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Resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg for 2022 
 
 
1. Baggrund og formål med resultatkontrakten  
Denne resultatkontrakt beskriver indsatser og handlinger, som ErhvervSkanderborg løser i 
perioden 1. januar – 31. december 2022.  
 
ErhvervSkanderborg er Skanderborg Kommunes operatør på den kommunale erhvervsservice, og 
bidrager til at lokale virksomheder oplever en god og effektiv erhvervsserviceindsats. Opgaverne 
løses via indsatser lokalt og i samarbejde med relevante aktører, som fx Erhvervshus Midtjylland, 
Business Region Aarhus, Central Denmark EU Office og Skanderborg Kommune.   
 
Skanderborg Kommunes mål er at skabe de bedst mulige rammevilkår for eksisterende og nye 
virksomheder.  Udover den umiddelbare operatørrolle har ErhvervSkanderborg også to andre 
centrale roller, nemlig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

1) At bidrage til at løfte den erhvervsrettede del af de tværgående indsatser som byrådet 
arbejder med. Det kan fx være på den grønne omstilling eller på uddannelsesområdet, hvor 
realiseringen af en bestemt indsats kræver inddragelse af eller samarbejde med de lokale 
virksomheder.   

 
2) At fungere som brobygger mellem erhvervslivet og Skanderborg Kommune, og derved 

bidrage til at der skabes en god og konstruktiv dialog, også i komplicerede erhvervssager.  
 
Rollerne skal varetages i forhold til alle kommunens virksomheder og ErhvervSkanderborg skal 
have fokus på at række ud til alle virksomhedstyper i forhold til fx brancher, størrelser og 
arbejdskraftintensitet. 
 
 
2. Indsatsområder 
Resultatkontrakten består af tre dele:  
 

2.1  Basisaktiviteter som ErhvervSkanderborg løser i 2022 
2.2  Indsatser som realiseres i samspil med Skanderborg Kommune 
2.3  Særlige indsatser ErhvervSkanderborg realiserer i 2022 på baggrund af anbefalinger 

fra §17, stk. 4 udvalget om erhverv og turisme og vedtagne forandringer i 
budget2022 
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2.1 Basis aktiviteter for ErhvervSkanderborg 
ErhvervSkanderborg er den lokale indgang for iværksættere og virksomheder til 
erhvervsfremmesystemet, og bistår med den indledende erhvervsservice overfor både 
iværksættere og etablerede virksomheder.  
 
Af basisopgaver i 2022 har ErhvervSkanderborg fokus på:   
  

 At afholde min. 5 aktiviteter (netværk, cafeer mv.) med fokus på iværksættere samt 
gennemføre min. 70 iværksættervejledninger 

 At afholde min 50 netværksaktiviteter og udviklingsarrangementer for de lokale 
virksomheder 

 At videresende iværksættere og virksomheder med behov for specialiseret vejledning 
til Erhvervshuset  

 At afholde sam-besøg med Erhvervshus Midtjylland, så lokale virksomheder oplever et 
sammenhængende erhvervsfremmesystem. 

 At sikre fortsat stærke relationer til Erhvervshus Midtjylland samt opbygge viden om 
dets kerneydelser via deltagelse i dialogmøder, Erhvervshus-formiddage, 
kompetenceudvikling i regi af Erhvervshuset mv. 

 At bidrage til tiltrækning af nye virksomheder ved at være opsøgende overfor 
potentielle tilflyttervirksomheder til Skanderborg Kommune 

 
2.2 Indsatser som realiseres i samspil med Skanderborg Kommune 
ErhvervSkanderborg spiller en vigtig rolle som kommunens forlængede arm til virksomhederne – 
og vice versa. Heri ligger at medvirke til at skabe et tæt personligt samspil mellem Skanderborg 
Kommunes administrative og politiske ledelse og de lokale virksomheder, så evt. sager der volder 
virksomhederne problemer kan tages i opløbet.  
 
Det betyder, at ErhvervSkanderborg i 2022 har fokus på:  
 

 At deltage i 1-2 årlige møder med koncernchef og relevante medarbejdere fra hhv. 
Plan, Teknik og Miljø, JobcenterSkanderborg og Børn og Unge mhp. samarbejde om 
virksomhedsindsatser, konkrete sager, forespørgsler eller overlevering af viden.  

 At afholde 3-5 info møder med virksomheder i samarbejde med relevante 
fagsekretariaterne  

 At medvirke til at synliggøre ’Erhvervskoordinatoren’ hos de lokale virksomheder  
 At deltage i det kommende arbejde med en ny Erhvervspolitik 
 At understøtte Skanderborg Kommunes deltagelse i Business Region Aarhus, herunder 

at arrangere 1-2 arrangementer i forbindelse med Internet Week Denmark 2022  
 At bidrage med viden om nuværende og kommende virksomheders behov i forbindelse 

med Skanderborg Kommunes arbejde med en ny erhvervslokaliseringsstrategi i 2022.                                                                                                                                                                                                                                                               
 
2.3 Særlige indsatser i 2022 på baggrund af §17, stk. 4 udvalg og forandringer i budget2022 
I det kommende år har ErhvervSkanderborg en vigtig rolle i realiseringen af de anbefalinger, som 
§17, stk. 4 udvalget om Erhverv og Turisme udarbejdede i 2021 samt realisering af de tværgående 
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mål fra byrådet. En vigtig pointe fra §17, stk. udvalget var bl.a. alle virksomheder skal kunne se sig 
repræsenteret via den lokale erhvervsservice – fra den lille detailhandlende og til de store 
industrivirksomheder, og at den lokale erhvervsservice har tilbud til alle virksomheder.   
 
ErhvervSkanderborg arbejder derfor i 2022 med:  
 
Understøttelse af virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft 
For at bidrage til virksomhederne på kort og lang sigt kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft skal 
ErhvervSkanderborg i 2022:  
 

 Afholde sambesøg med Jobcenter Skanderborg  
 Afholde 1-2 arrangementer mellem virksomheder og ledige i samspil med Jobcenter 

Skanderborg 
 Bidrage til at implementere Byrådets beslutning om erhvervspraktik for alle skoleelever 

ved at bygge bro mellem Børn og Unge, skolerne og de lokale virksomheder 
 Indgå i dialogmøder med skoler og Børn og Unge mhp. at sikre, at erhvervspraktikker er 

behovsdrevet ift. fremtidens efterspurgte kompetencer  
 Bidrage til udvikling og gennemførelse af konceptet ’Mød en mulighed’, der arbejder for at 

få gymnasieelever til at søge mod faglige uddannelser 
 

Bedre placering på Dansk Industris liste af kommunernes erhvervsklima  
Byrådet har med budgetforliget 2022 besluttet, at Skanderborg Kommune skal i top 10 på Dansk 
Industris måling på erhvervsvenlighed. I den forbindelse skal placeringen på parameteret ”Brug af 
private leverandører” forbedres.  
 
ErhvervSkanderborg skal i 2022 arbejde med:  
 

 Opfordre lokale virksomheder til at besvare spørgeskemaet med henblik på at højne 
svarprocenten lokalt  

 Bidrage til markedsføring og kommunikation af ”de gode erhvervshistorier” i samarbejde 
med Skanderborg Kommune 

 Indgå i dialog med indkøbsafdelingen om hvordan lokale virksomheders muligheder for 
at deltage i løsning af kommunale opgaver kan synliggøres og tydeliggøres.  

 
Erhvervsudviklingstilbud til detail og turismevirksomheder  
Detailhandlen og turismeerhvervet udgør en mindre, men vigtig del af det samlede 
virksomhedsudbud i kommune. Derfor skal der fokus på hvordan disse virksomheders udvikling 
kan understøttes. ErhvervSkanderborg skal i 2022:   
 

 Afholde 3-4 arrangementer målrettet turisme og detailhandelsvirksomheder med fokus på 
kompetenceudvikling af disse indenfor fx digitalisering, forretningsudvikling mv. Opgaven 
kan løses i samspil med City4U, Erhvervshuset og/eller VisitAarhus, så den enkelte 
virksomhed oplever en koordineret indsats.  
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 Samarbejde med Erhvervshus Midtjyllands udstationerede medarbejder i Skanderborg 
samt koordinatoren for City4U, for at udnytte mulige synergieffekter til gavn for de lokale 
virksomheder 
 

Grøn omstilling og ECSMV  
Erhverv Skanderborg skal fortsat arbejde aktivt for at bidrage til indfrielsen af Skanderborg 
kommunes klima-, energi- og ressourcepolitik på områder hvor det skaber værdi for områdets 
virksomheder. Det gælder bl.a. på områder som genanvendelse af affald.  
 
ErhvervSkanderborg skal i 2022 arbejde med:  
 

 Afholde 2-3 inspirationsarrangementer/netværk/workshops for virksomheder med fokus 
på klimaindsatser, verdensmål eller genanvendelse af affald og gerne i samarbejde med 
Skanderborg Kommune, RenoSyd mv.  

 Videreførelse af projektet ECSMV som skal hjælpe SMV’er med udarbejde grønne 
forretningsmodeller, herunder screene 20 virksomheder i 2022.  

 Gennemføre 10-15 virksomhedsbesøg sammen med relevante parter 
(kommune/erhvervshus/forsyning mv) mhp. at inspirere og støtte lokale virksomheder til 
grøn omstilling fx vedr. genanvendelse af affald 

 Bistå med at afdække virksomhedernes behov for netværk, inspirationsarrangementer, 
tiltag mv. for at sætte turbo på grøn omstilling hos de lokale virksomheder 

 Understøtte de erhvervsrettede indsatser omfattende blandt andet fossilfri energi, 
mobilitet og ressourcer, der skal gennemføres som et led i udviklingen af en kommende 
kommunal klimahandlingsplan i DK2020 regi.  

 At deltage i den videre udvikling af et Fremtidsforum Skanderborg med fokus på grøn 
omstilling og klima 
 

 
3. Opfølgning  
Resultatkontrakten er gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. Der følges op på 
samarbejdet løbende og via et dialogmøde mellem ErhvervSkanderborgs bestyrelse og Økonomi- 
og erhvervsudvalget.  
 
Der er mulighed for indgåelse af tillægskontrakt i løbet af perioden.   
 
 
3. Økonomi 
Skanderborg Kommune betaler i 2022 ErhvervSkanderborg 1.415.077 kr. (2022 tal) for løsning af 
opgaverne i denne kontrakt.   
  
Godkendt regnskab fremsendes til Skanderborg Kommune efter ErhvervSkanderborgs årlige 
generalforsamling.  
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