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Vision
I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får
vi flotte placeringer, når temperaturen på det lokale
erhvervsklima tages. Det forpligter!
Vi gennemfører på daglig basis en række indsatser på
erhvervsservice og erhvervsfremme, som er præget af
højt engagement og kvalitet. Det skal vi blive ved med!
Det gode arbejde skal fastholdes og udbygges så vi kan
sikre, at Skanderborg Kommune er blandt de 3 bedste
erhvervskommuner når temperaturen på det lokale
erhvervsklima tages.
Vi vil være et forbillede for, hvordan virksomheder og
kommuner kan samarbejde. I Skanderborg skal erhvervslivet kunne møde kommunen som en helhed.
Vi værner om det unikke samarbejde vi har mellem kommune og virksomheder, fordi vi tror på at løsninger på
morgendagens udfordringer bedst skabes i fællesskab.
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Strategien
Vi arbejder ad 5 strategispor med at realisere vores erhvervspolitiske vision:
1. Tæt dialog og samarbejde med
erhvervslivet
Fordi det unikke fællesskab vi har mellem kom-

4. Erhvervsservice
Fordi en velfungerende erhvervsservice gør det er
nemt at drive og udvikle sin virksomhed i Skanderborg Kommune.
5. Tiltrækning og fastholdelse af

mune, virksomheder og organisationer er funda-

virksomheder

mentet for en fortsat erhvervsmæssig vækst.

Fordi stærke og innovative virksomheder skaber
arbejdspladser for borgerne i vores område og

2. Østjylland som ét stærkt vækstcenter

danner grundlag for velfærden i vores kommune.

Fordi stærk interessevaretagelse og vækst kræver,
at hele Østjylland står sammen.
3. Mobilitet og Infrastruktur
Fordi en effektiv og velfungerede infrastruktur
styrker vores bosætning og sikrer, at varer og
arbejdskraft let kan komme til og fra områdets
virksomheder.
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Strategispor 1:

Tæt dialog og samarbejde med erhvervslivet

Fordi det unikke fællesskab vi har mellem
kommune, virksomheder og organisationer er fundamentet for den fortsatte
erhvervsmæssige vækst.

Det gør vi:
Alliancer mellem kommune og erhverv:
Vi realiserer den strategiske satsning
”Erhvervs*Alliancen”, som skal bidrage til at

I Skanderborg Kommune ser vi dialogen og sam-

virksomheder, der ønsker at etablere sig, udvide eller

arbejdet som en af forudsætningerne for en fortsat

tilpasse deres forretning oplever en nem og effektiv

erhvervsmæssig vækst. Vi prioriterer samspil med

adgang til Skanderborg Kommune. Vi sikrer bl.a.:

virksomhederne højt, fordi det er gennem dialogen
og samarbejdet at nye erhvervsmæssige initiativer ser

Et Advisory Board – med repræsentanter fra

dagens lys.

erhvervsliv og kommune, som løbende drøfter
hvilke tiltag, der kan forbedres og udvikles for at

Men også fordi vi ved at tid er penge for virksomhederne. Vi ønsker derfor med vores erhvervsindsats
at sikre, at nye og eksisterende virksomheder har en
nem adgang til dialog og samarbejde med Skanderborg Kommune, så udviklingsmuligheder kan
realiseres.
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understøtte virksomhedernes udvikling.
En koordinator ved større og/eller komplekse
sagsforløb – hvor virksomheden tildeles én kontaktperson ved større og komplekse sagsforløb,
som er indgang til det koordinerende arbejde.

Tidlig information om udbud af anlægsopgaver –
vi klæder områdets virksomheder på til at kunne
byde ind på kommende anlægsopgaver i Skanderborg Kommune. Det sker på fælles møder
mellem virksomheder, boligseksaber, forsyningsvirksomheder og Skanderborg Kommune.
Netværksdannelse – vi skaber nye ideer til
udvikling i fællesskab. Det gør vi ved at invitere
hver enkelt erhvervsorganisation, som er aktiv
i kommunen, til netværksmøde efter en fast
mødeplan og ved at invitere alle organisationer
til samlet netværks- og dialogmøde hvert år.
FremtidsForum Skanderborg:
I ”FremtidsForum Skanderborg” finder vi - i fællesskab med lokale virksomheder, ErhvervSkanderborg,
uddannelsesinstitutioner og fagbevægelse - løsninger
på morgendagens udfordringer. I 2016 har vi i FremtidsForum Skanderborg fokus på:

Skolernes Erhvervsbank – vi opretter en erhvervsbank, hvor virksomheder og skolelever
bringes sammen. Målet er at klæde den unge
bedre på til valg af ungdomsuddannelse.
Advisory Board – vi opretter et ad hoc advisory
board, hvor beskæftigelses- og integrationstiltag
kan trykprøves hos virksomhedsrepræsentanter
før de igangsættes.
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Strategispor 2:

Østjylland som ét stærkt vækstcenter

Fordi stærk interessevaretagelse og vækst
kræver, at hele Østjylland står sammen.

Det gør vi:
”Østjylland på arbejde for Danmark”

Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion og i

På årlige topmøder for borgmestre, folketingsmedlem-

Skanderborg Kommune har vi en stærk ambition om

mer, byråd, virksomheder og beslutningstagere sætter

at styrke Østjylland som vækstcentrum. Vi går forrest i

vi Østjylland på den nationale vækstdagsorden og

Business Region Aarhus samarbejdet, fordi vi ved at et

debatterer erhvervspolitiske muligheder og udfordrin-

stærkt Østjylland er en af forudsætningerne for lokale

ger i Østjylland.

virksomheders mulighed for vækst og udvikling.
Som en markant medspiller i Business Region Aarhus

En sammenhængende og funktionel byregion

vil vi, i tæt samspil med østjyske virksomheder og

Vi igangsætter, i samarbejde med de øvrige østjyske

øvrige kommuner, sætte Østjylland på den nationale

kommuner, en række planstrategiske indsatser som

vækstdagsorden og sikre, at statslige investeringer og

skal skabe en stærk og sammenhængende Østjysk

infrastruktur prioriteres til det østjyske område.

byregion, hvor det er attraktivt at bo, uddanne sig og
drive virksomhed.
Udvikling af erhvervsmæssige styrkepositioner
Vi gennemfører konkrete erhvervsfremmeaktiviteter
inden for produktion og viden, cleantech, fødevarer og
IKT.
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Vi deltager i initiativer sammen med øvrige kom-

Indsatsen skal understøtte vores lokale turisme-

muner, virksomheder og organisationer, som kan

aktiviteter, så flere norske turister vælger aktive

bidrage til at vores lokale, erhvervsmæssige styrkepo-

ferieoplevelser i Søhøjlandet. Ud over indsatsen i

sitioner udvikles.

Business Region Aarhus arbejder vi via Søhøjlandets
Turistforening med initiativer, som skal skabe vækst i

Markedsføring af Søhøjlandet som turistdestination:

turismen og udvikling i turisterhvervet lokalt.

Vi igangsætter i Business Region Aarhus en markedsføringskampagne af Østjylland som turistdestination
målrettet norske turister.
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Strategispor 3:

Mobilitet og Infrastruktur

Fordi en effektiv og velfungerede infrastruktur styrker vores bosætning og sikrer,
at varer og arbejdskraft let kan komme til
og fra områdets virksomheder.
Knap halvdelen af Skanderborg Kommunes arbejdspladser er besat af en medarbejder, som pendler ind
til kommunen. Vores geografiske beliggenhed i Øst-

Samtidig ønsker vi at styrke bosætningen i Skanderborg Kommune gennem etablering af attraktive
boligområder i tilknytning til en velfungerende og
effektiv infrastruktur.

Det gør vi:

jylland, med nærheden til E45, Silkeborgmotorvejen

Den østjyske Mobilitetskommission

og jernbaneforbindelserne mellem Århus og Køben-

Vi arbejder, i samspil øvrige østjyske kommuner, på

havn gør, at Skanderborg er attraktiv som erhvervs-

en strategi for udbygningen af den overordnede in-

og bosætningskommune.

frastruktur på vej og bane i Østjylland, herunder med
et særligt fokus på udvidelsen af E45.

Vi vil udvikle infrastrukturen i og omkring Skanderborg Kommune, så virksomhedernes vækstvilkår og

En stærk og sammenhængende byregion

mobiliteten af arbejdskraften på tværs i Østjylland

Vi arbejder for at byudvikling og infrastruktur går

understøttes. Her har vi et særligt fokus på en udvi-

hånd i hånd i Østjylland. Vi vil sikre en bæredyg-

delse af E45.

tig udvikling på tværs af kommuner med fokus på
områdets styrkepositioner, sammenhængskraft og
fortsatte udvikling.
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Optimering af vækstaksen langs E45 og
Silkeborg motorvejen
Vi vil udlægge nye erhvervsområder ved Skanderborg, Hørning, Stilling, Galten-Skovby og Låsby.
Vi arbejder for at genåbne Stilling Station, samt at en
ny jernbaneforbindelse mellem Aarhus og Silkeborg
får stop i Galten-Skovby og Låsby.
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Strategispor 4:

Erhvervsservice

Fordi en imødekommende og effektiv
erhvervsservice gør det er nemt at drive
og udvikle sin virksomhed i Skanderborg
Kommune.

Det gør vi:
Iværksætteri og erhvervsfremmeaktiviteter
ErhvervSkanderborg yder kommunal erhvervsservice og igangsætter og gennemfører på daglig basis

Det skal være nemt som virksomhed og iværksætter

konkrete erhvervsfremme aktiviteter, som skal styrke

at få hjælp til opstart og udvikling af sin virksomhed.

iværksættere og lokale virksomheders udvikling.

Vi ønsker gennem vores erhvervsservice at anvise
muligheder og løsninger for de virksomheder, der

At fremme iværksætteri i Skanderborg Kom-

Region Aarhus.

mune og Østjylland

Målet med vores erhvervsserviceindsats er, at vores
samarbejde på tværs af fagområder og med ErhvervSkanderborg gør, at erhvervslivet oplever kommunen som en helhed, hvor der ydes en erhvervsservice i øjenhøjde! Vi har et stærkt og udbytterigt
samarbejde mellem lokale virksomheder og jobcen-

At sikre virksomhederne information og sparring
om mulige og relevante støtteordninger, f.eks.
gennem Væksthus Midtjylland og EU-kontoret
At markedsføre Skanderborg som erhvervskommune

teret i Skanderborg Kommune. Det vil vi løbende

At bidrage til afholdelse af den årlige Iværk &

udvikle, fordi det hos os er en selvfølge at erhvervs-

Vækst pris

fremme og beskæftigelsesindsatser går hånd i hånd.
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Her er fokus på:

skaber arbejdspladser lokalt såvel som i Business

Udvidet Erhvervsservice
Vi tilbyder via jobcenteret en udvidet erhvervsservice, så virksomhederne kan hente hjælp til rekruttering af arbejdskraft gennem Jobcenter Skanderborg,
som hurtigt og nemt vurderer og screener egnede
kandidater til et job. Ved spørgsmål om rekruttering er virksomheder garanteret et svar inden for 24

Samtidig understøtter siden virksomhedernes behov

timer.

for information i ’simple sager’, og fremmer digital
selvbetjening.

Fasttrack

Information om kommunale opgaver: Vi vil udarbej-

Vi sikrer via Jobcenter Skanderborg lokale virksom-

de en portal på Skanderborg.dk, som skal informere

heder en tidlig indsats i forhold til forebyggelse af

virksomheder om kommende vedligeholdelses- og

langvarige sygemeldinger.

anlægsarbejder i Skanderborg Kommune.

Én digital indgang

Synlighed på branchemøder

Vi vil skabe én digital indgang til Skanderborg

Vi igangsætter forløb, hvor repræsentanter fra Teknik

Kommune. Indgangen skal optimere og synliggøre

og Miljø deltager i relevante hos ErhvervSkander-

eksisterende information og vejledning målrettet

borg, bl.a. med håndværksvirksomheder og branche-

virksomheder på en overskuelig og let tilgængelig

organisationer. Møderne skal sikre virksomhederne

underside på Skanderborg.dk.

bedre viden om regulativer og opgaver.
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Strategispor 5:

Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder

Fordi stærke og innovative virksomheder
skaber arbejdspladser for borgerne i vores
område og danner grundlag for velfærden
i vores kommune.

Det gør vi:
Erhvervslokaliseringsplan
Vi udarbejder i 2016 en Erhvervslokaliseringsplan
som udstikker en retning for, hvilke erhvervsarealer

I Skanderborg Kommune klarer vi os godt, både når

der egner sig bedst til hvilke formål. Overblikket skal

det gælder om at fastholde eksisterende virksomhe-

sikre en mere effektiv anvisning af potentielle lokali-

der og tiltrække nye. Vores andel af højt kvalificeret

seringsmuligheder overfor nye virksomheder.

arbejdskraft gør os til et attraktivt hjemsted for
mange små og mellemstore virksomheder, særligt

Bosætningsstrategi

inden for videnstung produktion og rådgivning, IT

Vi vil stadig være det sted, som flest børnefamilier

og kommunikation. Det er derfor ikke uden grund, at

ønsker at flytte til. Derfor realiserer vi en række

mange kalder os for ”ingeniørernes hovedstad”

tiltag, som har udspring i Skanderborg Kommunes

Driftige og innovative virksomheder er forudsætnin-

bosætningspolitik, og som skal give flere unge og

gen for vækst og udvikling i vores kommune. Vi har

yngre familier lyst til at bosætte sig i én af vores byer.

derfor en ambition om, at endnu flere virksomheder
finder det attraktivt at placere og udvikle deres virk-

Velkomst til nye medarbejdere

somhed i Skanderborg Kommune.

Vi vil fra 2016 byde alle nye medarbejdere i områdets virksomheder velkomne med en brochure, der
markedsfører Skanderborg Kommune som bosætningsområde.
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Velkomst til nye virksomheder
Vi byder nye virksomhedsledere og direktører i
områdets virksomheder ind til fælles frokoster med
kommunens administrative og politiske ledelse. Her
udveksles viden og erfaringer, som kan inspirere til
nye erhvervsfremmeindsatser.
Taskforce
Vi vil sikre en effektiv og koordineret behandling af
ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at lokalisere sig eller få nye anvendelsesmuligheder for en
konkret lokalitet. Derfor stiller vi med en ’Task Force’
sammensat af erfarne medarbejdere, som med kort
varsel indgår i dialog med ansøger og vurderer mulighederne i en sag.
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