
Hvad sker der så nu? Vi omsætter strategien til handling  
gennem de årlige erhvervshandleplaner. Vi laver og realiserer  
erhvervshandleplanerne i makkerskab med lokale og nationale  
erhvervsfremmeaktører. På den måde får vi valgt de initiativer,  
der efterspørges, og som har størst effekt i forhold til vores mål. 

Der er afsat + 10. mio. kroner til at give handleplanerne liv og effekt.

Ta’ fat i os
Silkeborg Kommunes Erhvervstaskforce er din indgang til rådhuset. Vi hjælper både,  
når din virksomhed udvider, hvis du er kørt fast i systemet – eller blot er i tvivl om,  
hvor du skal henvende dig. Ring 2090 1368 eller skriv til erhverv@silkeborg.dk

Fra strategi  
til handling 

Silkeborg Kommunes erhvervsstrategi 

2018  2020  2022

Kære virksomhed 
Fremad sammen er overskriften på vores nye erhvervsstrategi. Eller rettere - reviderede 
erhvervsstrategi – for på mange måder har den tidligere strategi virket efter hensigten.  
Men ambitionerne rækker videre. Og derfor skærper vi nu vækstambitionerne.

Den nye erhvervsstrategi beskriver kort og klart de mål, som skal nås, og de vækstdrivere, 
som vi arbejder med. Vækstdriverne kan deles op i to: 
De rammebetingelser, som vi tilbyder alle virksomheder, og som også er vigtige, når  
nye virksomheder skal lokkes til - fx adgang til kompetent arbejdskraft og infrastruktur. 
Og de tilbud om vejledning, netværk med videre, vi målretter enkeltvirksomheder og  
grupperinger af virksomheder - fx vores tilbud til kommunens iværksættere.

Hvad er det nye i erhvervsstrategien, spørger du sikkert? Det korte svar er: Grønne  
ambitioner, mere iværksætteri, mere fokus på detailhandel og på det, der gør vores byer 
spændende at besøge - og så skal vi være bedre til at bringe statens og de nye erhvervs- 
huses vækstinitiativer i spil hos os. Lykkes vi med det, og fastholder vi, hvad vi allerede  
har gang i, er vi i den grad på ret kurs.

’Erhvervsstrategi 2018-2020-2022’ er dynamisk og fuld af muligheder. Muligheder som 
vi kun kan realisere i fællesskab. Så strategien er en invitation til samarbejde mellem 
din virksomhed, din erhvervsorganisation og Silkeborg Kommune. 

Silkeborg Kommune skal være et godt sted for alle typer virksomheder. Det bliver vi  
ved at samarbejde om udarbejdelsen og realiseringen af de årlige erhvervshandleplaner.  
Det er her, vækstinitiativer beskrives og sættes i værk, så strategien bliver til handling.  
De årlige erhvervshandleplaner gør det samtidigt muligt hele tiden at fintune indsatsen  
til konjunkturerne.

Et stærkt erhvervsliv er fundamentet for den kommune, vi gerne vil udvikle. Nu ved vi, hvad  
vi går efter, og hvad vi skal arbejde med. Tilbage er der kun at sige - ’fremad sammen’.

Steen Vindum
Borgmester

Her finder du vores erhvervspolitiske mål. 
Målene 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 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    

Til sammenligning er status medio 2018:
 92.000 borgere
 40.000 arbejdspladser
 Nummer 15 i Dansk Byggeris og 34 i Dansk Industris erhvervsklimamåling
 Grønne virksomheder har ikke særskilt opmærksomhed

Det går vi efter
Vi hjælper din virksomhed 
godt på vej  

Vores Erhvervstaskforce hjælper nye virksomheder  

til Silkeborg Kommune og yder professionel hjælp til 

større erhvervssager. Erhvervstaskforcen tilbyder:  

• Én indgang til Silkeborg Kommune

• Svar indenfor 24 timer  Kontakt udviklingschef Gregers Pilgaard  

på mobil 2090 1368 eller mail erhverv@silkeborg.dk
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VIRKSOMHEDER

Kvalificeret arbejdskraft

Vi bliver bedre
Adgang til dygtige hænder og kloge  
hoveder definerer morgendagens vækst- 
virksomhed. Derfor vil vi føre en aktiv  
efteruddannelses- og bosætningspolitik  
samt skrue op for talentjagten.  

Infrastruktur

Vi udvikler
God infrastruktur øger konkurrencekraften 
og booster vores attraktivitet. Det skal være 
nemt for kunder, varer og medarbejdere  
at komme til og fra vores erhvervsområder  
– og Silkeborg midtby skal være nemmere 
at besøge.

Service & attraktivitet

Vi du’r
Bymidternes attraktivitet og kommunens serviceniveau har  
betydning for virksomhedernes gå-på-mod. Vi intensiverer  
dialogen mellem virksomhed og rådhus og arbejder med  
vores image inden for handel, bosætning og turisme.  
Som Danmarks Outdoor Hovedstad bringer vi vores  
bynære natur i spil som vækstdriver.

Det bedste udefra

Vi bringer i spil 
Vi er åbne for verdenen. Vi kan hente 
masser af viden og inspiration udefra, 
og vi har meget at give. Fremover skal  
vi være bedre til at bringe omverdenen  
i spil hos os. Eksempelvis i forhold til 
vigtige dagsordener som digitalisering.

Virksomheder i udvikling

Et stærkt erhvervsliv
Silkeborgs Kommunes virksomheder  
og områdets 40.000 arbejdspladser er  
omdrejningspunkt for denne strategi.  
Netværk og samarbejde er en af vejene  
til vækst og udvikling i din virksomhed.  
Og vi tiltrækker flere stærke virksomheder 
til Silkeborg med udgangspunkt i vores  
attraktive beliggenhed og gode  
rammevilkår.

Grønne virksomheder

Den grønne dagsorden
Vi har potentiale til - og ambitioner om - at markere Silkeborg Kommune  
som et ekstra godt sted at arbejde med bæredygtige løsninger i alle  
typer virksomheder. Flere grønne virksomheder skal etablere sig hos  
os - og effekten af virksomhedernes virke for miljøet skal frem i lyset.  
Vi bidrager til den grønne dagsorden med grøn vækst.

Iværksættere

Start her
Nye virksomheder skaber arbejdspladser og er vigtige for dynamik  
og innovation. Dimensioneringen af iværksættermiljøerne og ikke mindst 
den back-up, der accelererer virksomhedernes vækst, skal op.


