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Vores ambitioner er fortsat store, men strategien må tilpasses den  
nye virkelighed, hvor corona-krisen har vidtgående konsekvenser 
for samfundet og de lokale virksomheder. 
  

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 handling til fremgang
Med Erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi for at imødekomme de udfordringer,  
som Silkeborgs virksomheder oplever på baggrund af corona-krisen. Og handleplanen 
indeholder 12 konkrete initiativer, som har til formål – hurtigt - at skabe effekt for 
erhvervslivet.

Der er afsat knap 2,1 mio. kroner til realisering af Erhvervshandleplan 2020/2,  
som er gældende fra maj - december 2020. Sideløbende med handlingerne i  
Erhvervshandleplan 2020/2 udføres de handlinger fra Erhvervshandleplan 2020/1  
(januar – maj), som endnu ikke er gennemført pga. corona-krisen. 

Nye udfordringer
– handlinger som genstarter væksten 
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Erhvervslivet bliver udfordret af de nye forretningsbetingelser.  
Og mange virksomheder er tvunget til at foretage justeringer af opgaver  
– og forretningsplaner – således, at medarbejdere kan fastholdes og  
udviklingen kan fortsætte.  

I Erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi på: 

Efteruddannelse som skaber synergi til virksomhedernes forretningsudvikling
Med ændrede strategier følger nye behov ift. medarbejdernes kompetencer.  
De vigtigste kompetencer før corona-krisen, er ikke nødvendigvis de vigtigste  
kompetencer efter corona-krisen. Derfor styrker vi arbejdet med efteruddannelse  
indenfor vækstfremmende områder såsom hygiejne, digitalisering og bæredygtighed.  
Vi opkvalificerer vores egen viden om nye (og digitale) uddannelsesmuligheder.  
Ligesom Jobcenter Erhverv besøger mere end 70 virksomheder med det særlige  
fokus at fremme opkvalificering – og fremtidssikrer medarbejdernes kompetencer  
– for at styrke virksomhedernes konkurrencekraft.   

I Erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:
• Fællesskab og stolthed omkring de erhvervsfaglige uddannelser
• Forspring til at tiltrække de højtuddannede talenter

Kvalificeret arbejdskraft

Vi bliver bedre  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



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

Silkeborgs midtby gennemgår store forandringer, og mens renoveringerne  
står på, udfordres de eksisterende kundemønstre. Derfor lancerede vi, med  
erhvervshandleplan 2020/1, en række handlinger, som skulle mindske  
konsekvenserne af byggerod og -støj for de handelsdrivende. Og nu ser  
vi – med glæde – fremad mod færdiggørelsen af den første gågade. 

I Erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi på: 

Åbning af den nye, grønne Vestergade
Renoveringen af Vestergade er undervejs, og til efteråret er den nye, grønnere  
gågade klar til at skabe rammen om fremtidens handelsliv. Det skal fejres! Og  
eftersom genåbningen sker af to omgange, afholder vi to åbningsarrangementer,  
som – med respekt for sundhedsrestriktioner – kickstarter handlen og markerer  
færdiggørelsen af den nyrenoverede gågade.

I Erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:
• Topmøde med fokus på erhvervspolitiske emner
• Tiltrækning af erhvervsprojekter

Infrastruktur
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Arbejdet med service og attraktivitet har – traditionelt set – været  
ensbetydende med events, som markedsfører Silkeborg Kommune som  
erhvervs- og handelsby. Men de nye forsamlings- og afstandsrestriktioner  
kræver, at vi nytænker måderne, hvorpå vi tiltrækker kunder og yder service.

I Erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi på: 

Implementering af city app
Fremtidens handelsby anvender (også) digitale muligheder til at synliggøre byens 
muligheder. Derfor implementeres en ny city-app, som aktiverer relevante kommunale 
informationer om emner såsom parkeringsforhold og oplevelsesattraktioner.

Butikstjek som pilotprojekt
Der gennemføres en række butikstjek, hvor lokale detailhandels- og SoMe-eksperter 
giver butiksindehavere salgssparring. Initiativet betragtes som et pilotprojekt. Og hvis  
de første erfaringer viser gode resultater, kan det være startskuddet til et makkerskab 
med Erhvervshus Midtjylland om en bredere indsats, som kan imødekomme  
detailhandlens udfordringer. 

Service og attraktivitet 

Vi du’r  



Fast track for erhvervssager
Krisesituationen understreger betydningen af, at erhvervssager – som skaber  
opgaver, ordrer og arbejdspladser – ekspederes med hastighed. Derfor etablerer 
vi en fast track for erhvervssager, som – med afsatte resurser – kan sikre fremdriften  
af erhvervssager samt imødekomme eventuelle flaskehalse, som forsinker  
sagsbehandlingen.

Nye servicemetoder
Den kommunale service forandrer sig, når de almindelige mødeformer bliver digitale.  
Det øger mulighederne for fleksibilitet. Men det skaber også nye præmisser for den  
oplevede erhvervsservice. Hvordan udvikler vi den kommunale erhvervsservice?  
Det skærper vi opmærksomheden på - gennem et serviceforløb - sammen med  
nøglemedarbejdere, der beskæftiger sig med erhvervssager.

I Erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:
• Spotlys på detailshandelstalenter (+ afholdelse af byens bedste)
• Flere kunder udefra (+ postnummerundersøgelse)
• Gadeudvalg øger handelsgadernes attraktivitet
• Sammenhæng mellem outdoor og omsætning
• Analyse af Silkeborgs hotelkapacitet
• Flere møder og konferencer i Danmarks Outdoor Hovedstad
• Outdoor som udviklingsværktøj

Vidste du at? 
Silkeborg Kommune behandlede 1165 byggesager i 2019 med en  
gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 31 dage for erhvervsbyggesager  
i andet halvår af 2019. Hvis du har en byggesag på vej, kan du kontakte  
team byg for en forhåndsdialog ved at skrive til team.byg@silkeborg.dk



De seneste måneder har understreget betydningen af, at den bedste viden  
fra regionale og nationale aktører bringes videre til de lokale virksomheder.  
Det arbejde styrker vi yderligere de kommende måneder, hvor der arbejdes  
med at sikre inspiration og sparring til erhvervslivet.    

I Erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi på: 

Vi bliver klogere på fremtiden
Med en gennemgribende krise forandres verden endnu hurtigere end tidligere.  
Det kræver nytænkning som aldrig før. Derfor inviteres en fremtidsforsker til Silkeborg. 
Formålet er, at virksomhederne bliver klogere på de tendenser, som er dominerende  
nu (og efter corona-krisen) såvel som konkrete redskaber, der kan anvendes til at  
udvikle nye produkter/services med relevans for samtiden.

Styrkelse af eksportpotentialer
Eksportvirksomhederne er særligt eksponerede i en krisesituation, hvor flere  
markeder er nedlukkede. Der tabes eksportindtægter, hvilket har konsekvenser for  
Silkeborg, hvor eksportvirksomhederne tæller mange arbejdspladser. Derfor gennem-
fører vi en målrettet kampagne, som retter fokus mod eksportvirksomheder, og hvordan 
vi bidrager bedst til deres fremgang ift. at hente støttemidler og udvikle forretningen.

Seminarer med Erhvervshus Midtjylland
Vi henter viden udefra, når vi styrker samarbejdet med Erhvervshus Midtjylland  
gennem to fælles seminarer om aktuelle emner - såsom salg og forretningsudvikling  
– som baner vejen ud af corona-krisen.

I Erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:
• Signaturarrangement for innovation
• Studietur til verdens innovationscentrum

Det bedste udefra

Vi bringer i spil 



 
Antallet af iværksættere er dalende. Men erfaringerne fra tidligere  
kriser viser, at iværksætterlysten vender tilbage med forstærket kraft,  
efter at den første kriseperiode er overstået. Derfor følger vi udviklingen  
tæt. Og antallet – såvel som potentialet – af de lokale iværksættere bliver  
pejlemærker for, hvordan vi udvikler det lokale iværksættertilbud fremadrettet.  

I Erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:
• Analyse af fremtidens iværksætter-setup  

Iværksættere

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

Iværksættere

Virksomheder i udvikling

Grønne virksomheder



Inden corona-krisen var samfundet – og de danske virksomheder - præget  
af vækst og udvikling. Men nedlukningen af Danmark (og verden) startede en  
bølge af udfordringer for erhvervslivet, og vi kender endnu ikke konsekvenserne  
af krisen. Derfor består den gode erhvervsservice af en række fleksible handlinger,  
som kan justeres efter virksomhedernes aktuelle krisebehov.   
  

I Erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi på: 

Erhvervsmøder om ’Det skal du vide’ 
I den kommende periode er det afgørende, at de lokale virksomheder er handle- 
kraftige, hvis arbejdspladser skal bevares og forretninger udvikles. Dette kræver den 
rette inspiration. Derfor gennemfører vi en række erhvervsmøder (online eller fysisk),  
som formidler viden/inspiration, der gavner virksomhedernes udgangspunkt ift. at  
overkomme krisen.

Adfærdsdesign som vejen til en sund forretning
Som konsekvens af corona-pandemien er der kommet en skærpet opmærksomhed  
på retningslinjerne for hygiejne og afstandskrav, som er blevet centrale forretnings- 
problematikker ift. at skabe en god kundeoplevelse. Derfor afholdes konkrete  
workshops om adfærdsdesign, og hvordan man mindsker smitterisikoen samt  
skaber gode, trygge kundeoplevelser.

Analyser af erhvervslivet
Vi kender endnu ikke corona-krisens konsekvenser for erhvervslivet, men vi ønsker at 
følge udviklingen. Derfor gennemfører ErhvervSilkeborg flere medlemsundersøgelser 
i 2020, som afdækker virksomhedernes økonomi, beslutninger, fremtidsforventninger 
samt behov. Spørgeskemaet bliver sendt til mere end 1.000 virksomheder i
Silkeborg Kommune. 

I Erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:
• Innovationsnetværk for nøglemedarbejdere
• Inspirationsmøder indenfor e-handel, salg og fremtidens butik
• Silkeborg vokser

Virksomheder i udvikling

Et stærkt erhvervsliv  
Hvad er dine forventninger for virksomhedens resultat?

Poitivt resultat

Negativt resultat

Livstruende resultat for virksomheden

Ved ikke
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Vidste du at? 
I 2019 har de lokale erhvervsorganisationer 
hjulpet op mod 160 virksomheder fra Silkeborg 
Kommune godt videre til specialiseret vejledning 
og bevillinger fra Erhvervshus Midtjylland.

En stærkere erhvervsorganisation til gavn for de lokale virksomheder 
Der gennemføres – for øjeblikket - et servicetjek af det lokale erhvervsfremme- 
setup. Formålet med servicetjekket er at skabe de bedste rammer for, hvordan  
Silkeborg Kommunes virksomheder udvikler sig, samt at styrke Silkeborg Kommune  
ift. erhverv, bosætning og turisme. Derfor undersøges muligheden for at skabe en  
stærkere, lokal erhvervsorganisation, som samler flere lokale aktører om fælles  
ambitioner såsom:

•  At skabe best practise ift. erhvervsudvikling
•  At være den foretrukne samarbejdspartner for lokale, regionale  
 og nationale aktører
•  At udvikle flere og stærkere tilbud til de lokale virksomheder
•  At tiltrække mere lokal, regional og international opmærksomhed  
 omkring Silkeborg som erhvervskommune
•  At blive endnu mere attraktiv som samarbejdspartner

Ved afslutningen af servicetjekket er det forventningen, at der præsenteres en ny 
organisationsstruktur med opstart fra september 2020. Derfor afsættes der midler i 
Erhvervshandleplan 2020/2 til at kickstarte de nye visioner samt det praktiske arbejde 
omkring en ny organisationsstruktur.



Få svar indenfor 24 timer

Erhvervstaskforce
T:  24 34 12 31 
M:  erhverv@silkeborg.dk

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!

Vidste du at? 
Silkeborg Kommune solgte mere end  
220.000 m2 erhvervsjord i 2019.



Flere og flere virksomheder arbejder med bæredygtighed og grønne  
løsninger for at fremtidssikre deres forretninger. En tendens som - sandsynligvis  
- vil fortsætte efter corona-krisen. Derfor indtænkes bæredygtighed som et  
opmærksomhedsområde ift. arbejdskraft (jf. afsnittet om efteruddannelse).  
Ligesom resultaterne af Erhvervshandleplan 2020/1 bidrager til de  
fremadrettede indsatser ift. den grønne forretningsudvikling.      
  

I Erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:
• Energi- og CO2-besparelser med den rigtige forretningsplan
• De grønne væksthistorier som inspiration for andre virksomheder

Grønne virksomheder

Den grønne dagsorden   

Vidste du at? 
Silkeborg Kommune har vedtaget en klimastrategi, som sætter 
retningen for de handlinger, som skal nedbringe C02-forbruget 
for kommunen som organisation såvel som for kommunen som 
geografisk område. 

Læs strategien på www.silkeborg.dk



 
Hvad sker  
der så nu?
Handlingerne i Erhvervshandleplan 2020/2 skal gøre en reel posi- 
tiv forskel for områdets virksomheder, skabe forretningsmæssig 
værdi og bidrage positivt til Silkeborg Kommunes 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  


