
Kommissorium
 - Sager der Samler
Intentionen
Udvalget er nedsat, fordi der ønskes en øget grad af borgerdeltagelse i Hedensted Kommune. Den 
øgede deltagelse skal være drevet af borgernes initiativer til forskellige aktiviteter, der fordrer 
større samarbejde og et styrket fællesskab i lokalsamfundene. Intentionen er, at borgerne driver 
sociale, praktiske og visionære tiltag, der kan dyrkes i lokalsamfund for borgere og af borgere.

Dette gøres i et partnerskab med Sager der Samler fra Århus. Partnerskabet drejer sig om at styrke 
engagement og udvikling i byer og lokalsamfund ved at skabe nye platforme for handlekraft i 
fællesskab. 

Det ønskede udbytte er mod og mening for alle grupper af borgere, styrket medborgerskab og 
demokratisk deltagelse samt nye, hverdagsnære løsninger på fælles samfundsmæssige udfordringer 
omkring fx velfærd, sundhed, trivsel og byudvikling.

Udvalgets opgaver

1) Udvikle kommunale institutioner til platforme for handlekraft: 
En række institutioner i Hedensted Kommune (fx skoler, biblioteker, ungdomsklubber) udvikles 
til at blive lokale platforme for handlekraft med organiseringsformer, kultur og kompetencer til 
at understøtte selvorganiserede initiativer fra borgere.

2) Uddanne borgere til brobyggere og netværksskabere:
Engagerede borgere i Hedensted Kommune (fx medlemmerne i Borgerbanken) ”uddannes” til 
at styrke mobilisering, netværk og brobygning i samspillet mellem borgerinitiativer, erhvervsliv, 
foreningsliv og kommunale institutioner.

3) Udvikle metode og overførbarhed:
Erfaring og læring fra arbejdet i partnerskabet dokumenteres, bearbejdes og formidles så det 
kan overføres til andre sammenhænge. Om muligt arbejdes forskningsbaseret i samarbejde med 
etablerede forskningsinstitutioner.

Partnerskabets formål er, at der arbejdes eksperimenterende ud fra et ønske om i fællesskab at 
finde ud af, hvad der virker ud fra en overbevisning om, at alle partnere har værdifuld viden, erfaring 
og kompetencer at bidrage med.



For at styrke tillid og effektiv videndeling, skabes der stabile og længerevarende relationer mellem 
nøglepersoner i partnerskabet. Samarbejdet bygger desuden på en fælles forståelse af, at det tager 
tid at udvikle platforme for handlekraft, og at det er en god idé i begyndelsen at fokusere på at skabe 
udvikling med udgangspunkt i udvalgte institutioner.

Medlemmer:
 Formandskabet
 Kommunaldirektøren
 Repræsentanter fra Sager der Samler
 Repræsentanter fra Hedensted Kommune
 Borgere med forskellige profiler

Formandskabet for Udvalget for tværgående Politisk vil være gennemgående politiske deltagere i 
udvalget. Undervejs inviteres andre relevante politikere og interessenter, herunder fagpersoner, til 
at give deres bidrag til arbejdet.

Aflevering til Byrådet. 
Udvalgets arbejde påbegyndes i september 2019 og forventes afsluttet sommeren 2021. 
Formandsskabet og evt. andre deltagere fra udvalget videregiver løbende information til Byrådet 
på dialogmøder.

Andre rammer
Hver anden måned holdes der et evalueringsmøde med deltagelse af nøglepersoner i partnerskabet. 
Formen er en dialog om resultater, læring og vejen videre. Evalueringsmøder er retningsgivende for 
aktiviteter i den følgende periode.

Administrativ støtte
Sekretariatsbetjeningen og facilitering varetages af kommunaldirektøren og 2 facilitatorer.


