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1. Baggrund 
Vores Økonomichef har fået et nyt og spændende job, og derfor søger vi en ny chef for områ-
det. 
 
Økonomichefen indgår i koncernledelsen sammen med kommunens 3 direktører og i alt 10 af-
delings- og stabschefer. 
 
Silkeborg Kommune er Danmarks 10. største kommune. Den ligger midt i den smukkeste na-
tur og har et sprudlende kulturliv, velfungerende by- og landsbysamfund og dynamiske er-
hvervsområder. Kommunen er et demokratisk fællesskab med flere end 94.000 aktive bor-
gere. 

Silkeborg er en af Danmarks store vækstkommuner. Målet er at være 105.000 indbyggere i 
2030, og i disse år oplever vi den største byudvikling i Silkeborg bys historie, og det største 
byggeboom i kommunen nogen sinde. Overalt skyder både private og offentlige byggerier op, 
og Silkeborg Kommune er blandt de mest aktive, målt på kommunale investeringer pr. 1.000 
indbyggere. Vi har en erhvervsstrategi med fokus på at skabe en grøn kommune med et 
stærkt erhvervsliv, som bidrager til en bæredygtig udvikling. Regionalt er vi en del af ”den øst-
jyske millionby” med Aarhus som centrum (Business Region Aarhus), og kommunen indgår i 
en lang række samarbejder med både lokale og regionale aktører. 

Med vores smukke natur er vi hele Danmarks Outdoor Hovedstad. Øget bevægelse, sundhed 
og livskvalitet for alle er en integreret del af vores friluftsstrategi og masterplan for udviklingen 
af Danmarks Outdoor Hovedstad, og et væsentligt element i vores udviklingsstrategi, planstra-
tegi og øvrige politikker, planer og strategier. 

I Silkeborg kommune har vi ca. 6.300 fuldtidssstillinger og et samlet driftsbudget i 2020 på 5,7 
mia. kr. Vores fagligt stærke og engagerede medarbejdere fører byrådets mål og visioner ud i 
livet til gavn for fællesskabet, og organisationen er kendt for sin ordentlighed. Koncernledelsen 
består af en direktion og chefgruppe, som leder kommunens syv driftsafdelinger og tre stabe. 
Kommunen er en af de mest effektivt drevne kommuner i Danmark målt pr. 1.000 indbyggere. 

Vi er en værdibaseret og lærende organisation, der er nysgerrig og afprøver nye muligheder 
med afsæt i evidens, evaluering og brugerundersøgelser. Vi ønsker overordnet at være aner-
kendt som en synlig, kompetent og innovativ organisation og en af vores bærende værdier er 
ordentlighed.  

Byrådets overordnede mål er vækst og velfærd. Flere borgere og virksomheder, der skaber 
jobs, er en forudsætning for, at vi har råd til velfærd, har byer med liv, handel og oplevelser, 
og at alle kan indgå i store og små fællesskaber og leve et trygt og godt liv. Livskvalitet og 
velfærd er ganske afgørende for vores fortsatte vækst og udvikling.  

Visionen 
Byrådet har omsat målet om vækst og velfærd i en vision for udviklingen af Silkeborg Kom-
mune. Visionen er at: 

• sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik 
• løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv 
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• benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og 
livskvalitet for alle 
 

Vores udviklingsstrategi for vækst og udvikling 
Visionen er konkretiseret i byrådets udviklingsstrategi Vækst og Velfærd 2018-2030, hvor pej-
lemærkerne for byrådets og administrationens arbejde er: 

• attraktivitet og vækst 
• fællesskab og velfærd 
• outdoor og bevægelse 

 

2. Den politiske organisation 
Den politiske organisation omfatter, ud over Byrådet, følgende udvalg: 

• Økonomi- og Erhvervsudvalget 
• Plan- og Vejudvalget 
• Klima- og Miljøudvalget 
• Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 
• Børne- og Ungeudvalget 
• Sundheds- og Ældreudvalget 
• Socialudvalget 
• Arbejdsmarkedsudvalget 
• Nærdemokratiudvalget (§17 stk. 4 udvalg) 
• Outdoorudvalget (§17, stk. 4 udvalg)  

 
Byrådet har i alt 31 medlemmer. 

Økonomichefen betjener sammen med kommunaldirektøren Økonomi og Erhvervsudvalget. 

Staben betjener herudover de to §17 – stk. 4 udvalg. 
 

3. Administrativ organisering 

Silkeborg Kommunes administrative organisering består af en overordnet strategisk arbej-
dende direktion på tre medlemmer og ti afdelings- og stabschefer. 

De tre direktører og de ti chefer udgør kommunens øverste ledelse – Koncernledelsen. 
Økonomichefen er en af de ti chefer. 
 
Økonomichefen, der refererer til kommunaldirektøren, har ansvaret for Økonomi og IT, hvor 
der p.t. er ca. 90 ansatte og et samlet budget 2020 for staben på ca. 31. mill. kr.  
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4. Generelt om Økonomi og IT: 
 
Økonomi og IT er en tværgående stab, der løser opgaver inden for områderne økonomi, ud-
vikling og IT. Staben består af tre centre. 

Service, vejledning og fremtidens udfordringer er nøgleord for staben. Det kan du læse mere 
om i Den strategiske fortælling for staben i linket nederst i job- og personprofilen.  

Organisering:  

 
 
 

Direktion

Teknik- og 
Miljøafdelingen

Sundheds- og 
Omsorgsafdelingen Socialafdelingen Beskæftigelses-

afdelingen
Kultur- og 

Borgerserviceafdelingen Skoleafdelingen Børne- og 
Familieafdelingen

Staben 
Organisation og 

Personale
Staben 

Ejendomme

Økonomi- og IT-
staben
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Beskrivelse af centrene 
Analyse & Udvikling 

Analyse & Udvikling består af 20 medarbejdere – primært akademikere.  
  
Centret håndterer opgaver indenfor: 
  

• Ledelsesbetjening, herunder servicering af borgmester, direktion og koncernledelse 
• Koncernbudget, herunder overordnet økonomistyring, budgetlægning, ledelsesinforma-

tion mm. 
• Udvikling, herunder erhvervsservice, udviklingsstrategi, vækstpolitik, vækstkampagner  

  
Regnskabs- og Rådgivningscentret 
 
Centret består af 30 medarbejdere. Medarbejderne er en blanding af medarbejdere med kon-
toruddannelse i offentlig administration og akademiske medarbejdere. 
 
Centrets primære fokus er at understøtte driftsafdelinger og institutioner i relation til økonomi-
ske og indkøbsmæssige forhold. Mere konkret varetager centeret bl.a. følgende opgaver: 
 

• Aflæggelse af koncernårsregnskab samt varetagelse af de daglige regnskabsopgaver på 
koncernniveau  

• Rådgivning, support og undervisning af kommunens afdelinger, stabe og institutioner i 
forhold til økonomi-, indkøbs- og debitorsystemer og tilknyttede opgaver. Videnformid-
ling i relation til kontoplaner, moms, afstemninger, elektronisk fakturering, økonomirap-
porter m.v.  

• Bankforretninger, opkrævning af kommunale restancer, administration af lån til betaling 
af ejendomsskat 

• Indgåelse og implementering af kommunale indkøbsaftaler, herunder gennemførelse af 
udbud i henhold til EU's udbudsdirektiver og Tilbudsloven, kontraktopfølgning og cont-
rolling  

• Sekretariatsbetjening af udbudsfællesskabet KOMUDBUD på vegne af 15 jysk-fynske 
kommuner 

 

IT-Centret 

• IT-Centret består af 37 ansatte og medarbejderne er sammensat af IT-teknikere, sup-
portere og projektledere. 

• IT-Centret varetager drift og udvikling af kommunens IT-systemer og -services i tæt 
samarbejde med systemejere og brugere i afdelingerne.  

• IT-Drift varetager driften af vores applikationer, netværk og servere i tæt samarbejde 
med systemejere og brugere i afdelingerne. Her er fokus på høj oppetid for brugerne og 
høj sikkerhed i datahåndteringen. 

• IT-Support huser vores Servicedesk, hvor brugerne henvender sig med fejl og mangler. 
Teamet står også for administrationen af kommunens IT-indkøb. 

• Digitalisering leder IT-projekter og driver kommunens robotcenter, arbejder med Busi-
ness Intelligence mv. 
 



5 
 

• Centret arbejder samlet for at optimere IT-drift af og IT-service til kommunen, bl.a. 
gennem afholdelse af netværk for afdelingernes IT-kontaktpersoner, gå hjem-møder 
om nye teknologier, som er relevante for arbejdet i kommunen og en række faste mø-
der mellem IT-ledelsen og fagchefer.  

 

5. Økonomichefen  

Økonomichefen har ansvaret for koordinering og styring af budget og regnskab for hele Silke-
borg Kommune. Ligeledes har økonomichefen ansvaret for budgetprocessen.  

Økonomichefen har opgaven med Silkeborg Kommunes økonomistyring samt budgetansvar for 
den samlede finansiering i Silkeborg Kommunes budget. Opgaven omkring den økonomiske 
styring sker i tæt samarbejde med chefkolleger, og økonomichefen skal gennem ledelsesinfor-
mation og tæt opfølgning sikre tværgående koordinering og driftsoptimering. En anden central 
opgave er at løse økonomiske prioriteringer på tværs i organisationen i samspil med direktio-
nen.  

Derudover har økonomichefen opgaven omkring effektiviserings- og digitaliseringsdagsorde-
nen, herunder at videreudvikle allerede eksisterende tiltag på området.  

Økonomichefen har, med reference til kommunaldirektøren, driftsansvaret (ledelsesmæssigt, 
økonomisk, organisatorisk, styringsmæssigt, fagligt udviklingsmæssigt, personale- og drifts-
mæssigt) for fagområdet. Økonomichefens hovedopgave er at oversætte politiske beslutninger 
og efterfølgende implementere dem.  
 
Økonomichefen skal løbende informere om væsentlige forhold inden for ansvarsområderne til 
kommunaldirektøren.   
 
Økonomichefen har ansvaret for at få udarbejdet og gennemført mål og strategier samt at ud-
vikle staben under hensyntagen til de overordnede beslutninger. 
 
Økonomichefen har ansvaret for at få udarbejdet, forelagt og ekspederet faglige sager for Øko-
nomi og Erhvervsudvalget.   
 
Faglige opgaver  
De faglige opgaver består i:  

• at tage initiativer til en løbende kvalitets- og produktudvikling af stabens ydelser  
• at der sker en løbende ajourføring af den faglige viden inden for staben  
• en kvalificeret, effektiv og serviceminded betjening af organisationen  
• at tilvejebringe rammer for at medarbejderne kan udnytte deres kompetencer fuldt ud  
• at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt udvikling af samme  

 
Ledelses-, medarbejder- og organisationsudvikling i staben 
Opgaven med ledelses-, medarbejder- og organisationsudvikling består i:  

• ledelse af ledere og en løbende udvikling af stabens ledere  
• at fastlægge de overordnede retningslinjer for medarbejderudvikling i staben  
• en planlægning af nødvendig uddannelsesplanlægning for stabens medarbejdere  
• at gennemføre relevant organisationsudvikling i staben  
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• at implementere personalepolitikker m.m. i staben  
 
Økonomistyring  
Økonomistyringen skal sikre:  

• at væsentlige økonomiske afvigelser i hele kommunen og staben rapporteres til kom-
munaldirektøren  

• at der tages initiativer til en løbende service- og ressourcetilpasning i staben 
 
Strategisk ledelse  
Strategisk ledelse består bl.a. i:  

• at indsamle og vurdere lokale og nationale udviklingstiltag på fagområdet  
• at foretage analyser af de strategiske muligheder ovennævnte tiltag giver med henblik 

på implementering af konkrete organisatoriske ændringer  
• at kommunikere væsentlige strategiske overvejelser for stabens virke videre til kom-

munaldirektøren/direktionen og koncernledelsen   
 
Samarbejde  
Stabschefen har det overordnede ansvar for et godt, konstruktivt og udviklende samarbejde 
med de øvrige afdelinger og stabe i Silkeborg Kommune, samt samarbejdspartnere såvel inden 
for som uden for kommunalt regi  

• et ansvar for at samtænke og samskabe løsninger af tværgående karakter med de øv-
rige afdelinger/stabe, samt i forhold til Silkeborg Kommunes eksterne partnere  

 
Information og kommunikation  
Opgaven vedrørende information og kommunikation omfatter:  

• en løbende kommunikation om alle væsentlige forhold, der måtte have indflydelse på 
arbejds- og personaleforhold til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere  

• deltagelse fra staben i alle relevante møder såvel internt som eksternt  
• at være Silkeborg Kommunes repræsentant i forhold til eksterne samarbejdspartnere, 

herunder KL, Region Midtjylland og Staten  
• et ansvar for og selvstændig bidragyder til kommunens strategiske kommunikation  

 
Roller i forhold til de politiske udvalg, hvilket bl.a. indebærer:  

• ansvaret for frembringelse af dagsordner til de politiske udvalg – og deltager i udval-
gets møder. Hvis flere afdelinger bidrager til samme dagsorden, er det de pågældende 
afdelings-/stabschefers ansvar, at der udpeges én, der koordinerer frembringelsen  

• ansvaret for at frembringelsen af dagsordener koordineres med den for fagområdet an-
svarlige direktør  

• indstilling af sager til de politiske udvalg sker af stabschefen i de sager, hvor stabsche-
fen har ansvaret 

• faglig sparring og rådgivning til Økonomi- og Erhvervsudvalget og borgmesteren  
• informations- og handlepligt i forhold til at give de politiske udvalg relevant information 

om fagområdet  
• repræsentation udadtil, hvor det oftest vil være stabschefen, der i faglige spørgsmål re-

præsenterer sammen med udvalgsformanden. Koordineres i øvrigt med kommunaldi-
rektøren.  
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Økonomichefens øvrige roller  
Øvrige roller indbefatter bl.a. at  

• økonomichefen som medlem af koncernledelsen har ansvar for at bistå direktionen i 
den strategiske ledelse af Silkeborg Kommune, herunder bidrage til at sikre koncern-
perspektivet i kommunens virke  

• økonomichefen har et ansvar for at tage initiativer, der sikrer en tværgående sammen-
hæng mellem afdelinger og stabe i kommunen  

• økonomichefen har ansvaret for afvikling af dialogmøder efter aftale med kommunaldi-
rektøren 

 

6. Koncernledelsen 
Koncernledelsen består af kommunaldirektøren, koncerndirektørerne og kommunens afdelings- 
og stabschefer. Koncernledelsen har netop færdiggjort en ny ”Strategi 2025 – Kompetent ind i 
fremtiden”.  
 
Koncernledelsens formål 
Det er koncernledelsens formål at sikre et konstruktivt og udviklende tværgående samarbejde 
mellem afdelinger og stabe. Koncernledelsen understøtter Direktionen i den strategiske ledelse 
af organisationen og arbejder med tværgående initiativer, der øger sammenhængskraften mel-
lem afdelinger og stabe. 
 
Koncernledelsen er Silkeborg Kommunes overordnede koordinerende strategiske ledelses-fo-
rum, der med afsæt i de forskellige fagområder sikrer sammenhæng tværgående og opadtil og 
nedadtil i organisationen.  
 
I et fællesskab præget af dialog og dynamik har koncernledelsens medlemmer med afsæt i 
eget fagområde ansvar for aktivt at medvirke til at udvikle, koordinere, aftale og realisere 
tværgående initiativer. 
 
Koncernledelsens opgaver  

• Koncernledelsen bidrager aktivt til at skabe overordnet sammenhæng i organisationen 
og har medansvar for kommunens samlede udvikling  

• Koncernledelsen understøtter direktionens strategiske ledelse af Silkeborg Kommune  
• Koncernledelsen medvirker til at sikre koncernperspektivet gennem en fælles identitet 

og helhedstænkning i kommunens virke og derved minimere sektorisering  
• Koncernledelsen bidrager med afsæt i de forskellige fagområder til udvikling og imple-

mentering af tværgående indsatser  
• Koncernledelsen skal bidrage til effektiv driftsmæssig koordinering bl.a. gennem hen-

sigtsmæssig håndtering af samarbejdsflader mellem afdelinger/stabe.  
 

Koncernledelsens tværgående opgaver  
• At vedligeholde og udvikle koncernperspektivet i organisationen  
• At fungere som platform for tværgående strategiske drøftelser og strategiudvikling  
• At medvirke til at initiere og udforme tværgående initiativer i form af projekter, strate-

gier og politikker  
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• At medvirke til at realisere tværgående initiativer gennem koordinering og implemente-
ring  

• At fungere som forum for drøftelse og prioritering af fælles tværgående initiativer  
 

 

7. Opgaver/Udfordringer 
Silkeborg Kommune står i lighed med andre kommuner overfor økonomiske udfordringer, men 
har samtidig en organisation, der har kompetencerne og viljen til at imødegå disse. 
Vi er som vækstkommune udfordret af et stigende behov for velfærd, hvilket øger presset på 
den kommunale økonomi. Den nye økonomichef vil have en vigtig rolle i at hjælpe afdelinger 
og stabe med at tage disse udfordringer op. 
 
På kort sigt er udfordringerne/opgaverne bl.a. at: 

• håndtere de økonomiske udfordringer som Silkeborg Kommune aktuelt og i fremtiden 
står overfor 

• modernisere den økonomiske styring af kommunen, bl.a. via et servicetjek af styrings- 
og budgetmodellen 

• aktivt bidrage til udviklingen af det tværgående perspektiv på opgaveløsninger, på 
tværs af afdelinger og politiske indsatsområder 

• analysere og vurdere strukturen i Økonomi og IT staben m.h.p at skabe større sam-
menhæng i opgaveløsningerne. Sammen med kompetente sektionsledere skal du sikre 
en stærk og kompetent stab, der kan understøtte organisationen, hvor service er nøgle-
ordet. 

 
På lidt længere sigt er udfordringerne/opgaverne bl.a. at: 

• sikre et stærkt økonomisk fællesskab på tværs af organisationen, hvor vi er fælles om 
de udfordringer, der kommer 

• fortsætte arbejdet med en helhedsorienteret indsats og det tværgående samarbejde på 
tværs af afdelinger i Silkeborg Kommune 

• lægge en klar strategi for, hvordan staben kan være være sparringspartner/serviceor-
gan, men også controller i forhold til økonomien i de øvrige afdelinger/stabe 

• sikre en stab, der har en stærk økonomisk og styringsmæssig faglighed i forhold til re-
sten af organisationen 

• sikre et fortsat fokus på at skabe en attraktiv og udfordrende arbejdsplads med de rig-
tige profiler og kompetencer til at løse opgaverne 

• fastholde og udvikle en dynamisk kompetenceudvikling i staben 
 

8. Lederprofil 
• Uddannelse og erfaring 

Du har en økonomisk videregående uddannelse eller en anden relevant baggrund, som 
er suppleret med en lederuddannelse, forventeligt på masterniveau.  
 
Erfaring på chefniveau i en politisk styret organisation – gerne fra en kommune. 
Du har politisk flair, og du evner den politiske rådgivning og håndtering. Du har erfaring 
med at betjene og rådgive politikere, samt i at navigere i det politiske system 
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• Økonomi 
Du har solid erfaring med kommuners økonomiske styring og du kan oversætte denne 
indsigt for organisationen og det politiske niveau 
 

• Kommunikation 
Du evner både skriftligt og mundtligt at levere klare budskaber og være tydelig, internt 
i forhold til medarbejdere, ledere og politikere og eksternt i de mange samarbejdsrelati-
oner du vil indgå. Desuden evner du at formidle komplekse udfordringer på en klar og 
forståelig måde 

 
• Ledelse på højt niveau  

Du har erfaring med ledelse af ledere og du kan samtidig sætte dig i spidsen for en le-
dergruppe bestående af veluddannede, selvstændige og kompetente ledere  

 
• Koncernledelse 

Du evner i en koncernledelse at indgå i et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde om 
kommunens samlede udvikling, hvor du ser jer som et hold med fælles udfordringer 
 

• Tværgående samarbejder 
Du er udpræget teamplayer og har erfaring med at samarbejde såvel internt som eks-
ternt. Du evner at få tværfaglige vinkler og interesser til at arbejde sammen om et fæl-
les mål 
 

• Ledelse af forandringer 
Du har erfaring med styring og organisationsudvikling af komplekse organisationer og 
du formår at forandre og tilpasse stabens opgaveløsning i takt med at behovene opstår 

 
 
9. Personlige egenskaber 

• Du finder det interessant og udfordrende at arbejde i og med forandringer og uforudsi-
gelighed 

• Du er proaktiv i forhold til opgaveløsningerne 
• Du er nysgerrig og inspirerer/involverer gerne dine omgivelser med nye vinkler og ind-

sigter 
• Du har gennemslagskraft og har modet til at udfordre organisationen såvel som det po-

litiske niveau 
• Du er nysgerrig, lyttende og giver plads til andre, men evner samtidigt at være klar og 

tydelig i din kommunikation  
• Du er troværdig, hviler i dig selv og sætter en ære i at lykkes sammen med andre 
• Du har et tillidsbaseret menneskesyn med et naturligt fokus på medarbejdernes trivsel 

og arbejdsmiljø  
 

10. Ansættelsesvilkår 
Stillingen besættes på overenskomstvilkår jfr. Aftale om aflønning af chefer indgået mellem KL 
og diverse faglige organisationer. 
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Lønnen andrager 999.653 kr. årligt.  

Hertil kommer en arbejdsgiverbetalt pensionsordning på 20,17% af årslønnen. 
 

11. Yderligere oplysninger 
Ansættelsesudvalget består af: 
 
Kommunaldirektør Lone Lyrskov (formand for ansættelsesudvalget) 
Personalechef Frank Høy  
Kultur og borgerservicechef John Bøgelund 
IT chef Henrik Willumsen 
Medarbejderrepræsentant Isak Vatne Rasmussen 
Medarbejderrepræsentant Carsten Hjort Sørensen 
Medarbejerrepræsentant Camilla Vangsgaard Kristensen 
HR-konsulent Helle Nielsen 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Kommunaldirektør Lone Lyrskov,  
tlf. 2482 8085. Send gerne en SMS for nærmere aftale. Alle henvendelser behandles fortroligt. 
 
 

12. Ansættelsesproces 
Ansøgningsfristen til stillingen er 13. april 2020. 
Send din ansøgning via kommunens hjemmeside. Klik på ”Ansøg” og vedhæft din ansøgning 
og cv – samt eventuelle relevante bilag. 
 
Den 15. april 2020 udvælger vi de kandidater, der skal til første samtale. 
 
Første samtale afholdes den 17. april 2020 og anden samtale den 23. april 2020. 
 
Mellem samtalerne gennemfører de ansøgere, der går videre til anden samtalerunde en 
Garuda Kompetenceprofil.  
 
Efter anden samtalerunde indhentes referencer på den kandidat, der tilbydes jobbet. 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen den 27. april 2020. 
 
Forventet tiltrædelse den 1. juni 2020. 
 
 
 

13. Baggrundsoplysninger 
På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan hentes yderligere materialer herunder:  

 

 

 

https://silkeborg.dk/Kommunen/Job/Bliv-leder-hos-os/Job-og-personprofiler
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Job- og personprofil for Økonomichefen 

Strategier og politikker i Silkeborg Kommune 

 Udviklingsstrategi for vækst og velfærd 2018-2030 
 

 Koncernledelsens strategi 2025 – Kompetent ind i fremtiden 
 
 Ledelsesgrundlag i Silkeborg Kommune 

 
 Styringsmodel for Silkeborg Kommune 

 
 Økonomisk politik 

 
 Silkeborg Kommunes budget 2020 

 
 Strategisk fortælling for økonomi og IT-staben 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Udviklingsstrategi
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Koncernledelsens-strategi-2025
https://silkeborg.dk/%7E/media/Om-kommunen/Job/Bliv-leder/Ledelsesgrundlag---Silkeborg-Kommune.pdf
https://silkeborg.dk/Kommunen/Oekonomi-tal-og-fakta/Styringsmodel
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Oekonomisk-politik
https://silkeborg.dk/Kommunen/Oekonomi-tal-og-fakta/Budgetter/Budget-2020
https://silkeborg.dk/Kommunen/Oekonomi-tal-og-fakta/Budgetter/Budget-2020
https://silkeborg.dk/%7E/media/Om-kommunen/Job/Bliv-leder/Strategisk-fortlling-for-konomi-og-IT-staben.pdf?la=da
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