
”Vision 2025”-proces



Detaljeringsniveau vs. strateginiveau

• I 1. halvår 2022 gennemføres ”Vision 2025”-proces, hvor der 
vælges fokusområder og mål for de kommende 4 år, som tænkes i 
sammenhæng til udvalgenes strategiske fokusområder. 

• Hvert udvalg drøfter og aftaler:
• Strategiske fokusområder, som følges op på halvårligt og 

årshjul for udvalgsarbejdet for at sikre gennemførsel af 
fokusområder
• Arbejdsformer: Temadage, besøg, mødeafvikling mv. 
• Ønsker til udformning af sagsfremstillinger for at sikre 

strategisk niveau



1. Kendskab til den 
organisation I bestyrer

2. Visioner for de næste 4 år

2021
15.12
Sidste møde 
afgående byråd

1.12
• Konstituerende møde
• Praktisk infomøde nye

16.12
Introduktionsdag ny 
kommunalbestyrelse

Januar
Valg af 
udvalgsformænd

Uge 6, 8 og 9
Seminar stående udvalg 
– egen drøftelse af 
fokusområder 2022-25

Uge 4 (online)
Intro af hele kommunal-
bestyrelsen til udvalgenes 
arbejde 

31.3-1.4
Visions- og 
strategiseminar KB

2022

Primo 2022
• Intro til eget udvalgsområde
• Diverse kurser (kattegatkursus, sociale medier, presse, virtuelle møder mfl.)



1. Introduktion af hele kommunalbestyrelsen 
til udvalgenes arbejde (liveevent) 
Tidspunkt: uge 4

Formål med intro
• Kommunalbestyrelsen får et overordnet kendskab til 

udvalgenes opgaver og udfordringer

Produkter
• Bredt kendskab til udvalgene + evt. drøftelser 



Startpakke om kommunen er sendt ud før mødet (indbyggere, institutioner mv.) 

Proces

Foregår online som liveevent, der kan tilgås efterfølgende som optagelse. 

• Chef for området præsenterer på skift eget udvalg. Ca. 45 min + 15 min spørgetid pr. område

• I uge 5 kan der laves en fælles spørgesession for dem, der ikke var på live og derfor ikke kunne stille spørgsmål. 

Udkast til indhold 

• Kerneopgave

• Organisering 

• Det står vi på (politikker, strategier, mindset og tilgange mm). 

• Evt. overleveringer fra afgående udvalg

• Udvalgte udfordringsbilleder 

• Spørgetid

…Fortsat: intro af kommunalbestyrelsen 
til udvalgenes arbejde



2. Seminar stående udvalg 
egen drøftelse af fokusområder 2022-25
Tidspunkt: uge 6, 8 og 9

Formål med seminar
• Drøftelse af fokusområder 2022-25 for udvalgets område (Politiske visioner for 

området tydelige)
• Kendskab til det udvalgsområde politikerne forvalter og kendskab til områdets 

ledelse (relationel kapacitet)
• Drøftelse af samarbejdskultur i udvalget og formandsskabets rolle

Produkter
• Hvert udvalg skal som afslutning på dagen nedskrive 5-8 fokusområder for eget 

område.
• Ud af (evt. oveni) de 5-8 fokusområder udvælges de vigtigste 1-2, som har betydning 

på tværs. De skal med som input til visions- og strategiseminar
• Kort skriv med intentioner vedr. samarbejdsform og formandsskabets rolle 



…Fortsat: seminar stående udvalg

Form: Faktabaserede oplæg med indlejrede 
refleksionssamtaler 
1. Fakta om området
• Politikernes motivation og ønsker for udvalgets område  
• Områdets kerneopgave
• Hvad står man på: politikker, strategier, faglig retning mv. 

• + Evt. overleveringer fra det tidligere udvalg 
• Organisering

2. Hvad sker der inden for området
• Større bevægelser i området
• Udfordringsbilledet for området



…Fortsat: seminar stående udvalg

3. Vores samarbejdsform i udvalget (afsæt i kodeks) 
• Mødeform
• Samarbejde mellem forvaltning, udvalg og formandskab
• Den sociale dimension (fx. Faste topmødearrangementer mm)
• Hvilke sager har vi på? Hvordan kommer de ind? (fx 

enkeltsager)

4. Opsamling og vigtige refleksioner
• Politikernes spørgsmål / underen / refleksioner mm. til 

området 
• 5-8 fokusområder for eget område + de vigtigste 1-2 som 
har betydning på tværs


