
Kommissorium 
 - Det Gode Liv 
 

Intentionen 
Udvalget er nedsat, da der er et ønske om at skabe et nyt perspektiv på Sundhed i Hedensted 

Kommune. Dette skal indeholde en vision for borgernes sundhed, som danner en tværgående ”rød 

tråd” mellem kommunens kerneområder. 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 

naturlig del af hverdagen i kommunen. 
 
Vi kalder det rammerne for ”Det gode liv”, som dækker over et livsperspektiv på sundhed. Det gode 
liv skal tænkes bredt, og indeholde både kortsigtede og langsigtede mål. 
 

Arbejdet skal gå på 2 ben – et borger-ben, der skal arbejde med visionen for ”Det gode liv” og et 

kommunalt ben, der skal arbejde med de allerede eksisterende sundhedspolitikker og initiativer i 

kommunens kerneområder, og sikrer sammenhæng med visionen for ”Det gode liv”. Visionen for 

”Det gode liv” skal lede os naturligt hen til nogle tydelige indsatsområder for borgernes egne valg 

for sundhed, da netop disse vil tilføre stor værdi for at understøtte Det gode liv.  
 

Afsættet er velfærdssamfundets idé om, at det gode liv skabes i relationer og fællesskaber med 

andre mennesker. Det er dét, som skal forfølges. For at sikre den gode rejse - og det gode liv - skal 

vi hjælpe hinanden. Det aktive samfund skal genopfindes ved at gøre det værdifuldt for alle at være 

en del af det fællesskab, der tager vare på og hånd om hinanden. Kommunen må ikke tage ansvaret 

fra den enkelte. Tværtimod - det enkelte menneske skal tage større ansvar for sit eget liv og for 

andres. Nogle kan give meget, andre mindre.  

 

Udvalgets opgaver 

I arbejdet med et nyt perspektiv på Sundhed i Hedensted Kommune går vi på ”2 ben”.  

 
1. Visionen for det ”Det gode liv” sammen med borgerne. 

 Udarbejde forslag til en ny vision med inspiration i følgende temaer; Livsmestring, De fysi-
ske rammer i Hedensted Kommune, Fællesskaber og Familie/tryghed. 

 Udarbejde tydelige indsatsområder, som kan måles på måde kort og på langt sigt. 

 Sikre at sundhedsperspektivet i Det gode liv tænkes bredt. 
2. Det gode liv og eksisterende sundhedstiltag og initiativer 



 Sikre at eksisterende sundhedsinitiativer i kommunens kerneområder matcher Det gode 
liv, så der bliver en rød tråd gennem det hele.  

 Udarbejde forslag til en model for politisk opfølgning i forhold til realisering og implementering af 
Det gode liv.  

 
Udvalgets arbejde skal tage afsæt i relevant baggrundsmateriale i form af tidligere tiltag, aktiviteter, evalu-
eringer og nationale rapporter. Desuden skal sammenhængen til relevante visioner, initiativer og aktiviteter 
medtænkes i arbejdet. 

 

Medlemmer 
Der ønskes deltagelse i udvalget af borgere, der har interesse for- og indsigt i det brede sundheds-
begreb – Det gode liv. Der kan også ønskes deltagelse fra lokalråd, virksomheder, bosteder, for-
eninger og organisationer, der har en vinkel/perspektiv på Det gode liv. Disse kan melde sig selv 
bl.a. via borgerbank, som præsenteres på Lanceringsevent den 15. januar 2019. Evt. kan borgerne 
også prikkes til at deltage.  
 
Udvalget består af: 
 

 Formandskabet 

 Chef for beskæftigelse 

 Borgere med forskellige profiler i forhold til Det gode liv 
 
Formandskabet for Tværgående Politisk Udvalg vil være gennemgående politiske deltagere i udval-
get. Undervejs inviteres andre relevante politikere og interessenter, herunder fagpersoner, til at 
give deres bidrag til arbejdet. 
 
Udvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne vil der kunne inddrages 
yderligere relevante interessenter og personer med særlig viden eksempelvis gennem afholdelse af 
workshops, offentlige møder mv.  
 
 

Aflevering til Byrådet 

Udvalgets arbejde påbegyndes i februar 2019 og førstedelen vedr. visionen for Det gode liv forven-
tes afsluttet juni 2019.  Anden del vedr. Det gode liv og de eksisterende sundhedstiltag og initiati-
ver forventes afsluttet sidste kvartal 2019. 
Formandsskabet og evt. borgerrepræsentanter fra udvalget videregiver løbende information til 
byrådet på dialogmøder.  
 

Andre rammer? 

Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform. Formandskabet sikrer sammenhæng i politik-
udviklingen til de øvrige udvalg med borgerdeltagelse og til de stående udvalgs arbejder.  
 



Administrativ støtte 

Sekretariatsbetjeningen varetages af kommunaldirektøren, og faciliteringen af udvalgets arbejde 
varetages af 2 facilitatorer.  


