
VIDEN, VELSTAND OG KREATIVITET

• Ligger I det østjyske vækstbælte –

tæt på Aarhus

• Flere unge familier end gns. i 

regionen

• Højeste indkomstniveau i regionen

• Højt uddannelsesniveau

• Stor tilflytning af “kreative

hoveder”



Befolkningen i Skanderborg Kommune

Befolkningsudvikling 2001-2010 - årlig vækst i %
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Erhvervslivet i Skanderborg kommune

Udvikling i arbejdspladser 2000 - 2009
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Stigning fra 2000 - 2009 
 Skanderborg Kommune Hele landet 
Stigning i absolutte tal 3.754 71.812 
Stigning i % 17, 7 % 2,6 % 

 

Kilde: Danmarks Statistik



Skanderborg Byråds Vision 

At enhver kan leve et godt liv i fællesskab med andre og i 
balance med den smukke natur – og at de, der kommer efter 
os kan få det mindst lige så godt som vi.

Vi gør det ved:
– at sørge for gode boliger og arbejdspladser
– at vi i byer og natur er attraktiv for de, der værdsætter skønhed, 

kvalitet og et godt liv
– at sundhed bliver en naturlig del af dagligdagen og
– at her er højt til himlen og brug for alle meninger.



Skanderborg Kommunes 6 værdier
ÅBENHED
Vi er interesserede og lydhøre i 
forhold til borgere, virksomheder og 
ansatte

ORDENTLIGHED
Vi er ansvarlige og opmærksomme, 
når vi møder borgere, opgaver og 
kolleger

FÆLLESSKAB
Vi tænker og handler i helheder og 
sammenhænge og søger sammen 
vores fælles mål

MANGFOLDIGHED
Vi giver plads til og ser 
forskellighed som styrke og 
ressource

ENGAGEMENT
Vi vil gøre en forskel og bruger os 
selv og hinanden, fordi det vi laver 
er vigtigt

MOD
Vi tør handle og prøve nyt – også 
når vi er i tvivl



FOKUS PÅ KLARE OG AFGRÆNSEDE PROCESSER 
OG LØBENDE TILBAGEMELDING OM RESULTATER

• Arbejdsgrupper med byer, landsbyer, erhvervsliv
• Film med eksempler på borgerinddragelse
• Konferencer
• www.ideoffensiv.dk
• Plakater i bybilledet
• Biografreklamer
• Debathæfter
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