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Det gode liv - Videre proces Byrådet 
 
 
Baggrund for kommissoriet 

Byrådet besluttede oktober 2018, at Udvalget for Tværgående Politik skulle ar-
bejde med en ny sundhedspolitik. Derfor blev der udarbejdet et kommissorium 
for denne i tæt samarbejde med repræsentanter for hvert af de stående politiske 
udvalg.  Kommissoriet blev godkendt på byrådsmøde december 2018 og blev 
”Kommissoriet for Det gode liv” 

Kommissoriet for ”Det gode liv” tager udgangspunkt i, at skabe et nyt perspektiv 
på sundhed i Hedensted Kommune og er mundet ud i en vision udarbejdet i sam-
arbejde med borgerne, der blev præsenteret på dialogmøde oktober 2019.  
Visionen og de underbyggende statements imødekommer første del i kommisso-
riet, nemlig ønsket om, at udarbejde en vision bl.a. inspireret af temaerne fra 
kommissoriet; Livsmestring, de fysiske rammer i Hedensted Kommune, fælles-
skaber og familie/tryghed.  

 
Temaerne er blevet kvalificeret med inputs fra deltagerne i udvalget for Det gode 
liv, og de er blevet ”oversat” med deltagernes begreber og ord.   
Der er i foråret 2020 udarbejdet en kortlægning over de allerede eksisterende 
sundhedspolitikker for at sikre ønsket om, at de eksisterende sundhedsinitiativer 
i kommunens kerneområder matcher Det gode liv og for at sikre ”den røde tråd” 
mellem det eksisterende og visionen for ”Det gode liv”.  

Der ønskes en effekt, der bygger på en øget livskvalitet for den enkelte borger 
igennem mulighed for sunde valg, sociale netværk og forebyggelse som en na-
turlig del af hverdagen i kommunen. 

 

Nyt perspektiv på sundhed 

Rammerne for ”Det gode liv” dækker over et livsperspektiv på sundhed. Det go-
de liv skal tænkes bredt, og indeholde både kortsigtede og langsigtede mål.  

Det kan lede os naturligt hen til nogle tydelige indsatsområder for borgernes eg-
ne valg for sundhed, da netop disse vil tilføre stor værdi for at understøtte Det 
gode liv.  

De underbyggende statements kan ses som mulige indikatorer på indsatsområ-
der, som der skal arbejdes videre med i samarbejde med bl.a. kommuneledel-
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sen. Udvalget har dog haft 3 klare indsatsområder, som de har italesat for byrå-
det. Nemlig: 

 at vi skal sikre, at sundhedsperspektivet i Det gode liv skal tænkes bredt 
 at fællesskabstanken og visionen for Det gode liv italesættes i vores kom-

munikation, både når vi taler sammen indbyrdes i kommunen, samt i dia-
logen med borgerne  

 et ønske om mere fleksibel brug af hallerne, som vil kunne imødekomme 
de uformelle fælleskaber. 

Kortlægning af eksisterende strategier 

Ved udarbejdelsen af kortlægningen over, hvordan kerneområdernes strategi-
er/politikker harmonerer med visionen for Det gode liv, er dette blevet kvalifice-
ret via interviews med hver enkelte chef inden for kerneområderne; Fritid og 
Fællesskab, Læring, Social Omsorg og Beskæftigelse.  

Samlet set kan man konkludere, at der er rigtig mange områder af visionen for 
Det gode liv, der allerede er beskrevet i kerneområdernes strategi/politik. Der er, 
ud fra nedenstående, en bred tilgang til, at borgerne i Hedensted Kommune skal 
have et godt liv, uanset hvor eller hvordan man befinder sig i livet og der ligger 
en bevægelse for borgeren i Det gode liv.  
 
Strategierne/Politikkerne har nogle fælles træk: 

 at kunne indgå i et fællesskab – både formelt og uformelt  
 at livet er noget, vi er fælles om, og vi skal alle bidrage i det omfang, vi 

kan  
 at der tages ansvar for eget liv, i det omfang det lader sig gøre – og ker-

neområderne støtter op om dem, der ikke har ressourcer eller muligheder  
 at der skal kunne ses en mening med det man gør, og den man er 

Nedenfor er der udarbejdet forslag til mulige scenarier i forhold til politisk opfølg-
ning på realisering og implementering af Det gode liv i kerneområderne. 

 

Oplæg til diskussion og beslutning 

Det skal besluttes, i hvilken form visionen for Det gode liv skal leve videre. Hvil-
ken platform både administrativt og politisk skal visionen for Det gode liv vokse 
videre fra? 

Der kan her opereres med forskellige scenarier:  

 Et scenarie kunne være ad-hoc orienteret, hvor kerneområderne lader sig 
inspirere af visionen og selv vurderer om, og i givet fald hvordan, visionen 
kan bruges og give mening inden for eget kerneområde. Det kunne være, 
at kerneområderne dykkede ned i visionen og lod sig inspirere af de enkel-
te statements til at underbygge en ny strategi eller et nyt tiltag på det en-
kelte område. Ligesom det i øjeblikket skal på bl.a. dagsordenen for ny 
strategi for Beskæftigelse. 
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 Et andet scenarie kunne være at initiere udfoldelse af visionen i de ståen-
de politiske udvalg i forbindelse med sundhedsinitiativer. Det kunne være 
udvalgene kunne blive inspireret af visionen og tankerne bag ”Det gode 
liv”, til at tænke det brede sundhedsperspektiv ind i forskellige fastlagte 
tiltag, som derfra inspirerede borgerne til trivsel, øget selvhjælp og delta-
gelse i fællesskaber og melde tilbage til §17, stk. 4 udvalget og derfra vi-
dere til PKØ-udvalget. 
 

 Et tredje scenarie hvor visionen kommer til at være en del af kommunens 
kernefortælling og en del af en fælles strategi for kommunen – både som 
strategier og indsatser indenfor kerneområderne og ift. bl.a. inden for 
branding og markedsføring. Det kunne være en del af en fortælling om Det 
gode liv i Hedensted Kommune, et sted hvor det gode liv leves hver dag i 
de små, som større samfund. Et liv, hvor der er fokus på de små sensatio-
ner i hverdagen og hvor fællesskabsfølelse og ansvar, både for sig selv og 
for hinanden, er i centrum. Budskaberne i ”Det gode liv” skal her tænkes 
sammen med, og indgå i, en kernefortælling sammen med strategi 2022 
og fortællingen om Hedenstederne. Det vil kræve en sammenskrivning af 
de forskellige strategi-elementer og en efterfølgende politisk drøftelse. Det 
kunne derefter være en bundet opgave, at arbejde med i udvalgene, hvor 
der rapporteres tilbage til §17, stk. 4 udvalget og PKØ-udvalget. 
 

Inden for hvert tænkt scenarie skal medtænkes ”de små sensationer”, hvor der 
sættes fokus på de gode historier, om det gode liv i Hedensted Kommune. Dette 
kan ske igennem en tilrettelagt kommunikations-strategi, der sikrer ”den røde 
tråd” - der signalerer retning og mindset. Målet er, at inspirere yderligere, og 
dermed få andre til at arbejde videre med Det gode liv i de kontekster, de indgår 
i.  
 
Hermed bliver visionen for Det gode liv ”oversat” ind i de forskellige kerneområ-
der, lokalområder m.v. Der skal derfor laves en kommunikationsstrategi som un-
derstøtter denne tilgang med storytelling og de små sensationer. 

 
 

Videre proces: 
Den videre proces omkring ”Det gode liv” er: 

 En drøftelse af ovenstående scenarier på dialogmøde den 10. august 2020. 
 Den konkrete sag om den videre proces for ”Det gode liv” sendes til be-

slutning i Byrådet via § 17.4-udvalget og PKØ-udvalget – og udarbejdes 
på baggrund af drøftelserne på dialogmødet den 10. august. 


