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Det samarbejdende byråd
Byrådets grundholdning „Du finder løsninger sammen med os“ kendetegner 
mentaliteten og måden, vi går til tingene på i Ikast-Brande. Byrådet lægger 
vægt på, at det er DIG, der har en idé, et ønske eller en udfordring, som 
finder løsningen – og så hjælper kommunen og byrådet dig på vej.
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.  
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Byrådet vil konkret afprøve følgende initiativer: 

Fyraftensmøder 
Byrådet ønsker at holde fyraftensmøder om aktuelle initiativer (byudvikling, 
byggeri af en kommunal institution, udvikling af et velfærdsområde osv.). 
Møderne afholdes i samspil – og med et delt værtskab – med relevante parter. 
Byrådet er åbent for nye og „rebelske” processer til at skabe løsninger. 

Opgaveudvalg (§17. stk. 4 udvalg) 
Byrådet ønsker fortsat at afprøve nye måder at arbejde med opgaveudvalg 
(midlertidige §17, stk. 4 udvalg). Opgaveudvalgene skal vejlede og forberede 
byrådet om aktuelle initiativer og sammensættes bredt med borgmesteren 
eller en af udvalgsformændene som formand.

Mød dit byråd
Byrådet ønsker at udvikle en model – Mød Dit Byråd – hvor borgere og 
byrådsmedlemmer er i dialog om specifikke temaer. Modellen understøtter 
byrådets ønske om åbenhed og imødekommenhed.  
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Illustration fra bogen „Kærlig Hilsen Fru Hansen, Den offentlige sektor tilbage til virkeligheden” 
af Malene Kjær-Jepsen og Anne Schødts Nielsen  

Det er byrådet, der træffer beslutningerne – også de svære 
Formålet med samspillet med omverdenen afhænger af den politiske sags 
karakter, hvem der har taget initiativet, og hvor i beslutningsprocessen 
byrådet er. Det er byrådet i Ikast-Brande, der har det politiske ansvar for 
beslutningsrummet: 
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Byrådets samarbejdsaftale (med hinanden) 
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.
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