
 
FAKTA OM: Vision 2018-2025 og det Samarbejdende Byråd 
 

Ikast-Brande Kommunes Vision 2018-2025  
 

Byrådets Vision 2018-2025 er resultatet af en proces, hvor samtlige byrådsmedlemmer i løbet af 2018 

har siddet med ved bordet, og hvor der er kommet input fra virksomhedsejere, borgere, foreninger, råd 

og nævn.  

Visionen indeholder seks prioriterede politiske pejlemærker (indsatsområder) og bygger på en robust  

økonomi og dygtige, engagerede medarbejdere. Visionen er hele byrådets arbejdsgrundlag, som dækker 

det brede politiske samarbejde fra 2018-2025. Visionen hviler på grundholdningen: „Du finder løsninger 

sammen med os“. Den afløser tidligere visioner og strategier, men er i høj grad inspireret af „Vision 

2016” og  

„Strategi 2020”. Visionen beskriver en overordnet retning, og den konkrete politiske udmøntning, 

opfølgning og evaluering sker efterfølgende i det politiske udvalgsarbejde, byrådsarbejdet og via dialogen 

med resten af kommunen.  

 

De seks pejlemærker er:  

1. Danmarks erhvervskommune 

2. Der er brug for alle 

3: Kloge hoveder og kloge hænder 

4: Fremtidens fundament 

5: Sund hele vejen 

6: Liv i hele kommune 

 

Se evt. nærmere her eller på www.ikast-brande.dk 

 

Det Samarbejdende Byråd (juni 2018) 

 

Byrådets grundholdning „Du finder løsninger sammen med os“ kendetegner mentaliteten og måden, der  

arbejdes på i Ikast-Brande. Byrådet ønsker en tæt dialog med hele lokalsamfundet – borgere, 

virksomheder og foreninger. Det er et ønske, der vækker genklang hos de borgere og 

samarbejdspartnere, der har givet input til kommunens vision. Byrådet ønsker at have en løbende dialog 

med repræsentanter fra kommunens forskellige råd, nævn og bestyrelser. 

 

Byrådet skal repræsentere en hel kommune. Det enkelte medlem i byrådet sidder på et mandat, der 

forpligter – den forpligtelse vil byrådet bestræbe sig på at leve op til. Byrådet har givet hinanden 

håndslag på, at det indbyrdes samarbejde er kendetegnet ved følgende principper:  

 

1. Vi er en robust enhed med pondus bag vores beslutninger  

2. Vi søger løsninger og konsensus til gavn for fællesskabet  

3. Vi skal tjene et formål  

4. Vi har en professionel uenighedskultur, der er båret af respekt for hinanden, en fri og humoristisk 

tone,     

    fortrolighed og gode sociale relationer  

5. Vi er hele kommunens byråd og forpligter hinanden på at arbejde efter det. 

 

Se evt. nærmere her eller på www.ikast-brande.dk 

 

https://www.ikast-brande.dk/media/zkjbl502/ibk_vision_samletudgave.pdf
http://www.ikast-brande.dk/
https://www.ikast-brande.dk/media/ih5jl2a5/ibk_vision_samarbejdende_byraad.pdf
http://www.ikast-brande.dk/

