
Tæt på

Hedensted Kommune



Kort og godt

• Indbyggere: 46.768 
• Kommuneskat: 25,4%
• 3. bedste erhvervskommune
• 80% i beskæftigelse (75% i DK)
• 46% erhvervsfaglig uddannelse

(35% i DK)
• 600.000 job indenfor en time kørsel
• Middellevetid blandt højeste i DK (81,5 +)

• 31 stærke lokalområder 



Hvad kendetegner kommunen? 

Hedensted Kommune er en vækstorienteret landkommune.
Her er borgerne tæt på den kommunale velfærd. 
Velfærd og politik er noget, vi udvikler og skaber sammen. På den måde 
sikrer vi fremtidens kommune.
Alle skal have mulighed for at tage et (med)ansvar for fællesskabet, 
sundheden og de fælles rammer - Det gode liv.
Livet leves i lokalområderne – Hedenstederne. Her er der fællesskab, 
handlekraft og adgang til naturen. Beliggenheden i den østjyske millionby 
giver let adgang til jobs, uddannelse og kultur.  
Lokalområderne har forskellige styrker og egenskaber. Kommunens 
udvikling og vækst skal bygge på de særlige muligheder, de enkelte 
steder har. Dét er grundlaget for det gode liv i Hedenstederne. 



Vejen mod fremtidens kommune

Kommunens strategi tager udgangspunkt i tre pejlemærker:

Øget vækst
(flere borgere og virksomheder)

Økonomi som mulighed
(Fokus på de penge, vi har, 
i stedet for dem, vi ikke har)

Kerneopgaver…

Samskabelse 
- udvikling af politik
og velfærd

 

 



Vores kerneopgaver

Kerneopgaverne er det klare udgangspunkt for vores opgaveløsning og den 
bevægelse, der skal ske med borgerne:
1. Fritid & Fællesskab – Man både bidrager til og deltager i fællesskabet og 

de fælles muligheder, så man selv og andre mennesker har et godt liv.
2. Læring – Sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende 

fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker
3. Beskæftigelse – Det enkelte menneske kommer i uddannelse eller job, 

som gør, at man kan klare sig selv økonomisk.
4. Social omsorg – Det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning 

der gør, at borgeren løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og 
mere selv.

Vi arbejder og organiserer os ud fra kernegaverne – både politisk og 
administrativt. 



Samskabelse
- Udvikling af politik og velfærd

Velfærd betyder at kunne færdes vel gennem livet. Målet er det gode liv – for alle aldre. 
Vejen mod velfærden – mod det gode liv – finder vi i sammen med borgerne, foreningerne, 
virksomhederne… 
Sker så vidt muligt på ”blankt papir”. Uden forud aftalte dagsordener. Uden færdige 
løsninger. 
Det er dét, vi kalder samskabelse. 

Den politiske udvalgsstruktur afspejler denne måde at tænke på:
• Byrådets Dialogmøder med hverken dagsorden eller presse
• Samtidige udvalgsmøder giver mulighed for fælles punkter
• §17,4 udvalg: Udvalget for tværgående politik – skiftende emner, høj inddragelse
• Temamøderne med mulighed for fordybelse



Alt, hvad vi gør

…og måden, vi gør det, skal afspejle værdierne:

• Dialog
• Ansvar
• Udvikling 

Værdierne udtrykker det, Hedensted Kommune gerne vil stå for i vores 
kontakt med borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere. 
Værdierne udgør levereglerne for alle medarbejdere i Hedensted 
Kommune.



Hvordan kommer vi fra vision til handling?

Børn- og Unge 
politik + 

Skolepolitik

Erhvervsstrategi

Facilitets-
strategi

Pejlemærker 
for Social 
Omsorg

Kommuneplan + 
Boligen i fokus

Grøn strategi

Landdistriktspolitik 
Beskæftigelses-

politik
Brandingstrategi


