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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
• Fortsat at være i top10 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 2020/1 omsætter vi strategien til konkrete handlinger til  
gavn for virksomheder og erhvervsudviklingen i Silkeborg Kommune. Og du finder  
blandt andet satsninger, som skal tiltrække flere arbejdspladser, udvikle og fremme  
vores detailhandel samt skabe grøn vækst.

Der er afsat to millioner kroner til realisering af Erhvervshandleplan 2020/1,  
som er gældende frem til maj 2020. 

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 de bedste 
betingelser for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Derfor arbejder vi  
sammen med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, jobcenter og lokale/regionale  
erhvervsfremmeaktører om konkrete initiativer, som imødekommer virksomhedernes  
efterspørgsel på arbejdskraft.  

I 2020/1 arbejder vi på: 

Fællesskab og stolthed omkring de erhvervsfaglige uddannelser
Vi underbygger virksomhedernes arbejde med at tiltrække fremtidens dygtige hænder 
gennem ErhvervSilkeborgs lærlingenetværk. Her kan virksomheder styrke deres 
lærlingeindsats gennem sociale/faglige arrangementer for lærlinge. Samtidig fejres  
virksomhedernes nyuddannede svende ved et særligt lykønskningsarrangement.   

Forspring til at tiltrække de højtuddannede talenter
Vi giver Silkeborg Kommunes virksomheder et forspring, når fremtidens højtuddannede 
medarbejdere skal tiltrækkes. Det sker gennem jobcrawls, hvor studerende fra eftertrag- 
tede uddannelsesretninger – såsom maskiningeniør og bygningskonstruktør – besøger 
vækstvirksomheder for at høre om karrieremulighederne. Derudover har virksomheder 
mulighed for at møde deres kommende medarbejdere gennem Company dating på  
VIA University College. 

Kvalificeret arbejdskraft

Vi bliver bedre  



Silkeborgmotorvejen er vejen til vækst. Siden motorvejen åbnede i 2016, har vi  
oplevet en markant stigende interesse fra virksomheder, som ønsker at etablere sig  
langs motorvejen. Med www.silkeborgvokser.dk lancerer vi Silkeborg Kommune  
som en attraktiv erhvervsdestination. 

I 2020/1 arbejder vi på: 

Topmøde med fokus på erhvervspolitiske emner
Ved årets topmøde sætter vi fokus på Silkeborg som erhvervsdestination. Og hvordan  
vi sikrer de bedste vækstbetingelser for kommunens virksomheder, samt synliggøre 
vores potentiale som midtjyllands erhvervscentrum.

Tiltrækning af erhvervsprojekter
Det er efterhånden blevet en tradition, at vi inviterer rådgivere og entreprenører til  
”Byg med Silkeborg”. Et arrangement, hvor vi fokuserer på Silkeborgs potentiale  
som erhvervskommune og viser projektmulighederne frem, samtidig med at der  
netværkes.

Infrastruktur

Vi udvikler



Erhvervspark Funder

Erhvervspark Nord

Erhvervskorridoren

Erhvervspark Hårup

Indenfor en times kørsel:
• 1,2 millioner indbyggere 
•  130.000 arbejdssteder/virksomheder 
•  21 videregående uddannelsesinstitutioner 
•  Mere end 600.000 jobs 
•  3 lufthavne - Karup, Billund og Tirstrup 
•  Aarhus Havn

Skive

Viborg

Herning

Billund Vejle

Silkeborg

Kolding

Skanderborg

Aarhus

Horsens

Randers

Aalborg

Holstebro



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.



Vi arbejder for at styrke vores handelsliv og vi ved, at et levende bymiljø  
er vigtigt for både nye og eksisterende borgere. Samtidig skal arbejdet med  
Danmarks Outdoor Hovedstad føre til mere omsætning for vores  
turistbranche og handelsliv.

I 2020/1 arbejder vi på: 

Spotlys på detailhandelstalenter
Silkeborg rummer en stribe unge talenter indenfor detailhandel og restauration. Talenter 
som har et godt blik for nye trends og morgendagens forretning. Med etableringen af et 
nyt detailhandelsnetværk for talenter samler vi kræfterne for at udvikle nye ideer til gavn 
for Silkeborgs handelsmiljø. For eksempel ift. aktiveringen af tomme lejemål. Og spotly-
set rettes endnu engang mod restaurations- og detailhandlens stjerner, når der afvikles 
’byens bedste’.

Flere kunder udefra
I 2020 renoveres Vestergade. Og den omfattende byggeproces kan ændre butikkernes 
kundemønstre, mens renoveringen står på. Vi ønsker at minimere kundetabet, og derfor 
iværksætter HandelSilkeborg bl.a. en markedsføringskampagne, der sammenkobler 
events og handelsoplevelser, så flere udefra bruger Silkeborg som shopping og ople- 
velsesdestination. Endvidere gennemføres en postnummerundersøgelse. 

Service og attraktivitet 

Vi du’r  



Gadeudvalg øger handelsgadernes attraktivitet
Nye gadeudvalg spirer frem, ligesom de etablerede gadeudvalg øger handelsgader- 
nes attraktivitet og aktivitetsniveau. Derfor fortsætter vi arbejdet med de eksisterende 
gadeudvalg og sikrer starthjælp til de gågader, som endnu ikke har etableret et udvalg. 
Målet er handelsgader med et højt aktivitetsniveau såvel som et handelsmiljø, som byder 
på forskellige udtryk og overraskelser.

Sammenhæng mellem outdoor og omsætning
Vi knytter flere kommercielle produkter til de gratis outdoortilbud. Samtidig arbejdes  
der systematisk med at skabe værdikæder mellem outdooraktiviteter og byens overnat-
nings- bespisnings- og serviceerhverv.  

Analyse af Silkeborgs hotelkapacitet
Skaber brandet Danmarks Outdoor Hovedstad et nyt behov for overnatning, og hvordan 
imødekommer vi i det hele taget turisternes ønsker til overnatning på den bedste måde? 
Det bliver vi klogere på, når vi gennemfører en analyse af Silkeborgs overnatningsudbud 
og -kapacitet i samarbejde med VisitAarhus.

Flere møder og konferencer i Danmarks Outdoor Hovedstad
Vi intensiverer arbejdet med at tiltrække møder og konferencer til Silkeborg, når  
VisitAarhus styrker relationerne til Silkeborgs virksomheder ved hjælp af den incoming- 
funktion, som blev etableret i 2019. Samtidig øger vi mødeplanlæggernes kendskab til 
Silkeborg gennem inspirerende studieture. 



Outdoor som udviklingsværktøj
InnovationSilkeborg sætter fokus på arbejdet med outdoor, når de  
gennemfører en række udviklingsworkshops i Silkeborg Kommunes  
afdelinger. Formålet er at styrke afdelingernes arbejde med outdoor,  
når der udvikles nye indsatser i de respektive fagcentre. 





Innovation er vejen til vækst. Derfor henter vi inspiration udefra,  
som kan styrke virksomhedernes forretninger såvel som at inspirere 
til nye samarbejder.    

I 2020/1 arbejder vi på: 

Signaturarrangement for innovation
Vi inspirerer Silkeborgs virksomheder til at tænke innovativt i deres produkt- og  
serviceudvikling, når InnovationSilkeborg inviterer til et spændende signaturarran- 
gement med fokus på konkrete innovationsemner og -værktøjer.

Studietur til verdens innovationscentrum
Der kigges mod de dominerende innovationstendenser,  
når InnovationSilkeborg arrangerer en studietur til Kina  
- til Pearl River Vally - sammen med Innovation Lab,  
China Hive og Udenrigsministeriet. De deltagende  
virksomheder vil høre om verdenskendt innovation,  
skabe netværk og blive klogere ift. at omsætte deres  
innovationsviden til konkrete handlinger. 

Det bedste udefra

Vi bringer i spil 

Vidste du?   
InnovationSilkeborg udbyder flere 
spændende innovationskurser, som giver 
deltagerne redskaber til deres arbejde med 
innovation.

Kurserne retter sig mod ledere såvel som 
medarbejdere. 



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

Iværksættere

Virksomheder i udvikling

Grønne virksomheder



I 2018 og 2019 blev iværksætterarbejdet intensiveret. Konkret rummer G-Krafts iværksætter-
miljø nu 20 iværksættere mere end tidligere. Men vi ønsker fortsat at fintune  
iværksætterindsatsen. Et er start-up – noget andet er scale-up.  
  

I 2020/1 arbejder vi på: 

Analyse af fremtidens iværksætter-setup 
Vi undersøger, hvordan andre kommuner og private aktører arbejder med iværksætteri, 
ligesom vi bliver skarpere på, hvordan vores egne indsatser matcher vores ambitioner. 
Analysen vil udmønte sig i anbefalinger til konkrete handlinger, blandt andet i forhold til 
hvordan vores iværksættere hurtigt bringes ind på vækstkurven.

Iværksættere

Start her 

Vidste du at?   
Vi har øget antallet af pladser i G-Kraft til 71, 
og flere unge virksomheder kan blive en del af 
vækstmiljøet. ErhvervSilkeborg sætter spot på 
og udvikler iværksætternes salgskompetencer. 
Og 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 entrepre- 
nørskabsånd. 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 sammen med erhvervslivet om at styrke vores erhvervsimage og  
tiltrække nye virksomheder til Silkeborg Kommune. Samtidig understøtter vi den  
medarbejderdrevne innovation, og vi inspirerer til fremtidens butik med værdiskabende  
inspirationsmøder.   
  

I 2020/1 arbejder vi på: 

Innovationsnetværk for nøglemedarbejdere 
InnovationSilkeborg opbygger et nyt innovationsnetværk, hvor nøglemedarbejdere  
kan blive inspireret til - og samarbejde om - at fremme og fastholde innovationen i  
og på tværs af virksomheder.

Inspirationsmøder indenfor e-handel, salg og fremtidens butik
Vi ønsker at styrke Silkeborg som handelsby, og derfor inviteres detailhandlen til  
tre ledelsesmøder med fokus på højaktuelle emner som salg, e-handel og fremtidens 
butik. Formålet er at inspirere butikkerne til deres fortsatte udvikling og styrke  
sammenholdet.

Silkeborg vokser
I slutningen af 2019 lancerede vi vores kampagne – Silkeborg Vokser, som sætter  
retningen for Silkeborg som erhvervskommune. Nu sætter vi handling bag ordene  
med en større markedsføringsindsats, som henvender sig til vækstvirksomheder fra  
andre kommuner. Vi vil – gennem medier, direct mails og direkte dialog - fortælle,  
hvad Silkeborg har at byde på for virksomheder med udvidelse- eller flytteplaner. 

Virksomheder i udvikling

Et stærkt erhvervsliv  



Hvornår flytter virksomheder? 
• 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 pladsproblemer, 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 vækst-
virksomheder med  +10 ansatte med en 
beliggenhed i Favrskov, Ikast-Brande, 
Skanderborg, Randers, Viborg, Herning 
eller Aarhus.



Erhvervstaskforce 
Vil du vide mere om Silkeborg Kommune som erhvervs- og vækst-
kommune, eller er du allerede på udkig efter en byggegrund eller 
et lokale? Uanset hvad du har af spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte Silkeborg Kommunes erhvervstaskforce. Vi vil gøre 
vores bedste for at hjælpe dig videre – hurtigt og professionelt!

Erhvervskonsulent 

Johanne Christensen  
Silkeborg Kommune

Direktør 

Torben Vilsgaard 
ErhvervSilkeborg



Få svar indenfor 24 timer

Erhvervstaskforce
T:  20 90 13 68
M:  erhverv@silkeborg.dk
W:  silkeborgvokser.dk

Plan- og Byggechef 

Trine Skammelsen  
Silkeborg Kommune

Sektionsleder 

Søren Overgaard 
Silkeborg Kommune

Udviklingschef 

Gregers Pilgaard  
Silkeborg Kommune



For mange virksomheder er den bæredygtige forretningsudvikling blevet  
et konkurrence- og udviklingsparameter. Derfor hjælper vi virksomheder med  
at igangsætte den grønne omstilling gennem den rette forretningsplan. Ligesom  
vi markerer de grønne frontløbere til inspiration for andre virksomheder.      
  

I 2020/1 sætter vi fokus på: 

Energi- og CO2-besparelser med den rigtige forretningsplan 
Vi hjælper de små- og mellemstore virksomheder med at nedbringe deres energi- og 
ressourceforbrug ved hjælp af grønnere forretningsplaner. Samtidig afholdes forskellige 
tema- og netværksarrangementer, som styrker virksomhedernes arbejde med at ned-
bringe ressourceforbruget.  

De grønne væksthistorier som inspiration for andre virksomheder
De grønne væksthistorier - og effekten af dem – trækkes frem på scenen, når vi inviterer 
Silkeborgs erhvervsliv til et arrangement spækket med inspiration til den grønne dag-
sorden som vækstdriver. Ved samme lejlighed uddeles Silkeborg Kommunes grønne 
ærespris til en særlig frontløber indenfor den grønne dagsorden. 

Grønne virksomheder

Den grønne dagsorden   



Vidste du at? 
Silkeborg Kommune har igangsat arbejdet med en klimastrate-
gi, som sætter retningen for de handlinger, som skal nedbringe 
CO2-forbruget for kommunen som organisation såvel som for 
kommunen som geografisk område.



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 - som er et initiativ, der skal løse kompetence- 
 forsyningsbehovet hos små og mellemstore virksomheder på tværs af erhvervs-,  
 beskæftigelses- og uddannelsesområdet. 

• HR-Netværket - som giver HR-medarbejdere fra lokale virksomheder adgang  
 til ny viden om aktuelle HR-temaer og mulighed for sparring og erfaringsudveksling.

Tallene bag Erhvervshandleplan 2020/1
I alt er der afsat to millioner kroner til nye initiativer.





 
Hvad sker  
der så nu?
Handlingerne i Erhvervshandleplan 2020/1 skal gøre en reel pos-
itiv 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


