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Vækstmål og Fokusliste – Rammer og sammenhæng i forhold til 
Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018

I Arbejdsgrundlag 2018 er bl.a. den politiske arbejdsform beskrevet. Rammerne for den politiske ar-
bejdsform sættes via den politiske struktur og udvalg.

Grundlaget for den politiske arbejdsform skal defineres igennem et borgerfokus – ikke igennem et 
fagligt eller hierarkisk fokus. Det betyder ikke, at faglighed eller hierarki er uvæsentlig, men det må 
ikke blive prioriteret over et borgerfokus, som jo går på tværs af både fagligheder og hierarki. 

Arbejdsgrundlaget beskriver det politiske udgangspunkt for at arbejde i retning af Bæredygtig Vel-
færd, og sætter fokus på Fremtidens udfordringer, Sømløse ressourcer og dermed den økonomiske 
adfærd samt på den Politiske arbejdsform. Den politiske arbejdsform beskriver, hvordan vi i bedst 
mulig grad får fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, hvor der er fokus på tværgående dialog 
og udvikling bl.a. gennem en hurtig og agil mulighed for at sætte det rette hold bestående af politike-
re, borgere og embedsapparat. 

Som en del af den politiske arbejdsform udarbejder Byrådet hver år en liste over handlinger eller om-
råder (en ”fokusliste”), som i kommende tid skal have et særligt fokus. Samtidig formuleres hvilke 
konkrete effekter, der ønskes. 

Fokuslisten er således med til at sikre sammenhæng og synergi imellem de forskellige indsatser såvel 
politiske som organisatoriske. Hvert emne på fokuslisten er rettet mod et eller flere af pejlemærker-
ne i Strategi 2022.

Emner på Fokuslisten formuleres i fællesskab i Byrådet med udgangspunkt i forslag fra de respektive 
udvalg. Der lægges vægt på, at emnerne retter sig mod pejlemærkerne i strategien (Kerneopgaver, 
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Øget vækst og Økonomi som mulighed). 

Det tilstræbes, at der er mellem 1 og 3 emner på Fokuslisten for hvert udvalg. 

Udvalgene vil løbende have dialog om de emner på listen, som vedrører udvalgets område. Hvis et 
emne berører to eller flere udvalgsområder, sker dialogen i fællesskab mellem de berørte udvalg. Ud-
valgene vil på den måske sikre en løbende opfølgning på emnerne.

Der vil desuden med passende mellemrum – mindst en gang årligt – ske en fælles drøftelse i Byrådet 
af Fokuslisten.

Fokuslisten er vist sidst i dette dokument. 

Vækstmål
I Strategi 2022 fastholdes Øget vækst som et af pejlemærkerne for Byrådets og organisationens ind-
sats. Som noget nyt fastsættes nedenstående konkrete vækstmål for pejlemærket:
 

Borgere Virksomheder
Unge fraflyttere og un-

ge tilflyttere
Børnefamilier Iværksættere Produktionsvirksom-

heder
Antallet af 18 til 36-
årige tilflyttere skal 

være 10% højere end 
antallet af fraflyttere i 

2022.

(2017: 8% højere)

I 2022 skal andelen af 
børnefamilier udgøre 
55% af den samlede 
befolkning i Heden-

sted Kommune. 

(2018: 53%)

Fra 2022 skal antallet 
af iværksættere, som 
3 år efter opstart sta-
dig er aktive, være 2% 

bedre end gennem-
snittet i Business Re-

gion Aarhus. 

Vi skal hvert år være i 
top-tre i DI’s måling af 

danske kommuners 
erhvervsvenlighed.

 Væksten i antallet af borgere i Hedensted Kom-
mune skal fra 2022 og fremover være højere 

end gennemsnittet i sammenlignelige kommu-
ner.
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Fokusliste Opdateret x. xx 2018

# Pejlemærket i
Strategi 2022, 
der understøt-

tes 

Udvalg Emne Effekt Afslutning/evaluering

 
 
 


