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Introduktionsseminar



Dagens program
Velkomst og program

• Hvem er vi, og hvem er I?
• Introøvelse og bordet rundt
• Præsentation af Ikast-Brande 
• Ikast-Brande Kommunes vision
• Pause
• Kommunen som organisation
• Ledelsesgrundlag
• Sygefravær og personalepolitik
• Hvad rører sig lige nu?
• Øvelse 
• Evaluering 



Hvem er vi, og hvem er I?

Borgmester
Ib Lauritsen (V)

Kommunaldirektør
Flemming Storgaard

Bordet rundt – Hvem er I?



• Find sammen 2 og 2 med én 
der har samme farve 
trøje/bluse/skjorte som dig selv

• Fortæl din makker, hvordan det 
har været at starte hos Ikast-
Brande Kommune



• ”Født” den 1. januar 2007
• 41.930 indbyggere pr. 28. februar 2022
• Dagpleje
• 13 dagtilbud, hvoraf 7 er aldersintegrerede
• 1 landsbyordning med kombineret børnehave og SFO
• 6 private dagtilbud
• 12 SFO’er
• 11 folkeskoler, 6 friskoler
• 7 plejecentre og 24 pladser til rehabilitering
• Dagtilbud, botilbud
• Mere end 70 fodboldbaner
• 17 haller

Fakta om Ikast-Brande Kommune



En af de største arbejdspladser
Der er i alt 3.093 personer ansat i Ikast-Brande 
Kommune, fordelt på 2.650,1 fuldtidsstillinger. 
Gennemsnitsalderen i 2021: 45,5 år. 
462 personer, hvilket svarer til 14,9 % af de ansatte, 
var i 2021 over 60 år. 

Andre store arbejdspladser i kommunen
Siemens Gamesa, Bestseller, DK Company,
Claire Group, OK Snacks, Kelsen Group,
KK Wind Solutions, IBF, Give Steel, Mascot...

Fakta om Ikast-Brande Kommune
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Ind- og udpendling
Natbefolkning (bopælskommune) i forhold til 
Dagbefolkning (arbejdsstedskommune) i 2020

Kilde: http://folketal.dk/artikler/pendling.php



Ikast-Brande Kommune som 
politisk organisation

(V)

(A)

(O)

(C)                                          (D)          (L)               



Politiske udvalg i 2022 - 2025



Styrelsesvedtægten:
• Fastsætter Byrådets medlemsantal
• Beskriver udvalgsstrukturen

Forretningsordenen indeholder regler om procedurerne i 
Byrådet: 
• Dagsordener
• Mødeledelse 
• Sagernes behandling
• Afstemninger o.s.v.

Det samarbejdende Byråd

Det politiske samarbejde





Robust 
økonomi

Dygtige og 
engagerede 
medarbejdere

Grundforudsætninger



Indtægter
hvor kommer de fra?

Kilde: Budget 2022 



Udgifter
fordelt på politiske udvalg

Kilde: Budget 2022





• Bindeled mellem de politiske og udførende led
• Sikre økonomisk handlefrihed
• Sikre attraktive arbejdspladser
• Sikre, at loven overholdes
• Sikre, at servicen udøves som besluttet
• Sikre kommunens image – det vil sige 

repræsenterer kommunen udadtil 

Kommunaldirektørens opgaver



Direktionens relationer 

• Byråd, KL
• afdelingscheferne
• Aktive borgere, Netværk, Borgermøder, presse
• MED struktur, introduktionsseminar





Visionen – et overblik



Visionen – et overblik

Grundholdningen

Vi overtager ikke 
borgerens/virksomhedens 
udfordring – men hjælper 
og støtter..



Visionen – et overblik
11 ud af 12 taler vist for 
sig selv..

1. Understøtte det, der virker i samarbejdet 
mellem virksomheder og IBK

2. Fremme diversitet blandt virksomhederne
3. Samarbejde om grøn omstilling
4. Forkant med miljø, klima og cirkulær 

økonomi
5. Styrke incitamentet til iværksætteri



Visionen – et overblik



Visionen – et overblik

Arbejdsmarkedsindsatsen



Visionen – et overblik

Uddannelsesindsatsen

1. Alle unge skal motiveres til at gennemføre en 
uddannelse

2. Uddannelserne skal modsvare samfundets fremtidige 
behov

3. Byrådet vil i samarbejde fremme oprettelse af flere 
lærlinge-, elev og praktikpladser

4. Have fokus på unge som er i fare for at falde ud af 
uddannelsessystemet

5. Fastholde og tiltrække flere uddannelsesinstitutioner i 
kommunen/området



Visionen – et overblik

Børn og unge



Visionen – et overblik

Sundhedsområdet

1. Sundhed er den enkeltes ansvar. IBK støtter gerne 
op

2. Resultaterne fra ”Hvordan har du det” skal 
forbedres.

3. Nye initiativer tænker sammen med ”liv i hele 
kommunen”

4. Vil understøtte sport-, idræt- og foreningsliv



Visionen – et overblik

Bosætning

1. Byrådet vil de byer, der vil
2. Bevare og udvikle mangfoldighed af by- og landsbysamfund
3. Sikre planlægning af en varieret boligmasse
4. Understøtte dem, der tager initiativer til at skabe liv i byerne
5. Skabe yderligere incitamenter for at unge bliver boende eller kommer tilbage 

efter endt uddannelse
6. Sikre en rigtig balance mellem decentralisering og centralisering af kommunale 

tilbud.



Visionen – et overblik

FUNDAMENTET



Ikast-Brande Kommunes 
økonomiske udfordringer



Der er for mange uden 
for arbejdsmarkedet
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A-dagpenge Kontanthjælp
Uddannelseshjælp Revalidering
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. Sygedagpenge
Jobafklaringsforløb Ressourceforløb
Ledighedsydelse Fleksjob

17,5 % 18,5 %

Juni 2021



Uddannelsesniveauet
er for lavt

2020 tal

Ingen kompetencegivende uddannelse
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Den administrative organisering





Ikast-Brande Kommunes værdier

• Dialog

• Tillid

• Ansvarlighed





Vi har udvalgt 11 fortællinger, der i
særlig grad er med til at illustrere 
mangfoldigheden i vores opgaver og 
tilgang til arbejdet.

Rigtigt mange af kommunens 
arbejdspladser har sendt flotte 
fortællinger ind, som illustrerer vores 
DNA. Der var ikke plads til dem alle i 
den trykte publikation, men resten 
bliver tilgængelige på vores 
hjemmeside.

Vores DNA-fortællinger - hvad 
er unikt ved vores måde at 
arbejde på? 
Hvordan går vi til opgaverne i 
Ikast-Brande Kommune? 
Hvad kendetegner os?
Hvad er vi særligt gode til?
Det kan du læse om i disse DNA-
fortællinger, som vi har indsamlet 
fra alle vores arbejdspladser her i 
kommunen



3 levesætninger/dogmer, der 
anviser konkrete handlinger

1. Vi udfordrer vanetænkning

2. Du finder løsninger sammen med os

3. Vi udøver myndighed med et servicegen



I Ikast-Brande Kommune har vi afsæt i værdibaseret ledelse

Som leder skal du efterleve…
• Ledelsesgrundlaget
• De 3 værdiord – DIALOG-TILLID-ANSVARLIGHED
• Kommunens DNA og dogmer
• Men også i din adfærd

Når værdierne udleves, skaber vi sammen de bedste resultater

Kommunens 
ledelsesgrundlag



Flemming Storgaard



Talent for ledelse?

• Deltagerne skal udpeges af egen leder

• Der skal afsættes tid til samtale mellem 
leder og talent – før, under og efter 
forløbet

• Deltagerne skal sikres reel 
ledelsesopgave i egen organisation, der 
kan anvendes som praksistræning



• Vi er en politisk ledet organisation med flere 
bundlinjer!

• Vi skal både være myndighed og give plads til den 
enkelte borger

• Vi skal være faglige, effektive, fejlfri, præsentable, 
lyttende, beslutningsdygtige, innovative, stabile, 
omstillingsparate, fleksible, kunne og ville arbejde 
på tværs, digitale frontløbere.

Det er noget særligt at være ansat i 
Ikast-Brande Kommune



Personalepolitik 

Ikast-Brande Kommune vil skabe:

• Attraktive arbejdspladser
• Stor arbejdsglæde
• Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø



Hjemmearbejde
• Fokus på kerneopgaven

• Gennemsnitlig en hjemmearbejdsdag om ugen 

• Ledelsesmæssig beslutning

• Differentiering mellem forskellige funktioner og opgavetyper

• Vigtigt at mødes fysisk på arbejdspladsen

• Virtuelle og fysiske møder

• Evaluering ved udgangen af 2022



Sygefravær
• Ikast-Brande Kommune har udviklet en række 

holdningsmarkører til håndtering af sygefravær

• Holdningsmarkørerne er godkendt af Direktionen

• Formålet er at nedbringe sygefraværet i 
kommunen



Hvad rører sig lige nu?

• Nyt byråd
• Masterplan for administrationsbygningerne 
• Erantis
• Trivselsundersøgelse og lederevaluering



MED-indflydelse og MED-bestemmelse
i en kommune

Mere end 50 
overenskomster!



”Personale- og arbejdsforhold” i en 
offentlig, multifaglig organisation

Hoved-MED-udvalget:
Det overordnede ansvar for at leve op til 
gældende love og regler
Beslutter, planlægger og koordinerer indsatser, 
der er generelle for hele kommunen

Sektor-MED-udvalgene: 
Behandler og forebygger arbejdsmiljømæssige 
problematikker inden for fagområdet 

Lokale MED-udvalg: 
Arbejder med de lokale forhold på egen 
arbejdsplads



Tal med sidemanden
• Hvad er vigtigt for dig at have 

medindflydelse og medbestemmelse på i 

jobbet?

• Hvorfor er det vigtigt?

• Hurtige bud i plenum…



Input fra deltagerne



Trivselsundersøgelser 
– hvad kigger vi efter?

• Trivselsundersøgelsen bygger på standardiserede 
spørgsmål – og oplevelsen af ”dialog, tillid, 
ansvarlighed”

Hvor er det godt og mindre godt?

• Meningsfulde (kerne)opgaver
• Kompetencer til at løse opgaverne
• Løsning af konflikter
• Samarbejde
• Tillid til hinanden
• Ressourcer og tid til opgaverne



At være ny medarbejder

• Mulighed for at reflektere over tiden siden du startede i 
dit job

• 3 minutter til at ”summe” med sidemanden:
- Hvad har fungeret godt?
- Hvad har fungeret mindre godt?
- Er der noget, der har været mærkeligt?
- Er der noget, der har undret jer?



Find det på ”Intranettet”... 





Evaluering af dagen




