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103.        Strategi, Arbejdsgrundlag og  principper for 
fokusliste

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Strategi 2022, Arbejdsgrundlag 2018 samt principperne for 
Fokuslisten

Historik

Vi har haft en praksis for, at der sættes få og markante pejlemærker for kommunens virke. 
Tidligere har pejlemærkerne været beskrevet i Strategi 2013 og Strategi 2016. I 2014 beskrev 
Byrådet desuden nogle konkrete rammer i Arbejdsgrundlag 2014, som et afsæt for sit arbejde.

Sagsfremstilling

Der forelægger nu en Strategi 2022, som bygger videre de tidligere strategier. Strategi 2022 
beskriver de tre pejlemærker: Kerneopgaver, Øget vækst og Økonomi som mulighed. Samtidig 
forelægger Arbejdsgrundlag 2018 med de tre indsatsområder: Fremtidens udfordringer, 
Politisk arbejdsform og Sømløse ressourcer. Hvert af indsatsområderne er yderligere beskrevet 
i arbejdsgrundlaget.
Som noget nyt arbejdes der nu også med en Fokusliste, som der som en del af den politiske 
arbejdsform indeholder Byrådets liste over handlinger eller områder, som i den 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 pejlemærkerne 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. Udvalgene arbejder aktuelt på formulering af emner til Fokuslisten, og forventes at 
kunne foreligges for Byrådet i samlet form i august måned.
Byrådet er præsenteret for og har drøftet Strategi, Arbejdsgrundlag og Fokusliste på 
temamøde og dialogmøde.

Administrationen indstiller, 18. juni 2018, pkt. 107:
at Strategi 2022, Arbejdsgrundlag 2018 og rammerne for Fokuslisten godkendes

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. juni 2018, pkt. 107:
Indstilles godkendt.
Jacob Ejs deltog ikke i sagens behandling.
Fraværende: Lars Bro, Hans Kr. Skibby

Beslutning

Navnet på pejlemærket "sømløse ressourcer" ændres til "fleksible ressourcer".



Hedensted Kommune 
Byrådet 2018-2021 

Mødedato: 
27. juni 2018

Formand: 
[formand]

Sidetal:  2

Godkendt.
Fraværende: Bent Poulsen
 

Bilag

 Fokusliste - Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og 
Arbejdsgrundlaget.docx

 Strategi 2022 - Hedensted Kommune.docx
 Arbejdsgrundlag 2018 - Hedensted Kommune.docx

 

Bilag/Punkt_103_Bilag_1_Fokusliste__Rammer_og_sammenhaeng_i_forhold_til_Strategi_2022_og_Arbejdsgrundlagetdocx.pdf
Bilag/Punkt_103_Bilag_1_Fokusliste__Rammer_og_sammenhaeng_i_forhold_til_Strategi_2022_og_Arbejdsgrundlagetdocx.pdf
Bilag/Punkt_103_Bilag_2_Strategi_2022__Hedensted_Kommunedocx.pdf
Bilag/Punkt_103_Bilag_3_Arbejdsgrundlag_2018__Hedensted_Kommunedocx.pdf

