Handlinger, der sætter fart på Erhvervsstrategi ’Fremad sammen’
2018 2020 2022

Erhvervshandleplan 2018/2
Silkeborg Kommune har i efteråret 2018 vedtaget den nye erhvervsstrategi for
2018-2022 ’Fremad sammen’. Strategien sætter nye ambitiøse mål og rammer
for erhvervsudviklingen i Silkeborg Kommune de kommende år.
’Fremad sammen’ er på flere områder en fortsættelse af vores hidtidige
erhvervsstrategi ’Sådan udvikler vi os’, der har virket. Silkeborg Kommune
VIL erhvervsudvikling og et stærkt erhvervsliv, og derfor indeholder strategien
fortsat fokus på at udvikle og forbedre erhvervslivets rammevilkår og
kommunens virksomhedsservice.
Grønne ambitioner, fokus på iværksættervirksomheder,
tiltrækning af flere virksomheder og mere udvikling af
vores midtbyer og detailhandel er blandt
de nye elementer i strategien.
– se den nye erhvervsstrategi her

Nye prioriteringer – nye mål
Vores nye mål er sat, så vi skal stå på tæer for at nå dem
Vi er glade for hver ny borger, hvert nyt job, hver virksomhed, der melder positivt
tilbage og for hver klima- og miljøforbedring, som vores virksomheder skaber.

I 2030 stræber vi ambitiøst efter:
•
•
•
•

105.000 borgere
4.000 flere arbejdspladser
At være i top 10 i erhvervsklimamålingerne
At assistere og markere grønne initiativer i kommunens virksomheder
for at fremme bæredygtige løsninger og nedbringe CO2 udledningen

Fra strategi til handling
Med Erhvervshandleplan 2018/2 tages straks fat på at omdanne den nye strategi
til konkrete erhvervsinitiativer til gavn for din virksomhed. Erhvervshandleplan 2018/2
beskriver derfor en række nye skarpe initiativer, der igangsættes i andet halvår af 2018
i tillæg til initiativerne i Erhvervshandleplan 2018.
Der er i alt afsat 3.635.000 kr. til realisering af Erhvervshandleplan 2018/2 med
stærke satsninger inden for bl.a. iværksætteri, den grønne dagsorden og styrkelse
af Silkeborgs byer og detailhandel.

Rammevilkår
I erhvervsstrategi ’Fremad sammen’ 2018-2022 arbejdes
med fire drivere for vækst, der er med til at skabe bedre
rammevilkår - og som gør det attraktivt at drive
virksomhed i Silkeborg Kommune:
•
•
•
•

Kvalificeret arbejdskraft
Infrastruktur
Service og attraktivitet
Det bedste udefra

Kvalificeret arbejdskraft

Vi bliver bedre
Vi arbejder for at virksomheder i Silkeborg Kommune har adgang til de kvalificerede
medarbejdere, der skal til for at sikre virksomhedernes fremtidige vækst. Det gør vi
gennem strategiske samarbejder med virksomheder, A-kasser og jobcenter.

Vi arbejder på:
Lærlingenetværk
Silkeborg Kommunes virksomheder vækster. Men de unges vigende interesse for at
tage en erhvervsuddannelse betyder, at virksomhederne har sværere ved at rekruttere
faglærte medarbejdere. Derfor igangsætter vi et tættere samarbejde med de virksomheder, som efterspørger faglært arbejdskraft.
Vi lægger ud med at undersøge mulighederne og interessen for at etablere et
lærlingenetværk på tværs af virksomheder. Målet er blandt andet at flere gennemfører
en erhvervsuddannelse ved at skabe et fællesskab, som sætter fokus på de sociale
og faglige gevinster, der er ved en erhvervsuddannelse.
Endnu flere studerende til Silkeborg ved hjælp af nyt partnerskab
For at øge synligheden af virksomhederne i Silkeborg overfor fremtidens medarbejdere
indgår Silkeborg Kommune en partnerskabsaftale med Career Service Center ved
VIA University College i Horsens.
Med en partnerskabsaftale sætter vi turbo på virksomhedernes adgang til samarbejde
med studerende om praktik, projekter og studiejobs. Der er ca. 5.000 studerende ved
VIAs erhvervsrettede uddannelser, som blandt andet omfatter VIA Engineering og
VIA Byggeri.

Infrastruktur

Vi udvikler
Silkeborg Kommunes erhvervsområder, butikker og seværdigheder
skal være synlige. Derfor øger vi tilgængeligheden gennem mere skiltning
i bymidten, navngivning af vores nye erhvervsområder samt brugervenlige
visualiseringer af områdernes muligheder.

Vi arbejder på:
Tids- og attraktivitetsstudier
Når virksomheder flytter til nye erhvervsområder, spiller placeringen i forhold til medarbejdere og kunder ind. Vi vil lave målinger på og visualiseringer af, hvor stort et opland
man kan nå inden for fx 30 minutters radius fra erhvervsområder i Silkeborg. Blandt
andet fra erhvervsområdet Hårup, hvor Silkeborgmotorvejen gør, at man kan nå
Aarhus inden for kort tid.
Navngivning af erhvervsområder
Silkeborg by rummer flere attraktive erhvervsområder. Men der er endnu ikke aktivt
taget stilling til, hvad områderne skal hedde. Et eksempel er erhvervsområdet i
Funder, der pt. er under etablering. Vi sætter gang i arbejdet med at navngive
erhvervsområderne med henblik på en effektiv lancering.
Find vej i midtbyen
Silkeborgs mange butikker, restauranter, seværdigheder samt oplevelser i den
bynære natur skal være nemme at finde for borgere og turister. Derfor udarbejder
handelSilkeborg plakater med brugervenlige overblikskort til kommunens informationsstandere med det formål at guide byens besøgende til gode og spændende
oplevelser.
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1,4 millioner indbyggere
700.000 potentielle medarbejdere
50.000 højtuddannede
71.000 arbejdssteder/virksomheder
600.000 jobs
75.000 studerende
21 videregående uddannelsesinstitutioner
Billund, Midtjylland og Aarhus lufthavne
Aarhus Havn

Service og attraktivitet

Vi du’r

Dynamiske byer tiltrækker turister, kunder, dygtige medarbejdere og skaber liv.
Derfor arbejder vi målrettet med initiativer, der styrker vores bymidter. For at øge vores
service og attraktivitet arbejder vi med intensiveret dialog mellem rådhus og virksomhed og
undersøger om vores nuværende set-up på både de indre og de ydre linjer er fremtidssikrede.

Vi arbejder bl.a. på:
Øget assistance til Silkeborgs midtbyer og detailhandel
Vi vil endnu mere by- og handelsliv, og derfor støtter Silkeborg Kommune op om
handelSilkeborg og Kjellerup cityforenings initiativer. Vi skal løfte i fællesskab, når
nethandlen udfordrer, og konkurrencen handelsbyerne imellem skærpes.
Hidtil har Silkeborg Kommunes assistance til handelSilkeborg primært været tilskud
i forbindelse med enkeltstående events. Fremover støttes såvel handelSilkeborgs
basisvirke (city manageren) og specifikke initiativer som branding, events og strategiske
projekter efter en 1:1 nøgle – 1 krone til basisbevilling og 1 krone til aktivitetsbevilling.
For hvert år vil der blive indgået samarbejdsaftaler mellem handelSilkeborg og Silkeborg
Kommune om hvilke opgaver, der konkret skal løses under aktivitetsbevillingen.
Mere liv i gaderne
Vi inspireres af de gode resultater med gadesamarbejde i Tværgade og vil sammen
med handelSilkeborg etablere gadesamarbejder i Vestergade og Søndergade. Det er
handelsgader, der står overfor en større modernisering, og hvor ekstra sammenhold
og fornyet fælles virkekraft er nyttig for at øge gadernes attraktivitet.

Markedsføring af julehandlen i Silkeborg
HandelSilkeborg koordinerer udgivelsen af et eksklusivt julemagasin, der
markedsfører butikkernes juletilbud, Silkeborg midtby og juleoplevelser i Silkeborg.
Julehandlen skal være hyggelig, og derfor opstilles en hytte til julemanden på torvet,
hvor der i løbet af december er aktiviteter for børn.
Opsætning af pylon ved Kjellerup
Kjellerup har 25 specialbutikker og en lang række kultur- og sportstilbud. Det skal
synliggøres overfor de 8.000 dagligt forbikørende på hovedvejen og inspirere flere til
at slå vejen forbi Kjellerup og Arena Midt m.m. Som optakt til Kjellerups byjubilæum
i 2019 vil Silkeborg Kommune opsætte en pylon til markedsføring af aktiviteter og
synliggørelse af udbuddet af butikker.
Kjellerup Handel og Erhverv og Arena Midt
vil stå for driften og i fællesskab arbejde
for mere synlighed. Budskabsmæssigt vil
pylonens annoncering følge samme
regelsæt som pylonerne i Silkeborg.

Det sker:

Børneteater på
Kjellerup Bibliotek

Velkommen til Kjellerup
– Danmarks første drive-in by
KIF spiller på
hjemmebane Arena Midt

200 m til 25 specialbutikker

Latenight
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Bedre kommunal service
Silkeborgs kommunale organisation vil opleves
som erhvervsvenlig fra kælder til kvist. Derfor
arbejder vi på at styrke samarbejdet på tværs
af afdelinger gennem innovationsforløb, som
skræddersyes med afsæt i virksomhedernes
behov og de betingelser, vi som kommune
arbejder under.
Dialog, koordinering og forventningsafstemning
bliver nøglebegreber for arbejdet med den
kommunale erhvervsservice, som igangsættes
i efteråret 2018 med assistance fra innovationSilkeborg.
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Servicetjek af vores lokale erhvervsfremme set-up
Erhvervsfremmesystemet står, som følge af lovændringer, overfor en større reform.
For at imødekomme de nye strukturer vil vi give vores lokale erhvervsfremme set-up
et serviceeftersyn.
Vi vil sikre, at rammerne for vores erhvervsfremmeindsatser stemmer overens med
den ny erhvervsfremmelovgivning, og vi vil undersøge, om vi og vores organisationsog samarbejdsstruktur er gearet til fremtiden.

International outdoor-konference
I arbejdet med at manifestere Silkeborg Kommune som Danmarks Outdoor Hovedstad,
arbejder VisitSilkeborg på værtskabet for en tilbagevendende international outdoorkonference. Som opløb hertil udarbejdes en business-case, der blandt andet kvalificerer
en kortlægning af netværk inden for outdoor og sundhed, en advisory-workshop, en
konkurrentanalyse og en fundraisingstrategi.

Det bedste udefra

Vi bringer i spil
Vi samler inspiration og viden til vækst fra aktører på tværs af
erhvervsfremmesystemet, vidensinstitutioner og tænketanke.

Vi arbejder på:
Sammen mod ny erhvervsservice
Danmarks erhvervsfremmesystem er under forandring, og det kommer til at betyde
nye servicetilbud og nye samarbejdspartnere for Silkeborgs virksomheder. Silkeborg
Kommune samarbejder med vores lokale foreninger om at gøre transitionen så problemfri som mulig og sikre, at Silkeborgs virksomheder fortsat har adgang til kvalificeret
sparring og netværk.
Vi arbejder også for at etablere værdiskabende samarbejde med systemets nye aktører,
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervshusene, så virksomheder i Silkeborg
Kommune fremadrettet får præcis den specialiserede vejledning og støtte fra bl.a.
vidensinstitutioner samt regionale og statslige instanser, som virksomhederne
har brug for.
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Erhvervsstrategiens andet fokusområde
er de tilbud om vejledning, netværk og
viden, som målrettes virksomhederne.
Indsatserne er inddelt efter
målgrupperne:
• Iværksættere
• Virksomheder i udvikling
• Grønne virksomheder

Iværksættere

Start her
Vi vil skabe endnu mere plads til iværksætteri. Derfor udvides de fysiske
rammer for iværksættere, og iværksætterindsatsen skærpes.

Vi arbejder på:
Styrket indsats for alle iværksættere i Silkeborg Kommune
Iværksættervirksomheder er vigtige, da de bidrager til jobskabelse og skaber udvikling i kommunen og i det eksisterende erhvervsliv. Silkeborg Kommune vil derfor,
i en flerårig indsats, sætte fokus på at forbedre rammerne for iværksættere.
Plads til flere
Vi vil øge antallet af pladser i udviklingsparken G-Kraft fra 47 til 71 pladser. Det bringer
Silkeborg Kommune ajour med sammenlignelige jyske kommuner i relation til antal
arbejdspladser i det centrale inkubator-miljø.
Sammenhængende tilbud for alle iværksættere
De mange gode tilbud om vejledning og netværk, som erhvervSilkeborg udbyder,
skal stilles til rådighed for alle iværksættere. Derfor intensiveres samarbejdet mellem
erhvervSilkeborg og iværksættere - uanset hvor de holder til.
Styrkelse af salgskompetencer
Det er salg, der får nystartede virksomheder til at vokse. Derfor vil der i alle
erhvervSilkeborgs iværksætteraktiviteter i de kommende år sættes skærpet fokus
på iværksætternes salgsindsats, så de bidrager til at skabe vækst og flere
arbejdspladser. Flere skal vokse hurtigere.

Virksomheder i udvikling

Et stærkt erhvervsliv
Jagten på nye virksomheder skal intensiveres. Derfor afdækker vi
virksomhedernes flyttemønstre for at blive klogere på Silkeborg Kommunes
styrkepositioner som erhvervskommune.

Vi arbejder på:
Virksomhedernes flyttemønstre og ønsker
For at kvalificere rekrutteringsindsatsen af flere virksomheder til Silkeborg Kommune,
bestilles et analysearbejde for at opnå dybere viden om virksomheders flyttemønstre,
beslutningsprocesser, årsager til flytning og valg af tilflytningsområde. Vi vil få uddybet,
hvorfor tilflyttede virksomheder netop har valgt Silkeborg Kommune, hvorfor nogle er
fraflyttet kommunen, og hvad virksomheder i udvalgte kommuner tænker om
Silkeborg som et muligt sted at drive virksomhed.
Vi har i de senere år bl.a. budt velkommen til:
Flowtech, Scada International A/S, EuroWheels, DEIF, Eva & Claudi og
Sports Group Denmark.

Silkeborg tiltrækker virksomheder

Velkommen til
Eva & Claudi A/S
Silkeborg

Eva & Claudi A/S er et globalt fashionbrand med rødder i den skandinaviske designtradition,
som fremstiller eksklusivt tøj til kvinder. Virksomheden flyttede sidste år til en 800 kvadratmeter
stor erhvervsejendom i Hårup fra deres tidligere domicil i Risskov. Eva & Claudi A/S driver butik
i Aarhus, sælger fra egen webshop samt via et stort forhandlernet i ind- og udland.

er
ækker virksomhed

Vi søgte et domicil med plads til lager, administration og fremtidsmuligheder til en pris, der var til at
betale sig fra. Til- og frakørselsmulighederne til Aarhus og Herning er gode, så vi hurtigt kan kigge forbi
vores leverandører, og så medarbejderne let kan komme frem og tilbage. Og så er Silkeborg jo et smukt
sted at drive virksomhed - det er bare en ekstra bonus.

ls

Vi fandt de
hel
og vi så mu t rette lokaler me
d god pla
ligheden
ds til vores
for at ind
arme og en
gå i et god
vis
imødekom
t branchefæ ioner. Motorvejen
mende dia
gør os let
llesskab her
log – og nu
tilgæn
. Vi
Heine Fro
glæder vi
mmelt, dire
os til at kom er blevet modtaget g
ktør for Eur
me
me ud ove
owheels
r steppern
e.

I 2017 sagde Silkeborg bl.a. også velkommen til:
Danfoss Redan, Danfoss Sales Denmark, Eurowheels,
DEIF Windpower, SCADA International og Sports Group Denmark.
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Kontakt Silkeborg Kommunes Erhvervstaskforce
og få en snak om dine muligheder.

Kontakt:
Udviklingschef Gregers Pilgaard
Mobil: 2090 1368
Mail: erhverv@silkeborg.dk
www.silkeborgkommune.dk
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Grønne virksomheder

Den grønne dagsorden
Vi arbejder for, at Silkeborg Kommunes virksomheder flytter sig i
en grønnere retning. Samtidig skaber vi fokus på Silkeborg Kommune
som et hjemsted for grøn vækst.

Vi arbejder på:
Grøn viden som byggesten til den grønne destination
Silkeborg er centralt beliggende i den vestdanske energiklynge, og er hjemsted for
et stort antal virksomheder og arbejdspladser relateret til den grønne energisektor.
Organisationerne Vindmøllebranchen, Eksportforeningen og Invest in Denmark har
ligeledes kontorer i Silkeborg.
For at øge det grønne samarbejde og Silkeborgs attraktivitet som erhvervskommune
for grønne energi-virksomheder, inviterer vi til samarbejde med aktører inden for grøn
energi for at tiltrække kursus- og netværksaktiviteter til Silkeborg.
Flere grønne virksomheder
Uanset branche, kan vi alle blive grønnere. Innovationsforløb i virksomheder skal
vise nye tilgange til blandt andet energibesparelser og genanvendelse med fokus på
den bæredygtige forretning. For at kick-starte dette arbejde vil innovationSilkeborg
facilitere innovationsforløb i to virksomheder, som efterfølgende kan bruges som
referencecases.

Grønt på dagsordenen
Hvad ligger der i erhvervsstrategiens fokus på grønne virksomheder? For at få udfoldet
hvad den grønne dagsorden også kan indeholde, udgiver innovationSilkeborg en særudgave af magasinet Know Now med cases og artikler, der demonstrerer forskellige tilgange til grøn omstilling. ErhvervSilkeborg inviterer også til et kick-of event, der sætter
spot på den grønne omstilling og den bæredygtige forretning.
Adgang til grøn viden og samarbejde
Silkeborgs centrale position inden for grøn energi skal fortsat udvikles. Det gør vi blandt
andet ved at skabe rammer for gensidigt kendskab og dialog blandt områdets virksomheder ved afholdelse af tema-møder for industrien. Ved møderne tager vi udgangspunkt
i virksomhedernes behov og udfordringer og tilbyder inspiration og adgang til viden om
relevante temaer i samarbejde med bl.a. branchens organisationer.

Hvad sker
der så nu?
Vi følger løbende op på vores handlinger og på, om vi når
vores mål. Handlingerne i Erhvervshandleplan 2018/2 skal
gøre en reel positiv forskel for områdets virksomheder, skabe
forretningsmæssig værdi og bidrage positivt til Silkeborgs
udvikling.
Sammen med vores samarbejdspartnere evaluerer og måler
vi løbende på, om de initiativer vi gennemfører, giver den
ønskede effekt.
Du kan følge vores fremdrift på
www.silkeborg.dk/erhverv

– vi får det til at ske

