Animation i Viborg Kommune
Derfor animation
Vision

”Viborg er en foregangskommune.
Gennem nytænkning, dialog og et
levende demokrati går vi nye veje
og skaber unikke resultater”
(Viborg Kommunes Vision, 2006)

Animation i Viborg Kommune
Viborg Kommunes Udviklingsstrategi
(2011) peger på animation som en af
tre væsentlige styrkepositioner.

De øvrige er Grøn teknologi og bæredygtig produktion samt Store oplevelser.
Den strategiske brug af animation i
Viborg Kommune har for Viborg
Kommune et primært formål.
Animation er et redskab, der bidrager
til at løse Viborg Kommunes dobbelte
ambition om effektivitet og vækst.

Ved forstærket brug af animation øges
efterspørgslen og samtidig fastholdes
og udbygges det animationsbrand, som
Viborg har.
Viborg Kommune har derfor udarbejdet
strategien Animation i Viborg Kommune

Det vil vi
Viborg Kommune vil invitere til samarbejde med interessenter fra et bredt
spektrum af offentlige og private aktører, lokalt, nationalt og internationalt.
Viborg Kommune vil selv udnytte
effektiviserings- og kvalitetsmæssige
potentialer, der ligger i at anvende
animeret formidling i den kommunale
opgavevaretagelse, f.eks. animerede
selvbetjeningsløsninger eller anvendelse
af animation i læringssituationer.

Viborg Kommune vil endvidere bidrage
til at sikre, at langt flere aktører, både
offentlige og private, efterspørger animation som del af en kommunikationsplatform, f. eks. som instruktionsfilm eller
markedsføring.

Samtidig vil Viborg Kommune bidrage
til at skabe positiv udvikling i antallet
af lokale arbejdspladser i animationsbranchen og tilknyttede erhverv.

Ved at fokusere Viborg Kommunes animationssatsning indenfor 5 hovedområder, vil Viborg Kommune også skabe
events og store oplevelser, der kan
understøtte erhvervsudviklingen.

Sammenhæng i indsatsen
Animation i Viborg Kommune er en
ambitiøs og fokuseret indsats, der
kræver en stærk organisering.
Viborg Kommune nedsætter derfor:
- Animation Board Viborg, der er et
nationalt forum, s om har til formål at
bidrage til at øge efterspørgslen efter
animation som led i offentlige og private
kommunikationsplatforme.

i Viborg Kommune, at sikre koordination
mellem animationsmiljøet og Viborg
Kommune, og sikre sammenhæng mellem Animation Board Viborg og de fem
projektgrupper, der nedsættes indenfor:
- Undervisning og pædagogik, med
fokus på integration af animation i
undervisning

- Erhverv, med fokus på kommerciel
anvendelse af animation
- Offentlig administration, med fokus
på brug af animeret formidling i den
offentlige forvaltning
- Kultur, med fokus på inddragelse af
animation i kulturelle sammenhænge

- Sundhed med fokus på formidlingfunktioner indenfor sundhedsområdet

Såfremt der viser sig behov, oprettes nye
projektgrupper.

Animation i Viborg Kommune er en langsigtet strategi og investering, der kræver
kommunal medfinansiering.

de 5 projektgruppeområder eller som
led i en generel brandingproces af
Animation i Viborg Kommune.

Den kommunale finansiering skal udover
basisfinansiering til primært koordinationsfunktioner anvendes som medfinansiering til konkrete udviklingsprojekter med fokus på at øge efterspørgslen
efter animationsydelser indenfor et af

Projektgrupperne bemandes ud fra lokale behov, og de udarbejder handleplaner, der tager udgangspunkt i, hvad der
efterspørges lokalt. Disse handleplaner
kan behandles i relevante politiske fora,
herunder MED-udvalg.

Koordinationsgruppen udarbejder på
denne baggrund en samlet handlingsplan for Animation i Viborg Kommune,
herunder projektfinansiering, der
anvendes som platform for drøftelser i
Animation Board Viborg.

- En Koordinationsgruppe, der har til
formål at sikre fremdriften i Animation

Sådan gør vi

Animationsstrategien blev vedtaget af byrådet i Viborg den 29. januar 2014.

Der afrapporteres løbende til det
politiske niveau.

