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Tidligere udviklingsstrategier
2008 2012 2015 2018

Ny kommune 
Optimisme og 
vækst -
megasatsninger

Finanskrisens skygge
Videre med store projekter og 
klar til motorvejen – og mere 
blik for ”det vi lever for”

På vej op i gear 
Fokus på bosætning, 
lokalområder og 
samskabelse 

?



Hvad er en Udviklingsstrategi?
• ”Vi vil” dokument til realisering af 

politikernes vision for Silkeborg 
Kommune   

• Rød tråd i byrådets udviklingsarbejde

• Afsæt for fysisk planlægning

• Signaler om større initiativer 

• Kodeks for samarbejde



Strategierne sætter aftryk 

• Vedvarende fokus på befolkningstilvækst

• Vækst i hele kommunen  Fokus på lokalsamfund

• Infrastrukturprojekter, der binder os sammen med motorvejen  

• Frigør sønære arealer og parkering under jorden 

• Anlæg som ny bro over åen, Campus Bindslev Plads og Stadion

• EliteSilkeborg



Temaer i den nye strategi 
• Befolkningsvækst
Bosætningsmæssige muligheder og særlige kvaliteter – den attraktive bosætningskommune   

• Velfærd
Særlige pejlemærker for Silkeborg Kommunes velfærdsløsninger som brik i det gode liv for alle –
samskabelse og nye veje til inkludering, så alle er med i fællesskabet

• Erhvervsudvikling og arbejdspladser
Fremtidens erhvervsmiljø og arbejdspladser som en afgørende faktor i en attraktiv kommune   

• Silkeborg Kommune som outdoor hovedstad
Manifestere brandet og aktiver det i forhold til vækst og velfærd

• Silkeborg rolle
Samspil mellem by og land – Byhierarki Business Region Aarhus mm.



Udviklingsstrategi realiseres via:

• Planstrategi  Kommune- og lokalplan (virkelighed)

• Politikker

• Straks eksekvering

• Budget 



Tidsplan for Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd 

• Marts 2018 ØKE sætter arbejdet i gang

• April 2018 Redegørelse for forudsætninger, 
potentialer og udfordringer 

• Maj – juni 2018 Oplæg/fastlæggelse af strategiske 
vækst- og velfærdstemaer  

• Aug. – sept. 2018 Fyrtårnsprojekter med særlig 
prioritering de næste år

• Oktober 2018 Strategien vedtages 


