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V o r e s  k o m m u n e
       V o r e s 
f æ l l e s s k a b

ET LILLE INDBLIK I ,  HVAD
VORES KOMMUNE ER, OG
HVAD V I ARBE JDER MED.

Si lkeborg - v i  får det t i l  at ske.. .



2 3

H I S T O R I E N

Lige siden oldtiden har der boet mennesker på 
Silkeborgegnen. De byggede bopladser langs 
Gudenåen og satte gravhøje over deres døde. 
Det var her Tollundmanden blev lagt i mosen, og 
befolkningen opførte landsbykirker. 

Silkeborg har eksisteret siden middelalderen. Først 
som en borg i urolige tider for adel og bisper, siden 
som et yndet jagtslot for skiftende danske konger. 
Svenskekrigene hærgede slottet, og resterne blev 

brugt til at bygge en hovedgård. Men det var først, 
da fabrikanten Michael Drewsen ankom med sine 
håndværkere i 1844 og byggede en papirfabrik ved 
Gudenåen, at Silkeborg for alvor begyndte at vokse 
og blev en by for arbejdere, håndværkere, handlende 
og borgere. Lige siden er vi vokset år for år. Ja, lige 
så langt, nogen kan huske tilbage, er Silkeborg 
vokset både som by og som kommune.

11.000 f. kr. Bopladser langs Gudenåen
4.500 f. kr. Gravhøje i Silkeborg   
 Vesterskov
350 f.Kr.  Tollundmanden
1100  Landsbykirker på  
 Silkeborgegnen
1385  Silkeborg Slot  
 grundlægges
1767  Silkeborg Hovedgård  
 bygges
1845  Papirfabrikken åbner
1855  Kommunen etableres
1861  Hjejlen sejler sin første tur
1871  Jernbanen kommer
1882  Th. Langs skoler  
 grundlægges 
1899  Første Ildregatta
1900  Silkeborg bliver købstad
1941  Sognesammenlægninger
1960  Ringvejen bygges
1962  Første lysregulering,  
 Østergadekrydset

1970  Kommunesammenlægning
1971  Gågader anlægges
1975  Nyt rådhus ved  
 Silkeborg Langsø
2001 Papirfabrikken lukker
2004  Papirfabrikken   
 genåbner som ny bydel
2007  Kommunesammenlægning
2017 Silkeborgmotorvejen åbner
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O M R Å D E T

SILKEBORG I VÆKST 
Fra 149 indbyggere i 1845 til over 105.000 i 2030

Tal inkluderer sammenlagte kommuner frem til 2007

Silkeborg er en af Danmarks store kommuner 
og er godt på vej mod 100.000 indbyggere. 
Vores hyggelige byer, stærke lokalsamfund og 
blomstrende byliv med caféer, restauranter og 
små specialbutikker gør Silkeborg til en attraktiv 
kommune både at besøge, bo, arbejde og drive 
virksomhed i. Naturen i og omkring Silkeborg byder 
på et hav af smukke oplevelser i stilleområderne, 

på mountainbike eller på de mange vandrer- og 
løberuter i skovene og i kano og kajak på søerne. 
Vi er Danmarks Outdoor Hovedstad. Hele året rundt 
sprudler byens kulturliv med musik, kunst, teater 
og aktive kulturhuse, som ikke blot begejstrer, men 
også engagerer flere tusinde frivillige. Silkeborg 
Kommune er et fællesskab, som vi alle bidrager til.

Historisk udvikling

Forventet udvikling

DET KAN DU NÅ PÅ EN TIME:

• 1,4 mio. indbyggere

• 600.000 arbejdspladser

• 21 videregående 
uddannelsesinstitutioner 

• Danmarks største skov, 
Silkeborgskovene

• Danmarks største stilleområde 
(17 % af kommunes areal)
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F Æ L L E S S K A B E T

93.054 indbyggere 
Silkeborg Kommune 
1. januar 2019

Silkeborg by 46.179

Sejs-Svejbæk 
4.298 

Virklund 
3.445

Them 
2.283

Ans  
1.910Voel 

1.573

Bryrup 
1.522 

Gjern 
1.473 

Fårvang 
1.357 

Sorring 
1.152

Thorning 
1.024

Gjessø 
828

Grauballe 
741

Salten 
661

Kragelund 
775

Landdistrikter

Silkeborg by

Omegnsbyer

Land- 
distrikter

15%

Omegnsbyer
35%

Silkeborg by
50%

Kilde: Danmarks Statistik

Silkeborg Kommune rummer mange aktive og 
velfungerende byer, landsbyer og lokalsamfund, 
der på hver sin måde bidrager til fællesskabet i 
Silkeborg. I Silkeborg by bor omkring halvdelen af 
borgerne. Byen rummer derfor en lang række tilbud 
inden for kultur, sport, offentlig service og handel, 
som er til gavn for borgerne i hele kommunen. 

Vores byer, landsbyer og lokalområder har et rigt 
foreningsliv med masser af ildsjæle, der brænder 
for det nære og får hele kommunen til at summe 
af liv. Vi indgår alle i store og små fællesskaber, og 
tilsammen udgør vi det demokratiske fællesskab i 
Silkeborg Kommune. 

Kjellerup  
5.090
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F O L K E S T Y R E T

Demokrati betyder folkestyre, og kommune 
betyder fælles. Silkeborg Kommune er således et 
demokratisk fællesskab, hvor borgerne vælger et 
byråd til at være leder af, for og med borgerne. 

Af borgerne, fordi byrådet skal vise vejen, gå 
forrest og formulere drømmen om det gode liv for 
borgerne. 

For borgerne, fordi   byrådet skal drive kommunen 
fornuftigt og fastsætte kommunens service til 
borgerne. 

Med borgerne, fordi byrådet skal udvikle kommunen 
sammen med borgerne. Politikere, borgere 
og fagprofessionelle medarbejdere og ledere i 
kommunen skaber i fællesskab rammerne for det 
gode liv for både borgere og virksomheder.

UNGEBYRÅDET
I SILKEBORG

Indflydelse 
i silkeborg?

Demokratiet er for alle. Derfor har Silkeborg 
Kommune et ungebyråd, hvor de 13-17 årige kan 
få indflydelse på alt, hvad de brænder for. Hvert 
år er der valg på skolerne, og ungebyrådet holder 
sine møder i den ’rigtige’ byrådssal. Medlemmerne 
af ungebyrådet får på den måde erfaring med 
demokrati i praksis, som påvirker deres egen og 
andre unges hverdag. Desuden får de øvelse i at 

argumentere og forhandle. Ungebyrådet er en 
naturlig forlængelse af demokratiprojektet ’beSTEM 
i Silkeborg’, som er Silkeborg Kommunes særlige 
indsats for at få især flere unge til at stemme ved 
valgene. 

Byrådsmedlemmer: 31

Valg: Hvert 4. år

Borgmester: Steen Vindum

28 aktive lokalråd og 
en lang række råd på 
forskellige områder
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Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

E N  E F F E K T I V  K O M M U N E

 UDGIFTER TIL LEDELSE OG ADMINISTRATION PR. INDBYGGER I 2019

PLADS KOMMUNE ANTAL PLADS KOMMUNE ANTAL

1    
2    
3    
4    
5    
6    
11    
13 

Roskilde Kommune
Gentofte Kommune
Aalborg Kommune
Frederiksberg Kommune
Silkeborg Kommune
Viborg Kommune
Vejle Kommune
Horsens Kommune

5.271
5.326
5.363
5.793
5.879
5.896
6.137
6.193

15    
22    
25     
29    
65    
98  

Aarhus Kommune
Skanderborg Kommune
Ikast-Brande Kommune
Herning Kommune
Kolding Kommune
Læsø Kommune
Gennemsnit

6.275
6.678
6.751
6.878
7.946
13.487
7.076

Silkeborg Kommune er en af de mest effektivt 
drevne kommuner i Danmark. Det viser den årlige 
sammenligning af de 98 kommuner i Danmark fra 
Økonomi- og Indenrigsministeriet. Byrådet ønsker, at 
vi har styr på budgettet, og at udgifter og indtægter 
balancerer. Selv om økonomien er stram, har byrådet 
prioriteret plads til udvikling. 

6.300 fagligt stærke og engagerede medarbejdere 
arbejder for at skabe rammerne for det gode liv for 
både borgere og virksomheder. Vi ønsker at være 
anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ 
kommune.  
Vi er en kommune med liv, handel og oplevelser.
Silkeborg – vi får det til at ske!

Budget: Ca. 5 mia. kr.

Anlægs investeringer:  
Ca. 250 mio. kr.

Ansatte:  
Ca. 6.300 (fuldtid)

Skatteprocent: 25,5
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B Ø R N  O G  F A M I L I E

Børns opvækst har stor betydning for deres læring 
og trivsel resten af livet. Nogle børn og familier har 
brug for hjælp i kortere eller længere perioder. 

Det gælder både socialt udsatte familier med børn, 
og familier, der har børn med handicap. De mest 
socialt udsatte børn og unge er anbragt uden for 
hjemmet, oftest i plejefamilier eller  
netværksplejefamilier. 

Nogle få er anbragt på institutioner og 
opholdssteder. Socialtilsynet er sat i verden for at 
sikre, at de mest udsatte børn, unge og voksne får 
trygge sociale tilbud baseret på faglighed og kvalitet.

Dagtilbud spiller en afgørende rolle for det gode 
børneliv. I Silkeborg Kommune udfører kompetente 
medarbejdere hver dag pædagogisk arbejde af høj 
kvalitet. Rammen for det pædagogiske arbejde 
er en læreplan, som udgør en fælles retning for 
barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. I 
planen er børneperspektivet tydeligt, og leg er et 
grundlæggende element. Institutioner og dagplejen 
arbejder systematisk med at planlægge, evaluere og 
videreudvikle kvaliteten i de pædagogiske lege-  
og læringsmiljøer. 

Bevægelse og naturens mange gode 
udfoldelsesmuligheder spiller også en stor rolle 
i Silkeborg Kommunes daginstitutioner. Vi tror 
på, at fysisk aktivitet skaber glæde og er med 
til at danne grundlag for børnenes trivsel og 
udvikling i fællesskaber og relationer. Familien 
og barnets trivsel understøttes også af besøg fra 
Sundhedsplejen, som giver råd og vejledning om 
barnets kost, søvn, udvikling og meget mere.

Dagtilbud 0-6 år:  
4.800 børn

Daginstitutioner: 14

Børnehuse: 56

Hjælp til socialt udsatte: 
1.800 børn og familier

Medarbejdere: 1.500

Nøgleord:  
Trivsel og læring, tidlige 
indsatser, bevægelse 
og natur, børnekultur, 
sprogudvikling, 
mediepædagogik, økologi
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F O L K E S K O L E N

Vi ønsker en skole, der skaber rammerne for, at 
vores børn og unge trives med at lære og udvikle 
sig. Vores vigtigste opgave er at gøre dem livsduelige 
og parate til en verden, hvor mange af fremtidens 
jobs endnu ikke er opfundet. Derfor skal de både 
eksperi mentere, diskutere, bevæges og opleve en 
mangfoldig verden i skoletiden, så de får mulighed 
for at træffe kvalificerede valg både nu og  
i fremtiden. 

I dag fylder den digitale verden en stor del af børn 
og unges tid. Vi ønsker, at de ikke kun er passive 
forbrugere af teknologi, men også lærer at være 
digitale producenter. Derfor har vi oprettet FabLab 
– et digitalt værksted, hvor eleverne får hænderne i 
nye teknologier som 3D-printere og laserteknologi. 
Værkstedet bygger på den grundtanke, at børn og 
unge lærer bedst, når de konstruerer og bygger 
fysiske genstande i fællesskab. Her får de mulighed 

for at lægge grundstenene til at blive fremtidens 
digitale designere og produktudviklere. 
Vi ønsker en skole, hvor der er gode muligheder for 
alle børn og unge. Naturen og vores omverden giver 
børn og unge mulighed for at lære væsentlige ting 
om verden. Aqua Naturfagscenter er en af Danmarks 
førende videnspædagogiske aktivitetscentre og 
støttes økonomisk af Undervisningsministeriet. Her 
får mange børn i deres skoletid undervisning og 

oplevelser, der både handler om FN’s verdensmål, 
dyr, kredsløb og samarbejde. Vi ønsker en åben 
skole, som samarbejder med virksomheder og andre 
institutioner. På den måde får vores børn og unge 
en bred forståelse af verden og mulighed for at 
træffe kvalificerede valg både nu og i fremtiden.

Elever: Ca. 10.000

Folkeskoler: 24

Inklusionscentre: 6

Ungdomsskoler: 1

Videnscenter: 6

Medarbejdere:  
Ca. 1.600 (fuldtid)

Nøgleord:  
Læring, trivsel, 
samarbejde, demokrati 
og digitale kompetencer
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S U N D H E D  O G  O M S O R G

Trivsel er vigtigt, også når man bliver ældre. Derfor 
støtter, træner og vejleder vi borgerne, så de så 
længe som muligt holder sig raske og rørige, har 
livsmod og bevarer gode, sociale relationer. Vi sætter 
tidligt ind med sundhedsfremmende, forebyggende 
eller rehabiliterende indsatser. Målet er, at 
borgerne kan klare sig selv længst muligt. Det øger 
livskvaliteten og værdigheden, når man, så vidt det 

er muligt, selv kan udføre hverdagens små opgaver. 
Borgerne får støtte, vejledning og træning i selv 
at kunne gå i bad, smøre sig en mad og lægge tøj 
sammen. Vi kalder det mestring.

Plejecentre: 21

Plejeboliger: 635

Demenspladser: 54

Borgere i hjemme plejen: 
Ca. 2.400

Sundhedscenter: 2

Medarbejdere:  
Ca. 1.400 (fuldtid)

Nøgleord:  
Mestring, det gode 
hverdagsliv på 
plejecenter, demens, 
det gode samarbejde 
i hjemmeplejen og 
sundhed
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D E T  S O C I A L E  O M R Å D E

Uanset hvilke vanskeligheder borgerne kæmper 
med, skal de have mulighed for at skabe sig et 
meningsfuldt og tilfredsstillende liv. Både fysisk, 
psykisk og socialt – og som borgerne selv definerer 
det. Voksne med handicap, psykisk sygdom eller 
sårbarhed, misbrugsproblemer og social udsathed 
får råd, vejledning og støtte. Vi tilrettelægger 

sammenhængende forløb, som hjælper den enkelte 
borger. Både dem, der har behov for omfattende 
hjælp, og dem, der kun har brug for rådgivning. 
Sammen med borgerne søger vi at skabe rammerne 
for, at den enkelte borger kan leve det gode liv.

Voksenhandicap:  
Ca. 550 borgere

Socialpsykiatri  
og udsatte: 
Ca. 1.100 borgere

Nøgleord:  
Plads til individet, 
sammenhæng, 
fællesskaber, højt 
specialiserede tilbud til 
de svageste
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K U L T U R ,  F R I T I D  O G  I D R Æ T

Silkeborg er kendt for kunst og kulturarv i 
verdensklasse med ikoner som Asger Jorn og 
Per Kirkeby, et aktivt udøvende kunstnermiljø, 
moseliget Tollundmanden og hjuldamperen Hjejlen. 
KunstCentret Silkeborg Bad er Silkeborgs svar på 
Louisiana, som viser international samtidskunst 
og trækker kunsten ud i naturen. Området 
omkring Bindslevs Plads har udviklet sig til en 
ny, kreativ bydel, som skaber liv og oplevelser 
især for unge. Det nye Campus hus er omkranset 
af et unikt byrumsmiljø og uddannelses- og 
kulturinstitutioner med skoler, ungdomsuddannelser, 

Den Kreative Skole, medborgerhus og bibliotek. 
På hjørnet af Campus Bindslevs Plads er et nyt 
ungekulturhus åbnet, og her eksperimenteres med 
kulturproduktion, demokrati og entreprenørskab. 
Silkeborg er Festivalernes By, og især sommeren er 
spækket med musik og andre festivaler. Regatta, 
Riverboat Jazz Festival, Hede Rytmer, Country 
Festival, Silkeborg Classic, Automania og Festival of 
Wonder er blot nogle af dem. Og hen over året er 
der fuldt program på live-spillestederne Rampelys, 
Kedelhuset og Toftebjerg. 

Silkeborgskovene er Danmarks største skovområde, 
og med den centrale placering i Søhøjlandet er 
Silkeborg Danmarks Outdoor Hovedstad. Danmarks 
Idrætsforbund har udnævnt os til at være den 
kommune med de bedste muligheder for skovidræt.  

Vi har et utal af løbe- og vandreruter, 
mountainbikespor, søsport, adventure races 
og mange andre former for friluftsliv. Vores 
mountainbikespor er de længste ruter i Danmark, 

og Søsportens Hus ved Silkeborg Langsø giver 
kano-, kajak-, windsurfing- og rosporten rigtig gode 
rammer og træningsvilkår. Med den nye skatepark 
oven på motorvejstunellen midt i Silkeborg får 
borgerne endnu flere muligheder for oplevelser, leg 
og motion. 

Idrætshaller: 40

Svømmehaller: 4

Arena: 1

Superligastadion: 1

Biblioteker: 4

Offentlige  
legepladser: 70

Kulturhuse: 6

Madpakkehuse: 14

Medarbejdere: Ca. 150
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E J E N D O M M E  O G  E N E R G I

Silkeborg Kommunes mange bygninger er til for 
borgerne. Vi ønsker, at bygningerne kan bruges til 
mange forskellige ting. Derfor bygger vi fleksible 
lokaler, så bygninger og lokaler kan udnyttes 
smartere og af flere. På den måde kan en skole både 
bruges til undervisning om dagen og af foreninger 
om aftenen. Det er alt for dyrt, hvis kommunen har 
for mange bygninger, og lokalerne ikke bliver brugt 
store dele af døgnet.

Silkeborg Kommune har et stort fokus på 
energiforbrug.  Vi har brugt over 100 mio. kr. på 
at energirenovere skoler, børnehaver og andre af 
kommunens ejendomme for at spare energi. Vi har 
placeret solceller på tagene af Rådhuset, skoler og 
andre bygninger, som producerer ca. 10 procent 
af kommunens elforbrug. Alle lygtepæle har fået 
skiftet pærer til lavenergi LED-pærer. Det har givet 

en millionbesparelse på forbruget af el. Vi har skiftet 
vores dieseldrevne busser ud med 17 nye gasbusser, 
som kører på grøn biogas. Silkeborg Forsyning har 
bygget verdens største solfangeranlæg, og Silkeborg 
Kommune er også hjem for nogle af Danmarks 
største solcelleanlæg.

Kommunens ejendomme: 
Ca. 400

Solceller: Ca. 10 % af 
kommunens elforbrug

Solgt erhvervsjord i 
2018: 210.000 m2

Medarbejdere: Ca. 350

Solgte parcelhusgrunde  
i 2018: 45 stk.



24 25

B O R G E R S E R V I C E

Hvad enten du er ny i kommunen eller har boet her 
i mange år, kan du få brug for hjælp i Borgerservice. 
Måske skal du have dit pas fornyet, melde flytning, 
udskifte sundhedskort eller noget helt fjerde. 

Du kan selv klare mange ting hjemmefra via 
selvbetjeningsløsninger, og hvis du har brug for 
hjælp, kan du ringe til den digitale hotline - også 

om aftenen. Du kan selvfølgelig også møde op i 
Borgerservice på Rådhuset og få personlig betjening 
– husk at bestille tid inden. 

Personlige henvendelser: 
45.000

Telefoniske henvendelser: 
75.000

Hvad henvender vi os om? 
Pas: ca. 28 % 
Kørekort: Ca. 22 % 
Velkomstmøder for nye 
borgere: 2 pr. år

Medarbejdere: 25

Nøgleord: Indgang til 
Silkeborg Kommune, 
hjælp til selvbetjening, 
tidsbestilling til personlig 
betjening
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B E S K Æ F T I G E L S E

Vi hjælper ledige og sygemeldte borgere med 
at komme i job, få en uddannelse og blive 
selvforsørgende. At være selvforsørgende giver 
den enkelte borger større indflydelse på sin egen 
livskvalitet, og samtidig bliver fællesskabets udgifter 
til kontanthjælp og andre overførselsindkomster 
mindre. Derfor investerer Silkeborg Kommune i 
initiativer, som kan gøre borgerne selvforsørgende. 
Vi arbejder med empowerment, hvor borgeren er 
ekspert i egne behov og muligheder, og vi forsøger 

derfor sammen at skabe positive forandringer og 
handlekraft ved at tage afsæt i borgerens mål, 
ressourcer og ønsker. Samtidig bidrager vi til, at 
virksomhederne har dygtige medarbejdere f.eks. 
ved at opsøge virksomheder og hjælpe dem med 
at finde, holde fast i og opkvalificere medarbejdere. 
Vi gennemfører desuden målrettede indsatser for 
flygtninge og sammenførte familier, så de også 
oplever at blive en integreret del af fællesskabet i 
Silkeborg Kommune.

Hjælp til job eller 
uddannelse:  6.000/ pr. år

Får overførselsindkomst 
pr. år (f.eks. kontanthjælp, 
sygedagpenge mv.): 

5.200/pr. år. Hertil 
kommer 1.500 personer, 
som er ansat i et fleksjob.

Virksomheder, som får 
hjælp til at finde ny 
medarbejder:  850/pr. år

Kommunens kontakt 
med virksomheder i 
kommunen: 30%/år

Medarbejdere: ca. 450
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Isenvad

Bording Kirkeby

Bording

Pårup

Engesvang

Funder Kirkeby

Gjessø

Funder

Virklund

Gråmose

Knudstrup

Frederiksdal

Kragelund

Mausing

Pederstrup

Thorning

Vinderslev

Sinding

Øster Bording

Skægkær

Resdal

Serup

Balle Kirkeby

Sejling

Nisset

Lemming

Nørskovlund

Knudlund

Rodelund

Sejs-Svejbæk

Skærbæk

Hårup

Resenbro

Linå

Laven

Mollerup

Sorring

Låsby

Nørre Vissing

Tovstrup

Sminge

Grauballe

Grønbæk

Iller

Truust

Voel

Skannerup

Holmstol

Røgen

Horn

Fårvang

Skorup

Farre

Svenstrup

Voldby

Sall

Hammel

Them

Kjellerup

Silkeborg

Gjern

Ring 3

Silkeborgmotorvejen

Ring 1

Ring 2

Aarhus

T E K N I K  O G  M I L J Ø

Silkeborg er kommunens største by og kommunens 
naturlige centrum. Byen tiltrækker mange borgere, 
handlende og turister, og det er sammen med den 
nye Silkeborgmotorvej og en fortætning af bymidten 
med flere boliger, butikker, liv og oplevelser med 
til at øge trafikken. Derfor skal det være nemt at 
komme ind og ud af byen fra alle retninger, og det 
skal være nemmere at køre rundt om byen i stedet 
for at køre igennem byen.

Rundt om byen har Silkeborg ikke mindre end 
fire ’ringveje’. Ring 1 er parkerings-søgeringen 
rundt om midtbyen. Ring 2 er Ringvejen. Ring 3 er 
Højmarkslinjen. Ring 4 er Silkeborgmotorvejen. 

En række vejprojekter skal gøre det nemmere at 
komme ind og ud af byen. Fra øst skal trafikken 
fordeles på to veje. Dels en ny vej, Nordskovvej, og 
dels den eksisterende Aarhusvej. Det vil aflaste 

Østergade-krydset, som er byens mest centrale 
kryds, og samtidig vil det gøre havneområdet og 
Langebro mere fredelig for biler. 

Fra nord fordeles trafikken på tre veje ind og ud af 
byen. Det er Ansvej, Kejlstrupvej og Borgergade. 
Hver vej forbinder midtbyen med en afkørsel fra 
motorvejen. Christian 8.s Vej løber igennem den 
centrale bymidte. Derfor udbygges vejen fra 2 til 4 

spor over en årrække. Det gælder også Viborgbroen 
over Silkeborg Langsø.

Kommunens veje:  
Ca. 1.400 km

Planlagte private og 
offentlige byggerier 
2017-2020: 1,7 mia. kr.

Gennemsnitlig 
sagsbehandlingstid for 
byggesager i 2019 ca 6 
uger

Byggetilladelser, 
andre tilladelser 
og godkendelser til 
virksomheder:  
Ca. 1500/år

Medarbejdere:  
Ca. 250



30Si lkeborg - v i  får det t i l  at ske.. .

Si lkeborg Kommune er  
et fæl lesskab, som vi  

al le bidrager t i l .

Få et l i l le indbl ik i , 
hvad vores kommune 

er, og  
hvad vi  arbejder med.

Velkommen t i l 
Si lkeborg Kommune.
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