsen  

Borgmester    Rektor 

 

 


