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I 2018 vedtog vi erhvervsstrategien ’Fremad sammen’. Strategien sætter ambitiøse  
mål og rammer for erhvervsudviklingen i Silkeborg Kommune de kommende år. 
  
I Silkeborg Kommune er vi 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 2019 omsætter vi strategien til konkrete handlinger til  
gavn for din virksomhed og erhvervsudviklingen i Silkeborg Kommune. 

I alt er der afsat 3 mio. kr. til realisering af Erhvervshandleplan 2019 bl.a. med  
satsninger inden for den grønne dagsorden og et intensiveret samarbejde  
med folkeskoler, jobcenter og uddannelsesinstitutioner.

Nye prioriteringer – nye mål
Vores nye mål er sat, så vi skal stå på tæer for at nå dem 



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

Kvalificeret arbejdskraft

Service & attraktivitet

Infrastruktur

Det bedste udefra



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, uddannelsesinstitutioner, A-kasser og jobcenter. 

Vi arbejder på: 

Silkeborg Jagter Talenter  
Formålet med Silkeborg Jagter Talenter er at formidle kvalificeret arbejdskraft til  
virksomhederne i Silkeborg Kommune og at synliggøre de spændende karrieremulig- 
heder for bl.a. studerende, faglærte og særligt efterspurgte faggrupper. Silkeborg Jagter 
Talenter er et samarbejde mellem lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner,  
Jobcenter Silkeborg, ErhvervSilkeborg og Silkeborg Kommune.

• Lærlingenetværk
 Der etableres et netværk for virksomheder, der har lærlinge ansat. Formålet med  
 netværket er, dels at virksomhederne planlægger lærlingearrangementer med både  
 socialt og fagligt indhold for at gøre det mere attraktivt at være lærling. Dels at 
 mestrene via erfaringsudveksling, hjælp til stillingsopslag og inspiration, forbedrer  
 deres muligheder for at rekruttere lærlinge i fremtiden og generelt styrker deres  
 lærlingeindsats.

• Spot på uddannelses- og jobmuligheder i Silkeborg 
 Vi sætter fokus på de unges uddannelses- og jobmuligheder ved at arbejde med  
 praktikpladsgaranti og en uddannelses- og jobmesse. 

Kvalificeret arbejdskraft

Vi bliver bedre  



I Silkeborg Jagter Talenter  
arbejder vi derudover med: 
• HR-Silkeborg: Netværk for HR-ansvarlige
 HR-Netværket fortsætter ind i 2019, hvor fire årlige  
 netværksmøder giver HR-medarbejdere fra lokale  
 virksomheder adgang til ny viden om aktuelle HR- 
 temaer og mulighed for sparring og erfaringsud- 
 veksling. Samtidig har vi en ambition om, at flere  
 virksomheder inviteres med i netværket. Kontakt  
 tovholder på HR-Netværket Tessa Salling på tlf. nr.  
 24 91 65 02 eller på mail ts@silkeborg.dk for at høre  
 mere.

• Morgendagens arbejdskraft
 I løbet af de seneste år er Erhvervsakademi Dania,  
 VIA University College og Aarhus Universitet kommet  
 tættere på erhvervslivet i Silkeborg via samarbejds- 
 aftaler. Aftalerne bliver i 2019 udmøntet i virksom- 
 hedsrettede tilbud om deltagelse i karrieremesser på  
 skolerne, organiserede besøg af bl.a. ingeniørstude- 
 rende i lokale virksomheder, samt mulighed for at få  
 løst konkrete udfordringer af de studerende ved  
 innovationsevents.

 ErhvervSilkeborg inviterer desuden virksomheder med  
 på karrieremesserne Jobtræf, K-dag og til Company  
 Dating. Her er der mulighed for at møde studerende  
 og brande sig som en interessant arbejdsplads.

 For yderligere info kontakt gerne Peter Fabricius  
 på tlf. nr. 41 19 59 55 eller på mail  
 pf@erhvervsilkeborg.dk

Ønsker din virksomhed 
samarbejde med folkeskolerne? 
Skoleafdelingen samarbejder gerne med virksomheder om konkrete 
projekter eller innovationsforløb. Hvis du er interesseret i at høre 
nærmere om samarbejdsmulighederne, er du meget velkommen til  
at kontakte skolekonsulent Jette Hundahl Mikkelsen på tlf. nr.  
23 71 68 00 eller på mail JetteHundahl.Mikkelsen@silkeborg.dk.





Infrastruktur skal fungere så godt, at den ikke bemærkes. Vi arbejder på at løfte  
infrastrukturen og øge virksomhedernes konkurrencekraft. Silkeborgmotorvejen  
er fortsat en dynamo, og erhvervsområderne langs motorvejen skal profileres. 

Vi arbejder på: 

Topmøde: Arbejdskraft & Infrastruktur
Ved det årlige topmøde sætter vi fokus på de emner, som fylder mest hos kommunens 
virksomheder; arbejdskraft og infrastruktur. Topmødet afholdes i et samarbejde mellem 
Dansk Industri Silkeborg-Viborg, ErhvervSilkeborg og Silkeborg Kommune. 

Branding af de motorvejsnære erhvervsområder
I den seneste erhvervshandleplan havde vi opmærksomheden rettet mod hvor mange 
potentielle medarbejdere, indbyggere, studerende, uddannelsesinstitutioner mv. man 
kan nå inden for 1 time fra de motorvejsnære erhvervsområder. Nu ønsker vi at omsætte 
vores viden om erhvervsområderne til konkrete handlinger. Derfor arbejder vi i 2019 med 
at synliggøre samt udvikle områdernes særlige kendetegn for at kunne tiltrække endnu 
flere virksomheder/investeringer til erhvervsområderne. 

Byg med Silkeborg
I efteråret 2019 inviterer vi investorer, rådgivere, udviklere mm. til et arrangement med 
fokus på bygge- og udviklingsmuligheder i Silkeborg Kommune indenfor erhvervsbyg-
geri. I løbet af dagen vil vi besøge en række områder i Silkeborg, der byder på attraktive 
projektmuligheder.

Infrastruktur

Vi udvikler



Funder

Høje Kejlstrup

Erhvervskorridoren

Hårup

Indenfor en times kørsel:

• 1,2 millioner indbyggere
• 570.000 potentielle medarbejdere
• 63.000 højtuddannede
• 184.000 erhvervsfaglige
• 130.000 arbejdssteder/virksomheder
• 193.000 studerende
• 21 videregående uddannelsesinstitutioner
• Mere end 600.000 jobs

Skive

Viborg

Herning

Billund Vejle

Silkeborg

Kolding

Skanderborg

Aarhus

Horsens

Randers

Aalborg

Holstebro



Større byggeprojekter 

Gang i Silkeborg 

Parallelkonkurrence om ny masterplan for Søfronten og Havnen

College360: Står færdigt i 2019

Søtorvet: Står færdigt i 2021



Papirtårnet: Står færdig i 2020

Nordskovvej: Færdig i 2020

Erhvervskorridoren

Søndergade og Vestergade: Renoveret 2022



To timers gratis  
parkering i Silkeborg
Byrådet har indført to timers gratis parkering  
på de kommunale parkeringspladser i Silkeborg 
midtby. Gratis parkering skal få endnu flere til at 
handle i Silkeborgs hyggelige gågader.



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.

Vi arbejder bl.a. på: 

Øget aktivitet og fællesskab i gaderne 
Vi arbejder med etablering af flere gadesamarbejder, så forretninger i gågade-nettet får 
mulighed for at indgå i de nære fællesskaber, som har vist sig værdifulde. For at bakke 
op om eksisterende og spirende gadesamarbejder, kanaliseres der aktivitetsmidler ud  
til samarbejderne. Gadesamarbejderne får mulighed for at anmode om op til 25.000 kr.  
pr. gade og under forudsætning af 1:1 finansiering. På den måde vil gaderne kunne 
sætte gang i aktiviteter, der markerer den enkelte gades identitet, inviterer kunderne 
indenfor og sætter fokus på kundernes oplevelse i butikkerne.

Forretningsudvikling og gode butiksoplevelser 
Presset fra den øgede nethandel og konkurrerende handelsbyer kan mærkes, og der 
sættes ind på at styrke butikkerne, så Silkeborg også fremover er en attraktiv handelsby. 
Med HandelSilkeborg for bordenden stilles der gennem inspiration, rådgivning og kurser 
skarpt på den fortsatte udvikling af shoppingoplevelsen i byens butikker og gadeindret-
ningens betydning for butikkernes omsætning.

Service og attraktivitet 

Vi du’r  



Et samlet Kjellerup giver kunderne en større købsoplevelse
Med inspiration fra Odder, der med stor succes samler byen, vil Kjellerup Handel og  
Erhverv samle byens forretninger og øvrige erhvervsliv om et modeshow. Det skal vise 
alt det bedste Kjellerup har at byde på og skabe den dynamik som Odders event er 
kendt for.

Nyt kommunalt servicenetværk
Med kommunens nye erhvervsstrategi retter vi opmærksomheden mod den service, vi 
som kommune yder overfor vores virksomheder. Derfor etablerer vi et servicenetværk 
med de kommunale medarbejdere, som arbejder med erhvervssager. Netværket skal 
sætte service højt på dagsordenen og styrke koordineringen af virksomhedssager på 
tværs af afdelinger til gavn for kommunens virksomheder. 

Branding og markedsføring af Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad 
I 2019 sætter vi stærkt ind på markedsføring af Danmarks Outdoor Hovedstad på det 
tyske, hollandske og norske marked. I Tyskland er der fokus på cykel- og lystfiskerturis-
terne og i Holland målrettes skytset campingsegmentet. Samtidig markedsføres outdoor 
hovedstaden bredere i Norge med fokus på Silkeborgs stærke kultur- og byliv.

VisitSilkeborg forbereder desuden organisationen på indgåelse af nyt destinations- 
samarbejde som konsekvens af ny lov om erhvervsfremme.





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

Vi arbejder på:

Fra innovation til vækst
Vi ønsker at styrke virksomhedernes  
innovationskraft gennem inspiration, 
formidling og uddannelse. Derfor afholder 
InnovationSilkeborg en konference, som  
kan inspirere virksomheder til, hvordan  
de omsætter deres innovation til vækst. 
Samtidig intensiverer vi formidlingen af  
de konkrete finansieringsmuligheder,  
som kan hjælpe virksomheder med at 
realisere deres innovationsprojekter.

Det bedste udefra

Vi bringer i spil 

Det nye  
erhvervsfremmesystem  
- servicetjek for at ruste 
os til fremtiden   
Den 1. januar 2019 trådte en ny lov om er- 
hvervsfremme i kraft. Loven betyder bl.a., at  
alle virksomheder nu har mulighed for at få 
specialiseret vejledning fra Erhvervshus  
Midtjylland. Det betyder, at hvis din virksom- 
hed brug for viden og vejledning om f.eks. gen-
erationsskifte, finansiering, opstart af eksport 
eller anden vejledning om vækst, så kan du få 
gratis hjælp hos Erhvervshuset. 

Se www.erhvervshusmidtjylland.dk eller  
kontakt ErhvervSilkeborg, der kan fortælle mere 
og sørge for, at du bliver henvist til rette sted 
hos Erhvervshuset.
 
Den nye lov medfører også andre ændringer, 
og derfor er det besluttet at give vores lokale 
erhvervsfremme set-up et serviceeftersyn i løbet 
af 2019. Vi vil ved eftersynet sikre, at rammerne 
for vores erhvervsfremmeindsatser stemmer 
overens med den nye lovgivning, og at vores 
organisations- og samarbejdsstruktur er  
gearet til fremtiden.



Vidste du?   
InnovationSilkeborg udbyder  
en INNOVATOR-uddannelse, som giver 
deltagerne redskaber til arbejdet med 
innovation. 

Uddannelsen retter sig mod både ledere 
og medarbejdere.



 
VIRKSOMHEDER
Erhvervsstrategiens målgrupper tilbydes  
vejledning, netværk og viden. Indsatserne  
er inddelt efter målgrupperne:

Iværksættere

Virksomheder i udvikling

Grønne virksomheder



 
Vi vil skabe endnu mere plads til iværksætteri. Derfor udvider vi de fysiske  
rammer for iværksættere og skærper iværksætterindsatsen. 
  

Vi arbejder på:

Spirepladser til unge iværksættertalenter
I løbet af 2019 vil Silkeborg Kommune undersøge muligheden for at fremme de helt unge 
iværksættertalenter. Derfor ser vi på, om der fx skal etableres ”flyvepladser” i G-kraft til 
iværksættere mellem 15-18 år, som har en forretningsidé, ambitioner såvel som moden-
hed til at realisere en forretningsplan.

Iværksættere

Start her 

Vidste du at?   
Vi er ved at øge antallet af pladser i iværksættermiljøet G-Kraft fra  
nuværende 47 pladser til 71, så flere unge virksomheder kan blive en  
del af miljøet og vokse og vækste. ErhvervSilkeborg sætter spot på og  
udvikler iværksætternes salgskompetencer, da salgsindsatsen er en  
afgørende parameter for de unge virksomheders vækst. Vi vil udbygge  
et stærkt økosystem med et velfungerende netværk, hvor der er fokus  
på at involvere og inddrage iværksættere, rådgivere og aktører  
fra hele Silkeborg.

Flere iværksætterindsatser 
Flere initiativer skubber allerede på de unges  
entreprenørskabsånd. Fx i Ungekulturhuset, hvor der  
er aktiviteter for unge, der gerne vil teste en forretningsidé. 
Eller når Erhvervsakademi Dania og VIA University College 
laver forløb for og sparrer med studenteriværksættere i  
studentervæksthuset.



Vi arbejder med netværk og samarbejde som en af vejene til vækst og  
udvikling i områdets mange virksomheder. Vi åbner FabLab for virksomheder  
og udvider udviklingsgrupperne for ejerledere. Samtidig intensiverer vi jagten  
på nye virksomheder.    
  

Vi arbejder på:

Vækstgruppe for ejere af webshops
Globaliseringen og den stigende internethandel udfordrer ikke kun detailhandlen, men 
stiller også store krav til webshops om at være med forrest i kapløbet om synlighed,  
service og skarpe priser. For at bistå Silkeborgs webshops etablerer vi derfor i 2019  
en skræddersyet ledersparringsgruppe for webshopindehavere og -ansvarlige, hvor  
der er fokus på sparring og videndeling om forretningsudvikling for netbutikker. 

Silkeborg Jagter Virksomheder
Silkeborgmotorvejen har givet os nye kort på hånden. Samtidig er der igennem de se- 
neste år skruet op for erhvervsklimaet. Tilsammen betyder det, at Silkeborg Kommune 
nu har et troværdigt kandidatur for virksomheder med flytteplaner. Derfor lanceres  
Silkeborg Jagter Virksomheder.

Initiativet har både et langt og kort perspektiv. På den lange bane skal initiativet booste 
vores erhvervsimage internt og eksternt. Målet er, at der både opnås gode ambassadø- 
rer og en større kendskabsgrad til Silkeborg Kommune som et attraktivt sted at etablere 
sig. Da imagepåvirkning tager tid, vil initiativet fra starten af være flerårigt og målrettet  
en udvalgt geografi – jf. analyserne gennemført af A&B Analyse. 

Virksomheder i udvikling

Et stærkt erhvervsliv  



Som styringsværktøj for imageplejen  
udarbejdes der et årshjul for den 
interne og eksterne erhvervskom- 
munikation. 

Sideløbende med imageplejen lance- 
res en fokuseret indsats med ambitio- 
nen om at rekruttere iværksættere og 
etablerede virksomheder til Silkeborg 
Kommune. I forhold til iværksætter- 
segmentet vil der i kommunens bo- 
sætningskampagne blive sat fokus på 
mulighederne i iværksættermiljøerne. 
For de etablerede virksomheder vil 

fokus være rettet mod virksomheder i vækst, i en afgrænset geografi, og hvor ejeren 
allerede er bosat i Silkeborg Kommune. Udvælgelseskriterier som ligeledes er funderet  
i analyseresultaterne fra A&B Analyse.

Åben virksomhedsadgang til FabLab
Vi skaber platformen for mere innovation ved at åbne vores Fabrikations Laboratorium  
(FabLab) for virksomheder. I FabLab, som ligger i CampusHuset på Bindslevs Plads, har 
virksomheder mulighed for at udvikle samt teste deres løsninger ved brug af værktøjer  
indenfor digitale teknologier. Teknologier som programmering, 3D-printer og laser- 
skærere. Værktøjer, som de fleste virksomheder ellers ikke har adgang til, men som 
kan bidrage til nye innovative projekter. 

Et par resultater 
fra tiltrækningsanalysen 
• Næsten 12% af vækstvirksomheder med 10+ ansatte  
 overvejer at flytte hele eller dele af deres virksomhed  
 eller åbne en ny afdeling
• Flytteovervejelserne skyldes gerne fysiske plads- 
 problemer, eller at virksomheden (også) ønsker at  
 etablere sig i nye geografiske områder 
• For 40-50 % af vækstvirksomheder har adgangen  
 til deres nuværende medarbejdere og adgangen til nye  
 medarbejdere stor betydning ift. en eventuel flytning  
 af virksomheden

Resultaterne stammer fra en analyse, som A&B Analyse  
har udarbejdet for Silkeborg Kommune i efteråret 2018.  
De adspurgte virksomheder var vækstvirksomheder  
med +10 ansatte med en beliggenhed i Favrskov,  
Ikast-Brande, Skanderborg, Randers, Viborg, Herning  
eller Aarhus.



Vi hjælper din  
virksomhed godt på vej 
I vores Erhvervstaskforce har vi samlet en række nøglepersoner 
indenfor erhvervsudvikling, som yder professionel hjælp til  
større erhvervssager. Heriblandt hjælp til etablering, når nye 
virksomheder flytter til Silkeborg Kommune.



Har din virksomhed brug for  
erhvervstaskforcens hjælp?

Kontakt udviklingschef Gregers Pilgaard på tlf. nr.  
20 90 13 68 eller mail erhverv@silkeborg.dk. 

Vi svarer indenfor 24 timer.



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:

Grønne møder, konferencer og netværk 
Med en opsøgende indsats arbejder VisitSilkeborg på at flere virksomheder og organi-
sationer afholder deres møder og konferencer med grøn viden som omdrejningspunkt i 
Danmarks Outdoor Hovedstad. Der er især fokus på, at de organisationer, der har hjem-
sted i Silkeborg Kommune, lægger flere årsmøder og konferencer lokalt. Vi målretter for 
eksempel indsatsen mod virksomheder, klynger og organisationer inden for den grønne 
dagsorden, herunder vedvarende energi, forsyning, vand mv. En række af de bæredyg-
tige foregangsløsninger, der findes i området, kan også inkluderes i studieture og møder. 
Udover den opsøgende indsats og tilstedeværelse på de rette messer og fora, er Visit- 
Silkeborg behjælpelige med at planlægge både møder, konferencer og faglige besøg. 
Derfor opretter vi en funktion, så mødeplanlæggere kan tage direkte kontakt og få  
assistance til planlægningen, så Silkeborg bliver destinationen for mødet.

ErhvervSilkeborg inviterer desuden til netværksarrangementer blandt grønne virksom-
heder med fokus på videndeling.

Grønne virksomheder

Den grønne dagsorden   



Kåring af bedste klimaindsats
Vi ønsker at sætte spot på kommunens grønne virksomheder og effekterne af deres virke 
for miljøet. Målet er at fremme bæredygtige løsninger og nedbringe CO2 udledningen. 
Derfor uddeler borgmesteren en klimapris medio 2019. Prisen er en ærespris til en virk-
somhed, som enten har gjort en særlig indsats for omstilling til grøn og bæredygtig drift, 
har skabt særlige resultater til gavn for miljøet eller på anden vis bidrager til, at Silkeborg 
Kommune og verden udenom bliver mere klimavenlig. 

Alle borgere og virksomheder i Silkeborg Kommune inviteres til at indstille egen eller an- 
dre virksomheder og sende en begrundelse herfor. Vinderen bliver udpeget af en komité, 
der består af borgmesteren, formanden for Klima- og Miljøudvalget og en markant virk-
somhedsleder med indsigt i grøn vækst.

Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at skrive til erhverv@silkeborg.dk



Derudover fortsætter en række indsatser, som der tidligere er  
bevilliget penge til. Det drejer sig blandt andet om: 
  
• Studentervæksthuset – samarbejde mellem VIA University College  
 og Erhvervsakademi Dania

• Fælles turismemarkedsføring af de 12 østjyske kommuner i Norge og  
 Tyskland gennem samarbejdet Business Region Aarhus

• Kompetenceforsyning Midt

• Udvidelse af iværksættermiljøet G-KRAFT

Tallene bag Erhvervshandleplan 2019
I alt er der afsat 3 mio. kr. til nye initiativer i Erhvervshandleplan 2019.  





 
Hvad sker  
der så nu?
Handlingerne i Erhvervshandleplan 2019 skal gøre en reel positiv 
forskel for områdets virksomheder, skabe forretningsmæssig  
værdi og bidrage positivt til Silkeborg Kommunes udvikling. 

Sammen med vores samarbejdspartnere tester vi løbende på, om 
de initiativer, vi gennemfører, giver den ønskede effekt, og i maj 
og november gøres der status på aktiviteterne til Økonomi- og 
Erhvervsudvalget.

Du kan følge vores fremdrift på  
www.silkeborg.dk/erhverv
 
– vi får det til at ske


