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Vision 2012 
Ikast-Brande Kommune 
visionsseminar 3.-4 april 

 

Nærværende vision er udarbejdet af Sammenlægningsudvalget på et seminar den 3- 4 april 2006. Visionen vil blive revideret 

løbende med henblik på supplement. 

 

Politikområde 1. Børn 0-5 år  

Vision 2012 med hovedmål 

Brugerfokus 

A. IBK er på forkant med at udvikle tilbud på pasningsområdet. 

 

B. IBK er en attraktiv kommune for børnefamilier - der er pasningsgaranti fra dag ét - tilpasset det fleksible 

arbejdsmarked, hvor mange forældre pendler 

 

C. IBK skaber rammer for et udviklende børneliv for alle - hvor dansk kultur indgår 

 

D. Forældrene oplever – og lever op til, at være primært ansvarlige for deres børn og familiens situation 

 

E. Børnene, der forlader institutionen, kender skolen – er skoleparate - og glæder sig   

Opgavefokus 

F. Der er tidlig opmærksomhed omkring børnene, der mødes i udgangspunktet – hvor tilbud og indsats tilpasses 

barnet og familiens resurser 

 

G. De kommunale tilbud understøtter børnenes trivsel i bredeste forstand - fysisk, intellektuelt og socialt 

 

H. Der er en bred vifte af tilbud på daginstitutionsområdet  

 

I. Daginstitutionerne er inspirerende udviklingsrammer – hvor børn – uanset køn, aktivitetsbehov og kultur – oplever 

livskvalitet 

 

Midler (politiske og faglige hovedveje) for perioden 2006-2012 

Brugerfokus 

A. Flere daginstitutioner skal være åbne i flere timer i døgnet, jf. en arbejdsmarkedstilpasset service 

 

B. Forældrene involveres aktivt i afstemningen af hvad der forventes af dem, og hvad de kan forventes af 

institutionen 

 

C. Institutionerne yder forældrene service via mulighed for køb af mad 

 

D. Satsningen på tidlig indsats indebærer målrettet fokus på forebyggelse hos alle faggrupper 
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E. På institutionerne skal børnene opleve samvær med såvel kvinder som mænd 

 

Opgavefokus 

F. Institutionerne anvender egne gode fysiske rammer, og inddrager lokalsamfund og natur 

 

G. Der arbejdes med fokus på det ”hele barns” kompetencer – fysisk, intellektuelt, kreativt, socialt etc. 

 

H. Sundhed - fysisk, ernæringsmæssigt, mentalt - er en naturlig del af den pædagogiske metode/fokus 

 

I. Institutionerne inspireres til at gå ud i forsøg og nye veje – i samspil med bestyrelserne – hvor der følges op med 

evalueringer, der igen kan skabe grundlag for pædagogisk fornyelse 

 

J. Der satses på tidlig koordineret sprogindsats (dansk)- herunder overfor børn med anden etnisk baggrund - bl.a. 

baseret på screening og dokumentation 

 

Organisationsfokus 

K. Der samarbejdes i distrikter, hvori indgår skoler, dagpleje, daginstitutioner, sundhedsplejerske, SSP og evt. 

foreninger mv. Distriktstænkningen omhandler: Mulighed for administrative fællesskaber - større pædagogisk 

bæreevne - og et bredere og mere engagerende bestyrelsesområde  

 

L. Daginstitutionernes bestyrelser sikres rammer og muligheder for reelt at tage medansvar for institutionens drift og 

udvikling 

 

M. I vurderingen af ressourcetildeling indgår særlige behov  

 

N. Der fokuseres på synlig ledelse i forhold til dagområdets kerneydelse, dvs. alt det der foregår mellem pædagoger 

og børn 

 

O. Institutionerne drives af kommunen og andre ejere, der kan være personalet, foreninger eller private via 

overenskomst (herunder firmabørnehaver, puljeordninger) 

 

P. Småbørnsområdet vil blive varetaget af dagpleje eller vuggestue - hvor begge tilbud er præget af pædagogisk 

udvikling, som der står respekt om 

 

Q. Børnene i institutionerne oplever samvær med såvel kvinder som mænd 
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Politikområde 2. Børn og unge 6 - 18 år 

 

Vision 2012 med hovedmål 

Brugerfokus 

A. Forældrene oplever – og lever op til at være primært ansvarlige for børnene - såsom opdragelse, social adfærd og 

”være klar til skolen/læring” 

 

B. Normer og adfærd i skolen er præget af respekt for undervisningen  

 

C. IBK er på forkant med at udvikle tilbud, der retter sig mod børn og unge 

 

D. Børn og unge har et medansvar for at forvalte deres evner og muligheder i tilværelsen – og deres egne forslag og 

idéer til et godt børne- og ungeliv inddrages og tages seriøst 

 

E. Skolen fremhæves af forældrene - på grund af rammer og indholdskvalitet - som det største aktiv blandt de 

kommunale serviceområder i IBK’s satsning som attraktiv bosætningskommune   

 

F. Skolen er en vigtig kulturbærer i børnenes og de unges opvækst 

 

G. Børn og unge får identitet og selvværd gennem samspil med andre børn og med engagerede forældre og andre 

voksnes med- og modspil 

 

H. Børn og unge med særlige evner oplever, at de bakkes op i deres bestræbelser på at dygtiggøre sig – IBK bakker 

også op om sine individualister 

 

I. Der er rummelighed på alle niveauer, så også børn og unge med vanskelige personlige eller familiemæssige 

forudsætninger får mulighed for at opleve livskvalitet i nærmiljøet 

 

J. Alle unge, der forlader skolen, er faglig velfunderede – og har lyst til at søge videre læring og uddannelse i et 

internationalt samfund (og gennemfører en ungdomsuddannelse). Et særligt opfølgnings- og evalueringsprogram 

dokumenterer udviklingen. 

 

K. 10. kl. er et fagligt og menneskeligt udviklingsår rettet mod dels praktisk orienteret ungdomsuddannelse og dels 

boglig ungdomsuddannelse 

 

Opgavefokus 

L. Skolerne arbejder med mål og pædagogiske evalueringer ud fra de landsdækkende standarder og de 

kommunalpolitiske mål og værdier - og synliggør de faglige resultater sammen med andre resultatmål rettet mod 

”det hele barn” 

 

M. Børnenes og de unges mange måder at være intelligente og kompetente på er det fælles udgangspunkt for 

udvikling af kvalitet og helhed i børnenes og de unges hverdag. Der fokuseres på kreativiteten, evnen til 

selvstændig tænkning – til at være omstillingsparat – hele tiden i en god balance til fagligheden – evnen til at vide 

og til at lære at lære 
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N. Kendskabet til Danmark, danske kulturer og andre kulturer indgår i skolen - hvor alle tosprogede børn taler og 

forstår godt dansk 

 

O. Form, farver og kunst er inspirerende elementer, hvor børn og unge færdes i kommunale bygninger 

 

P. Der er særligt fokus på, at unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en ungdomsuddannelse 

 

Q. Der er brede muligheder på det kreative område – herunder musikskole, billedskole og dramaskole 

 

R. Sundhed - fysisk, ernæringsmæssigt og mentalt - er en naturlig del af skolens fokusering. Alle skoler har en idræts- 

og sundhedsprofil 

 

Organisationsfokus 

S. Ungdomsskolen er en kvalitativ ramme for de unges fritid – hvor ungdomskulturerne mødes på tværs. 

Ungdomsskolen er koordinator for den sociale indsats – også i samspil med SSP.   

 

R. Der arbejdes i distrikter, hvori indgår skoler, dagpleje, daginstitutioner, sundhedsplejerske, SSP og evt. foreninger 

mv. Distriktstænkningen omhandler: mulighed for administrative fællesskaber - større pædagogisk bæreevne - og 

et bredere og mere engagerende bestyrelsesområde  

 

T. Skolerne er veldrevne virksomheder med synlig ledelse og veluddannede lærere, hvis engagement bærer skolens 

hverdag.  

 

Midler (hovedveje) for perioden 2006-2012 

Brugerfokus 

A. Der etableres særlige forløb for de store børn, der har det svært i skolen – f.eks. mellem praktiske forløb og 

undervisning 

 

B. Der arbejdes målrettet for at motivere unge og deres forældre for betydningen af en 

ungdomsuddannelse/videregående uddannelse 

 

C. Der er opsøgende aktivitet i forhold til at få unge med anden kulturbaggrund end dansk med ind i 

ungdomstilbudene 

 

D. IBK er opsøgende overfor unge, der dropper ud af uddannelsen 

 

Opgavefokus 

E. Skoler, daginstitutioner og fritidstilbud sammentænkes, med egne basislokaler og udnyttelse af fælleslokaler. Der 

etableres ét ensartet tilbud for så vidt angår indhold og forældrebetaling i fritidstilbudene 

 

F. Lektiehjælp er en del af efterskoletilbudet 

 

G. Kreative fag som musik og kunst samt svømning og sundhed er kit i skolens kulturliv - og prioriteres af 

skolebestyrelsen som sådan  
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H. Der er formuleret en sundhedspolitik for alle kommunale områder, hvor børnene er  

 

I. Lærerne efteruddannes, så der opnås høj faglig og pædagogisk kompetence 

 

J. Der er madordning med fuld brugerbetaling 

 

Organisationsfokus 

K. Organisatorisk arbejdes i distrikter 

 

L. Der fokuseres på synlig ledelse i forhold til skolens kerneydelse, dvs. alt det, der foregår mellem lærere og børn  

 

S. Børnene i skoler og fritidstilbud oplever samvær med såvel kvinder som mænd 

 

T. Skolens bestyrelse sikres rammer og muligheder for reelt at tage medansvar for skolens drift og udvikling 

 

M. To-sprogede elever kan fordeles på flere skoler  

 

N. Der er 10. klasse i Ikast og Brande – under fælles ledelse/organisation, der sikrer kvalitet og mangfoldighed i 

tilbuddet  

 

O. Der er fælles elevråd og fælles ungdomsråd med klare dialogmuligheder/rum for påvirkning. Unge tager aktiv del i 

demokratiet 
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Politikområde 3. Fritid, idræt og kultur 

 

Vision 2012 med hovedmål 

Brugerfokus 

A. Borgerne i IBK oplever nærhed til kulturelle tilbud lokalt (via Ikast kulturtorv, Remisen, Skovridergaarden, 

Klosterlund, gavlmalerierne, kunstforeninger, teaterforeninger, gallerier etc. og regionalt (fra de store omgivende 

byer))  

 

B. Via foreningsliv og private initiativer er børn og voksne i alle aldre – og uanset kulturel baggrund - aktive 

kulturudøvere på mange niveauer – via gode rammebetingelser 

 

C. Biblioteker er attraktive kulturhuse/aktive videncentre, der bruges af borgerne i alle aldre – udviklet til en 

informationsteknologisk fremtid 

 

Opgavefokus 

D. Idrætsklubber og andre foreninger er attraktive for alle – uanset kulturel baggrund 

 

E. I hvert lokalområde findes gode tilbud til alle – bl.a. via velholdte idrætsfaciliteter. De store fritidsfaciliteter som 

svømmehal, friluftsbad, haller etc. udvikles som tidssvarende tilbud til alle 

 

F. Ikast-Bording Håndbold, Fodboldakademiet i Ikast og FC Midtjylland er eksempler på landskendte 

eliteidrætsaktiviteter, der er med til at styrke identiteten og er imageskabende for egnen 

 

G. Der er alternative udfoldelsesmuligheder i fritiden til børn og unge, der har behov for andre tilbud end 

foreningslivet 

 

H. I alle kommunale bygninger indtænkes kunst, form og farver, når der bygges nyt og/eller renoveres 

 

I. Musikskolen/musikalske aktiviteter er et centralt element i IBK's kultursatsning 

 

Organisationsfokus 

J. IBK vil være offensive for at inddrage erhvervslivet i idræts- og kulturtilbudene til støtte for folkesundheden  

 

K. Frivillige ledere er et uundværligt aktiv for fritids- og kulturlivets fortsatte udviklingsmuligheder - og IBK bakker 

op om initiativer, der fastholder og udbygger det frivillige lederskab 

 

L. IBK vil offensivt præge en udvikling, hvor idrætsefterskoler, efterskoler og højskoler er i fortsat vækst 

 

M. IBK deltager aktivt i etablering og drift af regionale kulturinitiativer 

 

N. IBK vil offensivt engagere sig i synergieffekten mellem det frivillige foreningsarbejde, amatørklubberne og 

eliteklubberne  

 



 
Ikast-Brande Kommune 

Vision 2012 

  7 

 
Midler (hovedveje) for perioden 2006-2012 

Brugerfokus 

A. Der er folkebiblioteker i Ikast og Brande - i kombination med andre former for bibliotekstilbud i de fire byer 

 

Opgavefokus 

B. Der sikres udvikling i idrætsfaciliteterne i de mindre byer – tilpasset behovet – og gerne med utraditionelle ”enkle” 

løsninger 

 

C. IBK trækker på videnbank om de mange forsøg rundt i landet med utraditionelle anlæg og rammer for 

fritidsaktiviteter og idræt – bl.a. inspireret af Lokale- og Anlægsfonden og Skov- og Naturstyrelsen 

 

D. IBK støtte initiativer rettet mod uddannelse af foreningsledere 

 

E. Skolernes rammer for børnenes udfoldelse vedr. idræt og musik etc. skal styrke børnenes muligheder for at udvikle 

deres kreative evner - som et led i en samlet kultursatsning 

 

F. Der er handicapvenlige fritidstilbud 

 

Organisationsfokus 

G. Folkeoplysningsudvalg og kulturelt samråd m.v. fungerer som paraplyer – og de kulturelle ildsjæle er i netværk 

 

H. Kulturudvalget går i offensiv dialog med kulturens ildsjæle 
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Politikområde 4. Familier og børn med særlige behov  

 

Vision 2012 med hovedmål 

Brugerfokus 

A. IBK har som udgangspunkt, at barnet og familien er et bærende fællesskab, der skal styrkes som sådan. Barnets 

velfærd og trivsel er omdrejningspunktet, hvor der er krydsende hensyn 

 

B. Der er i og udenfor kommunen gode bo- og opvækstmuligheder for børn og unge, der i en periode vil udvikles 

bedst uden for eget hjem 

 

Opgavefokus 

C. Forebyggelse/tidlig indsats omkring børn og familier med særlige behov er velbeskrevet i politikker og faglig 

praksis 

 

D. IBK vil fortsat udvikle nye værdier og metoder, der sikrer, at børn og familier med særlige behov får rammer for 

livskvalitet 

 

Organisationsfokus 

E. Det fagprofessionelle personale reagerer tidligt på symptomer på dårlig trivsel hos børn 

 

Midler (hovedveje) for perioden 2006-2012 

Brugerfokus 

A. IBK vil i dialog med forældre, børn og unge for fortsat at udvikle viften af tilbud, hvor familien gøres ansvarlig for 

at nå deres mål 

 

Organisationsfokus 

B. Der er en bred vifte af muligheder, så der kan sættes ind med tidlig indsats i forhold til den enkelte familie 

 

C. Forebyggelse i og omkring hjemmet har høj prioritet 
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Politikområde 5. Arbejdsmarkedsområdet 

 

Vision 2012 med hovedmål 

Bruger/virksomhedsfokus 

A. IBK har en arbejdsmarkedspolitik, der understøtter virksomhedernes dynamiske behov for personale med nye 

kvalifikationer 

 

B. Borgere, der har svært ved at blive forankret på arbejdsmarkedet, mødes med værdighed og forventninger om, at 

de offensivt søger forankring i et arbejde 

 

C. IBK går i dialog med arbejdsmarkedets parter m.fl. for at sikre, at der er "rigtige jobs" til alle, samt elev- og 

lærlingepladser til alle, der søger praktisk orienteret ungdomsuddannelse 

 

Midler (hovedveje) for perioden 2006-2012 

Bruger/virksomhedsfokus 

A. Der er tæt dialog om fælles visioner, mål og forventningsafstemning mellem virksomheder og IBK 

 

B. Via dialog med virksomhederne defineres en ”IBK-udgave” af begrebet social klausul 

 

C. IBK går i offensiv dialog med alle aktører, der kan være med til at sikre rammer for opkvalificering/omskoling i 

forhold til nye behov for virksomheder/arbejdskraft 

 

Opgavefokus 

D. Der er kompetenceudviklingsprojekter målrettet udsatte grupper  

 

E. IBK vil offensivt præge, at de store virksomheder har ”virksomheder i virksomheden” for borgere i særlige 

jobvilkår 

 

F. Sammen med arbejdsmarkedets parter vil IBK arbejde på at forebygge sygdom med særligt fokus på de 

virksomheder, der har et højt sygefravær 

 

G. Der udvikles rum for kommunale- og andre arbejdspladser, der uden at være konkurrenceforvridende kan give 

mulighed for en reel optræning - og hvor man som borger kan gøre en forskel 
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Politikområde 6. Ældreområdet 

 

Vision 2012 med hovedmål 

Brugerfokus 

A. Kommunal ældreservice er behovsafhængig  

 

B. Ældre borgere har samme tilgang til kommunal service og aktivitet som alle andre  

 

C. Ældre borgere tager selv initiativ til at finde egnede boligformer – alene eller sammen med andre – og tager 

initiativ til et godt samarbejde med kommunen – ud fra de kræfter og evner, man har 

 

Opgavefokus 

D. Borgere - der får særlige behov - får mulighed for at få en ældrebolig og tilsvarende service hos kommunen eller 

private leverandører i lokalområdet– præget af respekt for den enkeltes værdighed og livskvalitet  

 

E. Der er bo- og levemiljøer i alle ældrecentre 

 

F. Ældre-dagcentrene er åbne væresteder for lokalsamfundet 

 

G. Der kan købes tilkøbsydelser hos kommunen såvel som private 

 

H. Plejecentrene har overalt en god standard - og fremtræder som kvalitetsboliger og tilbud 

 

Organisationsfokus 

I. Pårørende, lokalsamfund og foreninger mv. supplerer på frivillig, ideel basis den kommunale service 

 

J. Ældre- og pårørenderåd er involveret - og inddrages i udvikling og løsninger 

 

Midler (hovedveje) for perioden 2006-2012 

Brugerfokus 

A. Ældre borgere opfordres til at gå ind i netværk i foreningslivet, sociale grupperinger etc. – så de såvel tager ansvar 

for fællesskabet, som selv får mulighed for at leve et aktivt liv ”med mening” 

 

B. Ældre borgere opfordres målrettet til at tage ansvar for egen fysiske og mentale tilstand og sundhed – med gode 

rammetilbud fra kommune og foreninger 

Opgavefokus 

C. Den kommunale og private service er baseret på en visiteret ramme suppleret af frihedsgrader for at disponere 

tiden/støtten fornuftigt mellem hjælpeperson og borger 

 

Organisationsfokus 

D. Ældreområdet opbygges i distrikter 

 

E. IBK understøtter venner/støttekredse/netværk på de enkelte ældrecentre 
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Politikområde 7. Sundhedsområdet 

 

Vision 2012 med hovedmål 

Brugerfokus 

A. Borgerne er ansvarlige for egen livskvalitet – og dermed også for at træffe valg, der understøtter egen sundhed – 

men IBK påvirker offensivt  

 

B. Idræts-/fysiske aktiviteter er et sundhedsfremme-varemærke for IBK 

 

C. IBK har knækket en række kurver i forhold til livsstilssygdomme 

 

D. IBK vil offensivt afsøge hvilke metoder, der kan medvirke til, at borgere, der er særligt udsatte for 

livsstilssygdomme, tager ansvar for forbedring af egen sundhed 

 

E. IBK vil offensivt påvirke myndigheder m.fl., der kan sikre kvalitet i praksissektor og vedr. akutberedskab 

 

Opgavefokus 

F. Sundhedsfremme indgår i mål/pædagogik etc. på alle kommunale institutioner og arbejdspladser 

 

Organisationsfokus 

G. Der er fælles rammer for et sundhedscenter i Ikast og Brande (hvor offentlige og private servicepersoner indgår) 

 

H. Sundhedsfokus er i IBK en tværgående tænkning, der omhandler alle forhold i og omkring borgernes 

rammebetingelser og livskvalitet – fra idrætsanlæg over foreningsliv og miljø til kostvaner 

 

Midler (hovedveje) for perioden 2006-2012 

Opgavefokus 

A. IBK har kvalitative tilbud til borgere før og efter sygehusophold - koordineret i forhold til aftaler med Regionen 

 

B. Alle skole-/institutionsbestyrelser og den kommunale ledelse udarbejder en sundhedsfremmepolitik på grundlag af 

KB’s mål og rammer herfor 

 

Organisationsfokus 

C. Sundhedscenterbegrebet konkretiseres som en ramme for kommunale og private sundhedsaktører, der arbejder 

med sundhedsfremme, forebyggelse, genoptræning og behandling  
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Politikområde 8. Handicappede, psykiatri og institutionsdrift 

 

Vision 2012 med hovedmål 

Brugerfokus 

A. Borgere med funktionsnedsættelse støttes til at opnå en forbedret livskvalitet 

 

B. IBK sikrer mulighed for, at handicappede m.fl. kan udnytte fritids- og kulturtilbud 

 

Opgavefokus 

C. De kommunale bosteder og dagtilbud drives på højt fagligt niveau – og med anvendelse af tværkommunale 

netværk 

 

Organisationsfokus 

D. IBK indtænker handicapvenlighed i alle offentlige bygninger og byrum 

 

Midler (hovedveje) for perioden 2006-2012 

Opgavefokus 

A. Der er socialpsykiatrisk værested med samtale- og støttemuligheder  

 

B. IBK har særligt fokus på kompetenceudviklingen på de tidligere amtsinstitutioner mv. 

 

Organisationsfokus 

C. Handicaprådet er dialogpart for kommunens aktører  

 

D. IBK lægger en offensiv strategi for samspillet med andre kommuner og Region vedrørende tilbud og rammer  
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Politikområde 9. Miljø og naturområdet (herunder det åbne land) 

 

Vision 2012 med hovedmål 

Borgerfokus 

A. IBK benytter aktivt de naturmæssige herlighedsværdier (bakkelandskabet, sølandet, de store plantager og heder) – 

herunder det åbne land  

 

B. I IBK er vandløbene i en god tilstand, hvor fiskebestanden har ideelle vilkår 

 

C. Miljø og mennesker kan i IBK være hinanden bekendt og vi efterlader et godt miljø til vores efterkommere 

 

D. IBK skaber naturværdier omkring byerne 

 

E. IBK går i offensiv dialog med landbruget vedr. forvaltningen af landbrugsarealer 

 

F. IBK går i offensiv dialog med turisterhvervet for at sikre, at der fokuseres på naturens muligheder som 

rammebetingelser for fremtidens turisme 

 

G. Samspillet mellem natur, miljø, bosætning og erhvervsudøvelse afstemmes med respekt for fremtiden 

 

Opgavefokus 

H. Den kommunale miljøindsats inddrager den nyeste forskning, viden og teknologi 

 

I. Der er nære og gode affaldsordninger og containerpladser 

 

J. IBK er offensiv i forhold til naturområder, der har været udsat for markante brud – f.eks. ved motorvejsbyggeri 

 

Midler (hovedveje) for perioden 2006-2012 

Borgerfokus 

A. Der skabes rammer for borgernes større brug af naturen og det åbne land – i samarbejde med Skov- og 

Naturstyrelsen 

 

B. Der vil være fokus på etablering af utraditionelle projekter, der kan skabe rammer for borgernes og turisternes 

aktive brug af - og færden i naturen  

 

Opgavefokus 

C. Der udarbejdes plan for udvikling af miljø, naturområder og det åbne land 

 

D. Nedlagte landbrugsejendomme skal kunne anvendes til erhvervsformål m.m. 

 

Organisationsfokus 

E. Der etableres netværk med andre kommuner og organisationer hvorigennem IBK professionelt kan arbejde med 

landdistriktpuljer/EU projektmidler 
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F. IBK's naturværdier indgår som et vigtigt element i kommunens markedsføring 
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Politikområde 10. Bosætning/boligkommunen 

 

Vision 2012 med hovedmål 

Borgerfokus 

A. IBK er en vækstkommune med en væsentlig årlig nettotilgang af borgere 

 

B. IBK er den attraktive midtjyske boligkommune – med et stort og varieret arbejdsmarked indenfor rimelig afstand 

 

C. IBK består af hovedbyen og centerbyen (Ikast og Brande), byerne (Nørre-Snede, Ejstrupholm, Bording og 

Engesvang) og landsbyerne - hvor hver by og landsby har sin egen profil og identitet  

 

D. Der er et varieret udbud af ejerboliger i byerne og tilpassede udbygninger i landsbyerne 

 

E. Der er et udbud af højkvalitetsboliger til borgere med særlige behov og muligheder 

 

F. Byer og landsbyer udvikles, så de fremstår pæne med god æstetik – og attraktive bycentre med et centermiljø, som 

borgerne har lyst til at være i og bruge 

 

G. Der er forretninger i bycentre og i særlige indkøbscentre med gode parkeringsforhold 

 

H. IBK arbejder offensivt mod ghettoer og for sanering  

 

Organisationsfokus 

I. IBK er kendt for at være en aktiv aktør på byfornyelsesområdet, hvor gammel industri/nedslidte boliger renoveres 

og nyudvikles 

 

Midler (hovedveje) for perioden 2006-2012 

Borgerfokus 

A. Der afvikles indpendlerdage, hvor kommunen markedsføres 

 

Opgavefokus 

B. Der udarbejdes en plan for bosætning inkl. fritidsboliger 

 

C. Der er plads til såvel offentlig som privat udstykning 

 

Organisationsfokus 

D. Planlægningen foregår i samspil med handelsstandsforeninger og andre borgergrupper 
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Politikområde 11. Infrastruktur, det tekniske område, forsyning 

 

Vision 2012 med hovedmål 

A. Trafikhandlingsplanen sikrer en god infrastruktur 

 

B. IBK har en overordnet planlægning, der markant tager fat på alle former for udfordringer og viser borgerne 

fremtidens visioner og rammevilkår. Borgerne er inddraget i denne proces 

 

C. Forsyningsområdet sikrer borgerne kvalitet og forsyningssikkerhed  

 

 

Midler (hovedveje) for perioden 2006-2012 

A. Der udarbejdes trafikhandlingsplan via (det nye selskab), der sikrer, at IBK trafikmæssigt hænger godt sammen 

 

B. IBK har et godt vedligeholdt vejnet, velholdte grønne områder og pæne, rene byer 

 

C. IBK sikrer løsning af opgaverne ud fra princippet "bedst og billigst" bl.a. via udlicitering 

 

D. IBK vil offensivt arbejde for en udbygning af teknologiske løsninger, der er nødvendige i et informationssamfund 

(bredbånd etc.) 

 

E. IBK fokuserer offensivt på trafikale løsninger i relation til såvel busser som jernbane 
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Politikområde 12. Byer, landsbyer og demokrati 

 

Vision 2012 med hovedmål 

Borgerfokus 

A. Ikast er hovedby og Brande er centerby.  Byerne er Engesvang, Ejstrupholm, Bording og Nørre-Snede. Derudover 

en række landsbyer 

 

B. Alle byer og landsbyer har identitet og profil – i høj grad initieret af borgerne – der skaber forskellige byer og 

landsbyer 

 

C. IBK har en demokratipolitik, der omfatter alle borgere og lokale samfund 

 

Organisationsfokus 

D. Der er aftaler med alle bysamfund med fokus på ansvarsdelingen mellem kommune og lokalsamfund 

 

Midler (hovedveje) for perioden 2006-2012 

Borgerfokus 

A. Kulturudvalget afvikler dialog med alle interessentgrupper i byer og landsbyer om demokratipolitik, og service i 

de enkelte by. og lokalsamfund. 

 

Opgavefokus 

B. IBK sikrer en udviklingsplan for alle by- og landsbysamfund 

 

C. Der etableres aftaler med ”en pose penge” til de enkelte landsbyer  – suppleret med en særlig landsbypulje, hvorfra 

der kan søges midler til særlige projekter ud fra ”hjælp til selvhjælp”. Heri indgår også mulighederne for at søge 

landdistrikt-/EU-midler mv.  

 

Organisationsfokus 

D. IBK opsamler generelt gode ideer fra andre nye kommuner, der arbejder med lokalråd etc. 
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Politikområde 13. Erhverv og turisme samt regionalt samarbejde mv. 

 

Vision 2012 med hovedmål 

Borger-/erhvervsfokus 

A. IBK har en offensiv erhvervspolitik, der tegner en selvstændig profil og et aktivt samspil med virksomheder, 

arbejdsmarkedets parter og regionale/kommunale aktører 

 

B. IBK er kendt som iværksætterkommune 

 

C. Der er markante virksomheder med volumen til morgendagens samfund 

 

D. IBK har en årlig vækst i fritids- og naturturisme 

 

E. I samspil med erhvervsliv og uddannelsesvirksomheder etc. skaber IBK rammer for innovation 

 

F. Arbejdskraften kompetenceudvikler sig til fremtidens virksomheder 

 

G. Erhvervsområderne fremstår pæne, æstetiske – med helhedsløsninger  

 

Opgavefokus 

H. Den kommunale planlægning og service (de samlede rammebetingelser) i forhold til virksomhederne kan ikke fås 

bedre 

 

I. IBK har en offensiv image-/markedsføringsstrategi, der slår igennem 

 

Organisationsfokus 

J. I kombinationen af beliggenhed og infrastruktur (motorveje etc.) er IBK det attraktive sted for 

erhvervsvirksomheder 

 

K. IBK søger indflydelse og udbytte via regionale initiativer/samarbejde – eksempelvis i vækstforum 

 

L. IBK er offensiv i stimuleringen af erhvervsvirksomhedernes fokus på innovation i internationalt perspektiv  

 

Midler (hovedveje) for perioden 2006-2012 

Borger-/erhvervsfokus 

A. IBK sikrer, at unge, der forlader skolen har et godt kendskab til bredden i uddannelsesmuligheder, der matcher 

fremtidens arbejdsmarked 

 

B. IBK går offensivt i dialog med egnens ungdomsuddannelser for at påvirke kvalitet og image i positiv retning - så 

uddannelsesinstitutionerne fremstår som ligeværdigt attraktive for de unge  

 

C. IBK går offensivt i dialog med alle relevante aktører, der kan være med til at skabe inspirerende rammer for 

iværksættere 
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D. Der stilles særlige krav til virksomheder, der bygger ved motor- og omfartsveje, så andre attraktive virksomheder 

har lyst til at være en del af dette ”billede” 

 

Opgavefokus 

E. IBK indgår aktivt i udvikling af servicekoncepter til iværksættere 

 

F. Der udarbejdes plan for turisme med særligt fokus på fiskeri- og cykelturisme 

 

G. I samspil med andre aktører etableres kompetenceudviklingsforløb for at uddanne medarbejdere til fremtidens 

virksomheder – hér er IBK’s rolle den initierende i forhold til andre aktører 

 

Organisationsfokus 

H. Der etableres et erhvervssekretariat, som understøtter IBK's erhvervspolitiske indsats internt i kommunen og i 

forhold til regionale aktører 

 

I. Erhvervskontaktudvalget er et opsøgende netværksudvalg, der hele tiden søger at få fingeren på pulsen – støttet af 

offensiv markedsføring 

 

M. IBK deltager i - og præger Herning-Ikast-Brande-Åskov Erhvervsråds indsats i forhold til erhvervsservice og 

sammenhænge på tværs af kommunegrænser 
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Politikområde 14. Kommunal økonomi 

 

Vision 2012 med hovedmål 

A. IBK er en økonomisk veldrevet offentlig virksomhed med rum til handling og prioritering  

 

B. Der lægges reelle 4-års gennemskuelige budgetter  

 

C. IBK sikrer optimal rationel virksomhed på de indre linier – så der hele tiden kan sikres god service i de 

borgerrettede opgaver 

 

Midler (hovedveje) for perioden 2006-2012 

A. Der udarbejdes økonomiske målsætninger for kassebeholdning, gennemsnitligt anlægsbehov, afdragsprofiler på 

gæld og heraf afledte krav til overskud på skattefinansieret drift 

B. Den kommunale drift præsterer årlige rationaliseringer på udvalgte driftsområder 

C. IBK inddrager borgerne i dialog om, hvor der skal satses på rene kommunalt finansierede kerneydelser, og hvor 

kommunen i højere grad kan dele ansvar med borgere, netværk, foreninger etc. Borgernes frivillige engagement og 

hjælpsomhed i forhold til hinanden vil være den ”ekstra” dimension i det samlede serviceniveau 
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Politikområde 15. Borgerservice og administration 

 

Vision 2012 med hovedmål 

Borgerfokus 

A. Alle borgere har én indgang til den offentlige sektor bl.a. via digital fuldservice 

 

B. Borgerne kan altid hente oplysning om kommunens rammer og muligheder – og via de medier, som borgerne 

bruger 

 

Opgavefokus 

C. IBK har fagligt kompetente – servicebevidste og forandringsmarkante medarbejdere, der møder borgerne og andre 

myndigheder i øjenhøjde 

 

D. I IBK er der hurtig sagsbehandling og tilbagemelding 

 

Midler (hovedveje) for perioden 2006-2012 

Borgerfokus 

A. Der meldes klart ud om hvilket niveau for borgerservice, der rationelt og fagligt kan tilbydes i de lokale centre – 

som supplement til borgerservicecentret i Ikast 

 

Opgavefokus 

B. I lokalsamfundene inddrages biblioteker, ældreservice og skoler i hjælp til selvhjælp vedr. forskellige kommunale 

services – som supplement til borgerservicecentre 

 

C. Der opbygges adm. kompetencer vedr. evaluering og dokumentation 

 

D. Der er højprioriteret fokus på overførselsindkomsterne 

 

E. Der udarbejdes en borgerinformationsstrategi 

 

Organisationsfokus 

F. Direktionen er markant på banen i den økonomiske planlægning/udfordring af de politiske aktører på alle 

politikområder 

 

G. Alle centrale og decentrale ledere og medarbejdere indgår i en åben og ligeværdig dialog såvel internt som eksternt 

 

 
 


