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Når forandringen blev sat i gang… 

Byrådet har skarpt fokus på, hvordan fremtidens velfærd skal udvikle sig. Når emnet er 

sat højest på dagsordenen, er det i en erkendelse af, at den offentlige sektor i Danmark 

står overfor en skillevej. En skillevej, hvor vi skal afgøre fremtidens velfærd. 

 

Der er rigtig mange penge i det danske velfærdssystem, og kommunerne står for at for-

valte halvdelen. Samtidig høres oplevelsen af, at ”nu spares der igen”. Og der er områ-

der, hvor der bruges færre penge, og det er ikke sikkert, at det kommer til at ændre sig. 

Men det er sikkert, at hvis vi ikke forsøger at skabe en forandring i den måde som offent-

lig velfærd produceres og tænkes på, så er der en risiko for, at vi udvikler os til et sam-

fund, hvor velfærd er noget man bliver nød til at reducere i.  

  

Prioriteringer, besparelser og effektiviseringer er velkendte - og effektive -  redskaber i 

den kommunale verden, også i Hedensted. Det vil de fortsat være. Men det er nødven-

digt at supplere med andre redskaber og tankesæt, hvis vi for alvor skal imødekomme 

udfordringerne og sikre fremtidens velfærdssamfund.  

 

Først og fremmest skal vi gøre os klart, hvad det er for et velfærdssamfund, vi vil have – 

hvad er ”fremtidens velfærdssamfund” for en størrelse? 

  

”Velfærd” betyder at færdes vel, det vil sige at få en god rejse (gennem livet) eller at ha-

ve et godt liv. ”Samfundet” betyder at finde sammen. Velfærdssamfundet er ideen om, at 

det gode liv skabes i relationer og fællesskaber med andre mennesker. Det er dét Byrå-

det har valgt at forfølge i sin vedtagelse af Arbejdsgrundlag 2014. 

 

For at sikre den gode rejse - og det gode liv - skal vi hjælpe hinanden. Vi skal se ud over 

"det hvide kommunale hegn". Vi skal genopfinde det aktive samfund ved at gøre det 

værdifuldt for alle at være en del af et fælleskab, der tager vare på og hånd om hinan-

den. Ikke på sådan en måde, at vi tager ansvaret fra den enkelte. Tværtimod. Det enkel-

te menneske skal tage større ansvar for sit eget liv og for andres. Nogle kan give meget, 

andre kan give mindre - pointen er, at vi i fællesskabet finder balancen og fleksibiliteten 

til at løse de opgaver, der nu en gang er i et samfund med mange forskellige mennesker. 

På den måde skabes Bæredygtig Velfærd. 

 

 

Det politiske fokus 

Det politiske fokus er på de fire Kerneopgaver, og for hver Kerneopgave er angivet den 

forandring eller bevægelse, man som borger skal opleve. Bevægelsen er selve formålet. 

For eksempel er bevægelsen for Kerneopgaven Beskæftigelse, at ”det enkelte menneske 

kommer i job eller uddannelse, som gør, at man kan klare sig selv økonomisk”.  

 

For hver af de 4 kerneopgaver er der oplistet de forudsætninger, der skal være til stede 

for at løse kerneopgaverne. Politisk valgte forudsætninger, som dermed bliver fokus-

punkter for hele organisationen.  

 

Hvor politiske udvalg i en traditionel struktur typisk er ansvarlige for grupper af opga-

ver, fx skoler eller plejecentre, så er udvalgene i vores struktur ansvarlige for, at den be-

skrevne bevægelse for borgeren rent faktisk sker. Dermed bliver hvert barn, voksen, æl-

dre centrum for det politiske fokus og derfor for kommunens aktiviteter. 

 

Tankegangen i bygger på, at borgerne – de aktive civilsamfund og samskabelse – er det 

centrale, og selve begrundelsen for kommunens eksistens. For at skabe Bæredygtig Vel-

færd arbejdes der med udgangspunkt i dialog og fokus på kerneopgaver. Samtidig er der 
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behov for koordination og prioritering, ligesom Byrådet som bestyrelse arbejder med 

strategier for det samlede kommunale fællesskab. Elementerne er vist i nedenstående fi-

gur, og er grundlaget for den formelle politiske struktur. 

 

 

De politiske udvalg 

Der er fem stående udvalg er: 

 Udvalget for Fritid & Fællesskab 

 Udvalget for Teknik 

 Udvalget for Læring 

 Udvalget for Beskæftigelse 

 Udvalget for Social Omsorg 

 

samt et udvalg med ”økonomiudvalgsopgaver”: 

 

 Udvalget for Politisk koordination & Økonomi 

 

De fem stående udvalg er de centrale politiske arbejdsplatforme i det daglige arbejde. 

Udvalgenes opgaver er beskrevet i Styrelsesvedtægten, og bygger et afsæt i tænkningen 

om bæredygtig velfærd: 

1. Ansvarsfordelingen skal knytte direkte op på kerneopgavernes bevægelse og for-

udsætninger. Vi skal ikke begynde at opfinde noget nyt. 

2. Alle aktiviteter, der løses for at understøtte kerneopgaven og dennes bevægelse, 

skal samles og understøtte hinanden. 
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3. Der skal organiseres efter helheder (mennesker). Fokus på opgaven frem for fa-

get.  

4. Vi skal ikke lave ”det samme” to eller flere steder. 

 

De stående udvalgs ansvar  

Udvalget for Fritid & Fællesskab 

Udvalget for Fritid & Fællesskab varetager de opgaver der sætter rammerne om det fæl-

leskab, som en kommune er, og som vi alle uanset alder og livssituation lever i og med. 

 

Bevægelsen for det enkelte menneske er, at man både kan bidrage til og deltage i fæl-

lesskabet og de fælles muligheder, så man selv (og andre borgere) har et godt liv 

 

Forudsætningerne for at Kerneopgave og bevægelsen kan nås er: 

 Kommunen udvikler, faciliterer og sætter rammer for fællesskaber, så man kan 

tage medansvar og være medskabende i vores samfund 

 Man har lyst til at deltage i fællesskabet, fordi det giver værdi. 

 Der er gode muligheder for at tage ansvar, være med til at bestemme og udøve 

indflydelse 

 Man oplever, at det er sjovt og meningsfuldt at kunne selv og kunne sammen 

med andre 

 Det opleves givtigt at arbejde frivilligt 

 

Udvalget for Teknik 

Udvalget for Teknik varetager alle de opgaver af teknisk og forsyningsmæssig karakter, 

der skal være til stede for at fællesskabet kan fungere og kerneopgaverne løses. Det om-

fatter bl.a.: 

 Vedligeholdelse af veje og grønne områder – herunder trafiksikkerhed 

 Driftsforhold i forhold til kollektiv trafik og havne 

 Gennemførelse af byggemodninger 

 Spildevand, affald og renovation (såvel planlægning som enkeltsager, samt kom-

munale driftsfællesskaber) 

 Vandforsyning (såvel planlægning som enkeltsager) 

 Miljøsager og VVM (virksomheder og landbrug) 

 Naturbeskyttelse og naturpleje - Naturplaner 

 Vandplaner og vandløbsregulering 

 Planlovens landzonebestemmelser 

 Byggeloven 

 

Udvalget for Læring 

Udvalget for Læring varetager alle forhold overfor børn og unge indtil de forlader folke-

skolen (til undervisningspligten ophører/til folkeskolens afgangsprøve). 

 

Den bevægelse, der skal ske med barnet eller den unge er, at han eller hun bliver klar til 

en uddannelse eller et arbejde. 
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Forudsætningerne for, at Kerneopgave og bevægelsen kan nås er: 

 Barnet og den unge er veludhvilet, har fået sund kost og møder stabilt 

 Familien er en del af barnets og den unges læring 

 Barnet og den unge er i trivsel i dagplejen, børnehaven, skolen osv. 

 Barnet og den unge skal have mulighed for succes 

 Barnet og den unge oplever, at han eller hun i dagpleje, børnehave, skole osv. har 

gode relationer til de voksne og sine kammerater 

 Barnet og den unge oplever værdien af at kunne og ville selv 

 Barnet, den unge og familien oplever, at der er sociale og faglige kompetencer og 

indsigt i forhold til barnet og den unge, og at der er åbenhed for at inddrage andre 

 

Udvalget for Beskæftigelse 

Udvalget for Beskæftigelse varetager alle forhold der er rettet mod, at voksne, der ikke 

kan klare sig selv i forhold til arbejde eller uddannelse så hurtigt som mulig bliver i stand 

til det.  

 

Bevægelsen er, at det enkelte menneske kommer i job eller uddannelse, som gør, at 

man kan klare sig selv økonomisk. 

 

Det handler altså om midlertidig hjælp til at komme i job eller uddannelse, og når man 

har opnået dette, har man ikke længere brug for hjælp fra kommunen.  

 

En meget vigtig forudsætning for denne gruppe opgaver er en accept af, at voksne men-

nesker som udgangspunkt skal kunne klare sig selv økonomisk, enten via uddannelse el-

ler job. Er man ikke i stand til dette, skal kommunen hjælpe, så man hurtigst muligt selv 

kan påtage sig ansvaret igen.  

 

Forudsætningerne for, at Kerneopgave og bevægelsen kan nås er: 

 Borgeren ser det først og fremmest som sit eget ansvar at have et arbejde.  

 Hvis ikke man selv kan skaffe sig et arbejde, skal man søge rådgivning, støtte og 

hjælp. 

 Man er så attraktiv for arbejdspladsen, at arbejdsgiveren er klar til at betale løn-

nen. 

 Man kan begå sig på en arbejdsplads, fordi man bestræber sig på at have de nød-

vendige faglige og sociale kompetencer 

 Man har mulighed for at kunne påtage sig et job, fordi det er synligt, hvor der er 

jobmuligheder. 

 Den ledige arbejdskraft skal være tilgængelig for virksomhederne 

 

Udvalget for Social Omsorg 

Udvalget for Social Omsorgs målgruppen er børn og voksne der modtager hjælp typisk 

efter visiterede kriterier. 

 

Bevægelsen er, at det enkelte menneske får den rådgivning, støtte og omsorg, der gør, 

at han eller hun løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.   
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Formålet med at løse disse opgaver er ikke at komme i job eller uddannelse, men at bi-

drage til et godt liv for de mennesker, der pga. alderdom, handicap eller andre begræns-

ninger hverken er på arbejdsmarkedet eller i det almindelige pasnings- eller undervis-

ningssystem.  

 

Den primære forskel fra kerneopgaverne Læring og Beskæftigelse er, at aktiviteterne i 

denne gruppe som udgangspunkt er visiterede. Samtidig gælder det for aktiviteterne, 

som ved de øvrige kerneopgaver, at det enkelte menneske altid skal opleve en positiv 

forandring, at det enkelte menneske skal være aktivt og, at aktiviteten skal have en af-

slutning, når den opsatte effekt er nået. Herefter kan man, hvis der er behov for det, af-

tale nye aktiviteter med nye formål.  

 

Forudsætningerne for, at Kerneopgave og bevægelsen kan nås er: 

 Borgere, der er svækkede i et omfang, der gør, at de ikke eller kun i begrænset 

omfang kan tage vare på eget liv, oplever at blive hjulpet til at bevare eller øge 

deres livkvalitet 

 Familien, netværket og det lokale samfund er vigtige elementer i den sociale om-

sorg, vi udviser for hinanden. 

 Borgeren får hjælp og rådgivning til at skabe fremskridt, til at tage ansvar for 

eget liv og til at klare sig selv bedst muligt 

 Omgivelser og tilbud er indrettet, så man så vidt muligt kan bruge dem selvstæn-

digt. Det gælder både i det offentlige og i lokalområderne 

 

 

Administrative understøttelse af politiske arbejdsplat-
form 

Kerneområderne i den administrative struktur skal understøtte arbejdet i de politiske ud-

valg. 

 

 Kerneområdet Fritid & Fælleskab betjener Udvalget for Fritid & Fælleskab samt 

Udvalget for Teknik  

 Kerneområdet Læring betjener Udvalget for Læring 

 Kerneområdet Beskæftigelse betjener Udvalget for Beskæftigelse  

 Kerneområdet Social Omsorg betjener Udvalget for Social Omsorg 

 Kerneområdet Politisk Koordination & Økonomi betjener udvalget for Politisk Ko-

ordination & Økonomi 

 

Når der er behov for at bringe kompetencer i spil på tværs af udvalgene og overfor Byrå-

det, sker til alene med fokus på at løse opgaven. 

 

Sammenhængen mellem de politiske udvalg og den administrative betjening er vist i ne-

denstående figur. 
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