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Åbne sager 
 

1. Tema: 2. servicetjek på Ny velfærd kræver nye former 
for ledelse  
Åben - 2012/48274 

 

Beslutning 

Vi afventer evalueringen den 15-04 og 30-04. Direktionen godkender planen, når den er 

klar.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at  

 

 direktionen beslutter det videre forløb for temaet ”Ny velfærd kræver nye former for le-

delse” 

 

Sagsbeskrivelse 

På direktionens møde den 11-12-2012 blev der foretaget 1. servicetjek på temaet ”Ny vel-

færd kræver nye former for ledelse”. På mødet blev blandt andet status og resultater, som 

de ser ud nu, gennemgået.  

 

Af temaets oprindelige beskrivelse fremgår:  

Hvordan skal vi lede og styre, så vi skaber og forstærker en kultur, hvor evne og vilje til at 

udfordre sig selv og hinanden til at skabe innovation og radikalt anderledes løsninger for vel-

færden, i tæt samspil med og til gavn for borgerne i Ikast-Brande Kommune. 

Der gennemføres en proces omkring udvikling af ledelse via samarbejdsdrevet innovation 

med konsulentbistand fra KL’s konsulentvirksomhed (KLK) og med deltagelse af 10 ledere og 

10 forandringsagenter (sat sammen i tværgående par). Processen kører som en række fæl-

les workshops efterfulgt af lokal afprøvning.  

 

Samarbejdet med KLK afsluttes den 15-04-2013 med en sidste workshop om emnet test og 

afprøvning (af idéer) samt forberedelse af Lederforummødet den 30-04-2013. På Lederfo-

rummødet forventes det, at projektdeltagerne hver især beskriver, hvilke resultater og ind-

sigter deltagelsen i projektet har givet dem, men vi forventer (nok) ikke at kunne give nogle 

fælles generelle ledelsesmæssige tendenser eller anbefalinger – bortset fra at man må prøve 

det på ”egen krop”.  

 

Tidsplan og handleplan for de kommende 3-6 måneder ser derfor således ud:  

 I øjeblikket afholder deltagerne egne lokale ideworkshops ud fra de værktøjer, vi 

lærte på sidste workshop 

 Den 15-04-2013 afholdes test- og afprøvningsworkshop. På denne workshop evalue-

res forløbet sammen med deltagerne. Vi vil her gøre brug af opmærksomhedspunk-

terne fra 1. servicetjek.   
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 Den 30-04-2013 afholdes Lederforummøde. Mødet efterfølges af et fælles møde mel-

lem projektdeltagerne, direktion og styregruppe vedrørende fremtiden for temaet. 

Her vil vi indgå i en dialog om, hvor vi er i forhold til det oprindelige udgangspunkt 

for ”Ny velfærd kræver nye former for ledelse”: Hvad tænkte vi oprindeligt, hvad har 

vi været igennem og hvad gør vi nu? Igen indgår opmærksomhedspunkterne fra 1. 

servicetjek i dialogen.  

Eventuelt laves også en kobling til ledervurderingerne.  

 På baggrund af mødet udarbejder projektlederen i samarbejde med styregruppen en 

plan for det videre arbejde med temaet – hvis det besluttes at temaet skal fortsætte.  

 

Opmærksomhedspunkter fra 1. servicetjek 

- Kan det ses i hverdagen, at lederdeltagerne har været med i dette forløb – har de 

ændret adfærd?  

Evalueres på KLK-workshoppen 15-04-2013 

- Deltagerne skal sætte deres erfaringer i relation til rammen for temaet (præsenteret 

i oplægget).  

Dette drøftes på mødet den 30-04-2013.  

- Spredningseffekt og -mulighed overvejes.  

Dette drøftes også 30-04-2013. En mulighed er at gentage forløbet, eller at foran-

dringsagenter laver forløb for andre.  

- Er det nødvendigt, at man som leder er mere undersøgende og opdagende end el-

lers?  

Dette indgår også i evalueringen både den 15-04-2013 og 30-04-2013. Der er man-

ge, der har sagt, at den nye måde at indsamle viden på har givet nogle nye indsig-

ter. De antagelser man har – det man tror man ved – kan meget vel ændres ved at 

have en udforskende tilgang.  

- Er dette radikalt anderledes?  

Indgår også den 30-04-2013 

 

Budget 2013 og regnskab 2012 

På direktionsmødet blev der for henholdsvis 2012 og 2013 angivet følgende udgiftsforvent-

ning: 145.300 og 16.000 kroner.  

Regnskabet for 2012 lyder nu på 136.000 kroner, mens der i 2013 indtil videre er brugt 

3.600 kroner. Udgifterne er gået primært gået til konsulentbistand fra KLK, forplejning samt  

deltagelse i en enkelte KIA-workshops (KIA = kommunernes innovationsakademi) om sam-

arbejdsdrevet innovation.  

Af kendte udgifter i 2013 udestår workshop med KLK (ekstra konsulenthjælp, lokale, forplej-

ning) i alt cirka 14.000 kr. Dertil kommer Lederforummødet 30-04-2013 som dog traditionelt 

budgetteres på lederpuljen.  

Der er derudover ikke planlagte udgifter.  

 

På en skala fra 1-10 hvilken effekt forventes?  

Ressourcebesparende: 5 

Kvalitet/service: 5 

Sandsynlighed: 100 % 
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Skal temaet fortsætte? 

Det vil møderne den 15-04-2013 og 30-04-2013 vise. Arbejdet med at udvikle ledelse via 

samarbejdsdrevet innovation har i særlig grad understøttet ”hverdagens innovation”: Lokalt 

hos den enkelte leder og som forøget kompetence hos forandringsagenter. Sidstnævnte kan 

bruges til nye forløb rundt omkring i organisationen.  

Det giver i høj grad mening at arbejde med at skabe en kultur og en ledelse, der skaber rum 

for at udvikle markant anderledes løsninger. Måske skal vi afprøve andre metoder for at se, 

hvor langt disse kan bringes os? Måske kan vi lade os inspirere af Jacob Storchs tanker? Må-

ske kan vi lave eksperimenter på udvalgte arbejdssteder? Som sagt bør møderne i april af-

holdes, før der tages stilling til dette.  

 

Budgetmæssige konsekvenser 

Ingen.  

 

 

Bilag 

Ingen. 
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2. Sag: Engagement, smil og trivsel 
 
Åben - 2012/35926 

 

Beslutning 

Indstillingen blev godkendt med følgende bemærkninger:  

Der forventes en anden model i styregruppen, så de aktive borgere inddrages og styregrup-

pen sikres ”forstyrrelser” udefra jf. de gode erfaringer i ”Aktive borgere”. Der er tale om et 

delprojekt i ”Aktive borgere”, og børne- og familiechefen indsættes som styregruppefor-

mand. Beløbet gives som et engangsbeløb.  

 

Politisk behandling: Der orienteres generelt om Aktive borgere v. Peter Thybo under Byrå-

dets meddelelsespunkter herunder dette projekt. Forventeligt i april.  

 

Indstilling 

Børne- og familiechefen indstiller, at: 

 

Der frigives 500.000 kr. til delprojekt ”Engagement, smil og trivsel i Ikast-Brande 

kommune” under projekt ”Aktive borgere skaber det gode samfund”  

 

 

Sagsbeskrivelse  
 

 

Beslutning: 

 

 

Sagsfremstilling: 

 

I forbindelse med arbejdet med mental frikommune er der under projektet ”Den aktive bor-

ger skaber det gode samfund” udarbejdet en række delprojekter. 

 

Et af projekterne udspringer af arbejdet med PALS (Positiv Adfærd i Lærende Samspil) i fol-

keskolerne og et deraf afledt forældreinitiativ, der udmøntede sig i ForældrePALS. I proces-

sen i forbindelse med projekt Mental Frikommune udviklede der sig en ide om at bruge de 

anerkendende principper og metoderne fra ForældrePals i en kommunal strategi og indsats. 

Fra ideen om at lave ”KommunePALS” er det nu endt med en projekttitel der handler om po-

sitiv tilgang, anerkendelse og involvering.  

 

Der vil samlet skulle anvendes 1 årsværk til projektledelse. Der regnes med 450.000 til løn 

og 50.000 til følgeomkostninger i form af IT, transport m.v.  
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Hertil kommer et ikke estimeret forbrug af medarbejdertimer i forhold til arbejdsgrupper, 

kvalitetssikring m.v.  Tidsforbruget vil afhænge af hvilke projekter der sættes i gang. Res-

sourcerne hentes i form af at projektet også er en satsning indenfor Børn og Undervisnings-

området, og derfor sættes i stedet for andre udviklingstiltag. Et forsigtigt skøn er at der sam-

let vil være brug for ca. 400 timer på årsbasis.  

 

Det tilrettede bilag kan fås ved henvendelse til Børne- og familiechefen.  

 

Budgetmæssige konsekvenser 

500.000 

 

 

Bilag 

Ingen. 
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3. Sag: Fundraising i Ikast-Brande Kommune  
Åben - 2012/45074 

 

Beslutning 

Godkendes med ændringer.  

Formålet er at opkvalificere og systematisere den fundraising, der allerede i dag finder sted. 

Der etableres en netværksorganisation med de personer, der i forvejen beskæftiger sig med 

fundraising. Der vil være både fast og ad hoc deltagelse i netværket. Kravet om 5 timer pr. 

uge bortfalder.  

De første to år inddrages ekstern viden herefter overdrages opgaven til intern person.  

Der udarbejdes et meddelelsespunkt til Byrådet.  

 

Indstilling 

Økonomidirektøren indstiller, at  

 

 fundraising igangsættes som beskrevet i bilaget og fremlægges til godkendelse i By-

rådet.  

 fundraising finansieres i de første to år af puljen til Mental Frikommune med et beløb 

på henholdsvis 154.000 kr. i år ét og 120.000 kr. i år to.  

  I de efterfølgende år sker finansieringen ved, at der afsættes 5 % af de opnåede 

fondsmidler til driften af fundraising-indsatsen. 

 hvert direktørområde udpeger en nøgleperson til at indgå i et tværgående fundrai-

singteam.  

Sagsbeskrivelse 

Det fremgår af budgetforliget for 2013, at ”Byrådet vil være opmærksom på muligheden af 

ekstern finansiering af planlagte aktiviteter”. 

 

På den baggrund er der udarbejdet et forslag til direktionens drøftelse og stillingtagen med 

udgangspunkt i muligheden for ekstern finansiering via en strategisk satsning på fundraising. 

Forslaget er vedlagt som bilag. 

 

Forslaget anbefaler en model, hvor fundraising-opgaven koncentreres på få hænder i et 

tværgående fundraisingteam med repræsentation for de forskellige direktørområder.  

 

Udgifterne til fundraising finansieres på sigt ved, at der afsættes 5 % af de opnåede eksterne 

fondsmidler til driften af fundraisingindsatsen. Sammenlignes med forventede driftsudgifter 

på 120.000 kr. i år to og frem betyder det, at der årligt skal hjemtages 2,4 mio. kr. i ekstern 

finansiering.    

 

Fundraising-indsatsen kan endvidere tænkes som en proces, der skal arbejde hen imod, at 

en ekstern fundraiser på sigt afløses af en lokal (socialøkonomisk) virksomhed, der arbejder 

med fundraising, med base i ”Vision Vestergade”,. Der kan eventuel ske en slags oplæring i 



Direktionen  26-02-2013 

Ikast-Brande Kommune   9 

det tværgående kommunale fundraisingteam i perioden inden etableringen af ”Vision Vester-

gade”.  

 

Som bilag er der vedlagt to eksempler fra andre kommuners fundraisingindsats.  

 

Budgetmæssige konsekvenser 

Ingen.  

 

Bilag 

Forslag 

Fundraiserstilling 

Opslag Ekstern Fundraiser 
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4. Tema: 2. servicetjek på Træningscenter for nytænkning  
Åben - 2012/31362 

 

Beslutning 

Træningscentret fortsætter som beskrevet. Direktionen orienteres om resultaterne af evalue-

ringerne fra Life Kinetik, hvorefter prioritering af ressourcer til dette drøftes.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller at 

 

 direktionen beslutter det videre forløb for temaet ”Træningscenter for nytænkning”. 

 

Sagsbeskrivelse 

Den 18-12-2012 foretog direktionen det 1. servicetjek af temaet ”Træningscenter for ny-

tænkning”. Der kom ved drøftelsen følgende input fra direktionen:  

1. Ressourcesituationer blev drøftet. Det tages op igen, når innovationsservice drøftes.  

2. Kan der laves mere PR og kan træningscentret synliggøres yderligere, så man kan se 

de delelementer, det består af.  

3. Driftsområderne må gerne komme mere i spil.  

4. Fokus på systematisk evaluering af tiltagene.  

5. Kobling til private virksomheder.  

6. Generelt skal aktiviteter give mening og være efterspørgselsdrevne. 

 

Opfølgning på ovenstående opmærksomhedspunkter, i forhold til det 2. servicetjek af tema-

et: 

 

Ad 1: 

Ingen bemærkninger. Relaterer sig primært til innovationsservice. 

 

Ad 2: 

En skærpet kommunikationsindsats omkring træningscenter for nytænkning er under forbe-

redelse. Dels i forhold til markedsføring af træningscentrets profil som helhed og trænings-

centrets tilbud som delaktiviteter, og dels i forhold til formidling af ”de gode historier” fra 

træningscentret. Der tænkes både i intern markedsføring og historiefortælling samt i ekstern 

presseomtale. 

 

Ad 3: 

Driftsområderne kan gøres opmærksomme på mulighederne gennem en mere direkte og op-

søgende indsats, som er under planlægning, og som også har til formål at undersøge i hvil-

ket omfang der savnes andre tilbud og aktiviteter, end de aktuelle.  

 

Det er en oplagt udviklingsmulighed for træningscenter for nytænkning, at være mere mål-
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gruppeorienteret ved planlægning af nye tilbud og aktiviteter – altså så målgruppen kommer 

før aktiviteten. Der er taget initiativer til de første ’forsøg’ af denne type.  

 

Ad 4: 

Taget til efterretning. Der vil fremover være fokus på systematisk evaluering af tiltagene. 

 

Der er på nuværende tidspunkt iværksat kvantitative evalueringer af Life Kinetik hold 2 og 3, 

mens hold 1 er blevet bedt om at forholde sig mere kvalitativt til det afsluttede forløb. Der vil 

dog i begge tilfælde, i givet fald, være tale om selvoplevet effekt. 

 

Ad 5: 

Der er fortsat et ønske om at udvikle koblingen til private virksomheder, men det er ikke et 

udviklingspunkt som er indenfor nær rækkevidde, og har derfor ikke højst prioritering i 

nærmeste fremtid. Der vil naturligvis være en løbende opmærksomhed omkring emnet, og 

lejligheder til at dyrke koblingen til private virksomheder vil ikke blive ignoreret. 

 

Ad 6: 

Livet for træningscentret for nytænkning skal have lov at være som en organisme der gror – 

og hvor vækst såvel som beskæring sker ved at følge der hvor energien er. Der skal være 

åbenhed for at nye aktiviteter kan komme til, at aktiviteter kan opstå og forsvinde igen. Ak-

tiviteter skal kunne have eksperimentets karakter. Der skal være kort fra tanke til handling – 

der skal handles mens energien er der.  

 

Tids- og handleplan for de kommende 3-6 måneder: 

I forhold til at kunne udarbejde en tids- og handleplan, er det væsentligt at holde fast i, at 

træningscenter for nytænkning ikke skal betragtes som et projekt, men som en proces, jf. 

punkt 6.  

 

Derfor kan en fiks og færdig plan for træningscenter for nytænkning som helhed ikke udar-

bejdes. Der vil dog løbende blive udarbejdet traditionelle tids- og handleplaner for delaktivi-

teterne. 

 

Nært forestående aktiviteter for de kommende 3-6 måneder er i overskrifter: 

 Den skærpede kommunikationsindsats 

 Den direkte og opsøgende indsats i forhold til driftsområderne 

 Det øgede fokus på målgruppeorienteret planlægning af nye tilbud og aktiviteter 

 Det øgede fokus på systematisk evaluering 

 Den skærpede opmærksomhed omkring vækst såvel som beskæring af aktiviteter 

 Neurokreativitet.  

 Evaluering af hold 1, 2, og 3 i Life Kinetik 

 

En konkret og nært forestående aktivitet, som der vil blive taget stilling til i løbet af marts 

2013, er et eventuelt samarbejde med Plus Performance om udvikling af et træningscenter 

for udvikling af mental styrke. En mere målgruppeorienteret videreudvikling af metoderne 

som er kendt fra Life Kinetik. 

 

I forhold til styring og sikring af fremdrift i udviklingen, er det aftalt at der fremover holdes 

månedlige statusmøder. 
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Budget og regnskab: 

 Forventede udgifter i 2013: 

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at forudse hvilke aktiviteter der vil være 

indenfor rammen af træningscenter for nytænkning. Dog vil et eventuelt samarbejde 

med Plus Performance om udvikling af et træningscenter for udvikling af mental 

styrke i givet fald sandsynligvis blive den primære udgift i træningscenter for ny-

tænkning i 2013.  

 Forbrugt i 2012: 

Der er i 2012 forbrugt 217.754,40 kr. indenfor rammen af træningscenter for ny-

tænkning, som udgøres af følgende poster: 

- Life Kinetik, inkl. workshop, lokaleleje, træning og transport: 174.526,40 kr. 

- Træningsprogram for nytænkning-kursus med Christian Byrge: 43.228 kr. 

 Bemærkninger i forhold til det forventede forbrug for 2012: 

Der er den 25-05-2012 i direktionen godkendt et budget, hvor der for 2012 er god-

kendt 193.000 kr. til udvikling af træningscenter for nytænkning. Af sagsbeskrivelsen 

fremgår, at der i dette estimat ikke indgik udgifter til konceptet Life Kinetik, som på 

daværende tidspunkt ikke var præsenteret i organisationen endnu. Med en workshop 

og tre træningsforløb er denne udgift ikke ubetydelig, mens den forventede udgift til 

konsulentbistand (ekstern rådgivning) ikke er blevet realiseret. 

 

På en skala fra 1-10 hvilken effekt forventes?  

 Ressourcebesparende - 5 

 Kvalitet/service - 5 

 Sandsynlighed – 50% 

Budgetmæssige konsekvenser 

 

 

 

Bilag 

Ingen. 
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5. Sag: Budget 2014 - 2017 - Befolkningsprognose - 
Ikast-Brande Kommune  
Åben - 2013/08156 

 

Beslutning 

Godkendt.  

Der arbejdes med en forklaring på hvorfor befolkningstallet falder, og kommunaldirektøren 

orienteres. Sagen tages på Økonomi- og planudvalgsmødet i marts.  

 

Indstilling 

Økonomidirektøren indstiller, 

 

at befolkningsprognosen videresendes til Økonomi- og Planudvalgets godkendelse 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Som optakt til budgetlægningen udarbejdes hvert år en befolkningsprognose. Det er valgt, at 

der hvert andet år laves en ny gennemarbejdet prognose og året efter laves der en teknisk 

opdatering af denne. Den seneste gennemarbejdede prognose blev lavet sidste år, hvorfor 

der i år alene er tale om en opdatering. En ny prognose tager dog altid udgangspunkt i sene-

ste data fra folkeregister og Danmarks Statistik. 

 

Befolkningsudviklingen har fra kommunens start i 2007 været positiv med en vækst på ca. 

200 borgere i gennemsnit om året. Med opbremsningen i økonomien, og der med også i bo-

ligbyggeriet, var befolkningstilvæksten i 2011 aftagende. Den tendens fortsatte med progno-

sen for 2012, hvor det forventedes, at der ville være en tilvækst på kun 68. 

 

Den faktiske befolkningsudvikling i 2012 viste sig imidlertid at blive til et direkte fald på 192 

borgere, eller en forskel til prognose på hele 260 borgere, svarende til en afvigelse på 0,6% 

I udarbejdelse af befolkningsprognoser anses en afvigelse indenfor 0,5% som standardafvi-

gelsen. 

 

Der er flere forklaringer på det store fald i forhold til prognosen. Som det fremgår af tabellen 

nedenfor er der født væsentligt færre børn end ventet, kun 420 mod forventet 469. Samtidig 

har vi oplevet 26 flere dødsfald end ventet. 

 

Det var ventet, at der ville være et flytteundesskud i 2012, men det blev væsentlig større 

end forventet. Det er særligt fraflytningen som er større, med der er også færre tilflyttere. 

 

Det fremgår af tabellen, at der er en tæt sammenhæng mellem antallet af nye boliger og 

tilgangen af beboere i disse, i gennemsnit ca. 2,5. Nettofraflytningen fra den eksisterende 

boligmasse, den såkaldte udtynding, varierer derimod mere. Den gennemsnitlige udtynding 
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har før 2010 ligget på ca. 250 færre i den eksisterende boligmasse hvert år. 2010 var et 

usædvanligt år i det befolkningen i den eksisterende boligmasse øgedes. 2012 var ligeledes 

et udsædvanligt år, da der blev 383 færre og det er dermed den væsentligste årsag til det 

faldende befolkningstal. 

  

 Faktiske tal Prog. Befolkningsprognose 

2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016 

Fødte 471 486 466 420 469 443 441 441 441 

Døde -350 -355 -342 -383 -357 -364 -356 -358 -361 

Fød.oversk. 121 131 124 37 111 90 85 83 80 

Tilflyttede 2018 2026 2176 2003 2065 2028 2065 2116 2115 

Fraflyttede -1980 -1898 -2195 -2191 -2108 -2086 -2086 -2085 -2083 

Flyttebalance 38 128 -19 -188 -43 -58 -21 31 33 

Nye boliger 151 93 98 84 70 85 98 119 119 

Til nye boliger 375 243 256 232 185 194 247 322 320 

Fra gl. boliger -216 16 -151 -383 -117 -163 -183 -209 -208 

Korrektion -23 -7 -11 -41 0 0 0 0 -1 

Ændring 136 252 94 -192 68 32 64 114 112 

Folketal 31.12 40312 40564 40658 40466 40726 40498 40561 40675 40787 

 

Ved beregning af den ny befolkningsprognose, der fremgår at ovenstående tabels højre del, 

er der taget udgangspunkt i den kendte befolkning pr. 31. december 2012 med hensyn til 

alders- og kønsfordeling. Beregningen af parametrene fødselshyppighed, dødelighed og flyt-

temønstre er beregnet som et gennemsnit af de seneste 4 år. 

 

Prognosen for boligudbygningen er dannet ud fra den kendte fysiske planlægning og erfarin-

gen for i hvilke områder der bygges. Det samlede antal nye boliger skønnes over de næste 3 

år at stabilisere sig med omkring 120 nye boliger pr. år. 

 

Pr. 1/1 Befolkningsprognose 2012-2029 Ny befolkningsprognose 2013-2030 

Alder 2014 2024 Forskel %-vis 2013 2024 Forskel %-vis 

0 år 475 491 16 3,4 453 462 9 2,0 

1-2 år 986 1014 28 2,8 943 960 17 1,8 

3-5 år 1561 1560 -1 -0,1 1544 1480 -64 -4,1 

6 år 507 525 18 3,6 496 498 2 0,4 

7-13 år 3788 3748 -40 -1,1 3756 3573 -183 -4,9 

14-16 år 1670 1653 -17 -1,0 1682 1631 -51 -3,0 

17-24 år 3575 3557 -18 -0,5 3539 3538 -1 0,0 

25-49 år 12931 12691 -240 -1,9 12759 12131 -628 -4,9 

50-59 år 5441 5663 222 4,1 5443 5655 212 3,9 

60-66 år 3576 3610 34 1,0 3572 3594 22 0,6 

67-79 år 4619 5715 1096 23,7 4639 5746 1107 23,9 

80-89 år 1414 1930 516 36,5 1397 1953 556 39,8 

90+ år 286 427 141 49,3 276 421 145 52,5 

Total 40828 42584 1756 4,3 40498 41640 1143 2,8 
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I den nye befolkningsprognose er udviklingen i den samlede befolkning lavere end i den tidli-

gere. Samtidig er udgangspunkter lavere på grund af det faktisk registrerede befolkningstal 

pr. 1. januar 2013. Der forventes en lille stigning i 2013 på 32 indbyggere og over de næste 

10 år i alt 1143. 

 

Af tabellen ovenfor fremgår fordelingen på aldersgrupper, såvel faktisk udvikling som udvik-

ling i procent. Til sammenligning fremgår den gamle befolkningsprognose til venstre i tabel-

len. Ændringen i forhold til den gamle prognose er fortrinsvis det faldende børnetal som slår 

igennem i aldersgrupperne optil 16 år. Dertil kommer den lavere tilflytning som primært på-

virker aldersgruppen 25-49 år. Udviklingen i de øvrige aldersintervaller er stort set uændret i 

forhold til den tidligere befolkningsprognose. 

 

Fordelingen af befolkningstallet på skole- og ældredistrikter fremgår af bilaget "Befolknings-

prognose 2012-2029 – Ikast-Brande Kommune, revideret februar 2013". 

 

Budgetmæssige konsekvenser 

Ingen. 

 

 

Bilag 

Befolkningsprognose - Ikast-Brande Kommune 2012-2029, revideret februar 2013 
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Åbne meddelelser 

 

 

 

 

Direktionsmøder - Øvrigt og opgaveliste  
Åben - 2012/50244 

 

Formanden 

 Debatoplæg om Fremtidens Kommunestyre fra KL (orienteringspunkt på ØU samt BY i 

marts). Relation til Politisk Ledelse. Se bilag. v/HH 
En række af emnerne fra debatoplægget bør indgå i dialogmøderne evt. også i spørge-

skemaundersøgelsen. Det er centralt at fokus holdes på de ”svære spørgsmål” fx borger-
nes aktive rolle, og ikke om der er ”tid nok” og gode sagsfremstillinger osv. 
 

 Folkeskolereform – strategi, pulje til igangsætning, pulje til omprioritering samt udarbej-
delse af procesplan. v/HH 

HH, HJL og skoleområdet afholder møde snarest muligt. Der skal afsættes midler til for-
beredelse og implementering af reformen samt de fysiske rammer. Kan skolelederne la-
de sig inspirere af andre dele af organisationen? Eventuelt kan erfaringerne fra KLK-
projektet også bruges. Jobrotation undersøges.  
 

 Proces for temaet ”Politisk ledelse” jf. dir. 19-02-2013 hvor konsulentbistand blev drøftet 

(Lars Lundgaard, Jakob Storch, Eva Sørensen), men ikke konkluderet. Drøftelsen genop-
tages. v/HH 
Bistanden er særligt vigtig i forhold til dialogmødet i juni. Lars Lundgaard vælges og kon-
taktes hurtigst muligt.  
 

 Dialogmødeoversigt opdateret. Se bilag. v. HH 

Taget til efterretning. 

 
 Forberedelse til Byrådets dialogmøde den 11. marts 2013 v/HH. 

Emnet drøftes igen den 05-03-2013.  
 

 Nogle kommuner har indført/er på vej til at indføre delebiler ved hjælp af kommunens 
rådige biler i weekends og om aftenen. Overvejelser/refleksioner vedrørende Ikast-
Brande Kommune. v/HH. Se nedenstående: 

 
Hedensted kommune har søgt Trafikstyrelsen om midler til en ordning, hvor kommunen 
vil stille sine egne biler til rådighed for borgerne.  
Trafikstyrelsen råder over en pulje på 57 millioner kroner til at forbedre den kollektive 
trafik for udkantsområder. Imellem de 24 ansøgninger, som styrelsen har modtaget, er 
Hedensted Kommunes forslag til en delebilsordning med kommunens egne biler. Det 

skriver Ritzau. 
Ordningen i Hedensted, som ligger mellem Horsens og Vejle, skal fungere som andre de-
lebilsordninger med indmeldelse, kontingent og en afgift per kørte kilometer. Den eneste 

forskel er, at bilerne allerede bruges af kommunen. 
”Vi vil afhænde 15 af vores biler til Delebilfonden, og så kan borgerne mod betaling bru-
ge dem om aftenen og i weekenden,” forklarer kørselskoordinator Lars Oksbjerre til Rit-
zau. 

Færre biler og større mobilitet 
Puljen blev etableret som en del af den trafikaftale, regeringen sidste år indgik med En-
hedslisten og Dansk Folkeparti. Både kommuner, regioner og trafikselskaber har ansøgt 
om del i de 57 millioner kroner, der er afsat til forbedring af den kollektive trafik i ud-
kantsdanmark. 
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Kørselskoordinatoren fra Hedensted Kommune glæder sig over, hvad deres forslag vil 

kunne gøre for kommunens borgere. 
Se også Fælles trafikideer i Storkøbenhavn  
Artikel 31.01.13 13:34 http://www.kl.dk/Om-KL/Falles-trafikideer-i-Storkobenhavn1-
id119842/?n=1 
”Vi forventer, at det vil give øget mobilitet i yderområder - også på de tidspunkter, hvor 

der ikke er busser til rådighed. Og så håber vi, at det kan få nogle til at lade være med 
at købe bil nummer to,” udtaler Lars Oksbjerre. 
Hedensted Kommune vil, ligesom de 23 andre ansøgere til puljemidlerne, få svar på de-
res ansøgning inden 1. juni. 2013. 
Emnet blev drøftet. Der var overvejelser i forhold til en socialøkonomisk virksomhed.   

 

Øvrige udvalgsmedlemmer 

 

 

Direktør 

 Flytning af direktionsmødet den 23. april 2013 på grund af deltagelse i KL-møde i Ø98-

neværket v/FS 

FS undersøger flytider med det formål at mødet afholdes om eftermiddagen. Drøftes igen 

den 05-03-2013.  

 

Bilag 

Byrådets dialogmødeplan - rev.  

KL Debatoplæg - Fremtidens kommunestyre 

 

 

Direktionens opgaveliste 

ktionens opgaveliste er et fast punkt, hvor direktionen anmelder kommende sager til drøftelse i direktio-

nen med angivelse af mødedato, emne, beslutning, frist, ansvarlig. Punktet ajourføres på hvert direkti-

onsmøde. 

 

6. Mødedato  Emne  Kommentar Ansv 

Ikke planlagt Seniorjobs:  

- Principper for hvordan seniorerne 

fordeles til arbejdspladserne.  

- Sammenhæng til andre jobs på sær-

lige vilkår, bliver det sværere at af-

sætte disse? 

- Evt. politisk behandling 

 

Jf. dir. 29.01.2013 HH 

http://www.kl.dk/Om-KL/Falles-trafikideer-i-Storkobenhavn1-id119842/?n=1
http://www.kl.dk/Om-KL/Falles-trafikideer-i-Storkobenhavn1-id119842/?n=1
http://www.kl.dk/Om-KL/Falles-trafikideer-i-Storkobenhavn1-id119842/?n=1
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6. Mødedato  Emne  Kommentar Ansv 

Ikke planlagt Økonomiske effekter ved innovation 

og effektiviseringer – hvordan kan det 

synliggøres/sandsynliggøres? 

 HH 

Ikke planlagt Omkostninger ved nyt løn- og økono-

misystem 

Jf. dir. 19-02-2013: Direktionen orien-

teres når effektiviseringsundersøgel-

sen er gennemført.  

FS 

Ikke planlagt Nudging – hvad kan vi bruge det til? Etiske dilemmaer.  HH 

Januar 

 

Partnerskabsaftaler med professions-

højskoler og erhvervsakademier.  

 

Jf. mail modtaget 30-05 fra HH, og 

mail modtaget fra Eva 29-06-2012. 

Direktionsbeslutning 21-08-2012: 

Hans Jørn Laursen sikrer tilbagemel-

ding fra Teknisk område og fra Børne- 

og ungeområdet. 

(Sag fra sundheds- og omsorgsområ-

det kommer på 09-04-2013) 

HJL 

 

 

 

 

 

ILK 

Februar Friluftsstrategi. Godkendelse af pro-

jektkontrakt 

Jf. DIR 11-09-2012 HJL 

Medio februar Introduktionsmøde for nye medarbej-
dere - bør det ikke være obligatorisk? 

Tom udarbejder et oplæg til revitalise-
ring - programindhold og plan for af-
vikling i 2013 - herunder hvor mange 
nye medarbejdere der kan forventes 
pr. år. 

HH 

Marts eller april  Opsamling på rugekasse fra handle-

plan: Hvor kommer det nye fra? samt 

MF fra strategi til kultur.  

Jf. dir. 27-11-2012 HH 

Marts Informationsmøder for kandidater – 

drøftelse af form og indhold 

Øvrigt. 

Der blev den 21.11.2012 afholdt møde 

med spidskandidater og lokale for-

mænd. Den kommunale administrati-

on tilbyder informationsmøder for 

kandidater om den kommunale opga-

veløsning – afvikles i september. Der 

arbejdes med formen med henblik på 

at gøre det mere deltagerengagerende 

evt. ved at inddrage byrådsmedlem-

mer eller tidligere byrådsmedlemmer.  

 

Karen og Linda deltager kl. ? Har re-

serveret mellem kl. 8.00 – 12.00. 

HH 

05.03.2013 Direktionsmøde kl. 9-13.30. (TMU 

møde i Brande kl. 14.00)  

HH deltager tidlig tirsdag – mødet 

starter 9.30.  

  

05.03.2013 Forberedelse til Byrådets dialogmøde  HH 
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6. Mødedato  Emne  Kommentar Ansv 

den 11. marts 2013. Drøftelse genop-

taget fra 26-02-2013 

05.03.2013 Laboratorier (Midtlab) – deltage i nati-

onalt sundhedslaboratorium? 

Bilag fra Henrik Bendix –bearbejdes HH 

05.03.2013 Endelig opgørelse af overførsler 2012-

2013  

Jf. dir. 19-02-2013.  FS 

05.03.2013 Opfølgning servicetjek:  

- Sundhed: Indsatser før/efter indlæg-

gelse 

- Aktive Borgere 

- Sundhed: Dække behov uden ydelser 

Margit Andersen deltager kl. 10.30-

11.00 

Julie K. Olsen deltager kl. 11.15-11.45 

Christina Schaumann deltager kl. 

11.45-12.15 

 

 

05.03.2013 Flytning af direktionsmødet den 23. 

april 2013 på grund af deltagelse i KL-

møde i Ø98-neværket  
Genoptaget drøftelse - FS undersøger 
flytider.  

 FS 

05.03.2013 Evaluering af brug af udvalgsmodul til 

direktionsdagsordener 

 LGØ 

05.03.2013 Borgmesteren deltager på direktions-

mødet den 12. marts 2013, kl. 11.30 - 

13.00. Drøftelse af emner v/HH 

 HH 

05.03.2013 Tidlig Tirsdag: ”Positiv psykologi - dit 

nye middel til at nå nye mål” vHans 

Henrik Knoop, ass. professor 

HH deltager. OK tilmelding HH 

12.03.2013 Direktionsmødet kl. 9-12.45 (efter-

fulgt af Økonomi- og planudvalgsmøde 

12.45) 

  

12.03.2013 Borgmesteren deltager fra kl. 11.30 - 

13.00.  

Emner til drøftelse: HH 

12.03.2013 Drøftelse af udkast til politikerspørge-

skema ifm. projekt Politisk ledelse.  

Karen, Julie evt. Gitte deltager kl. 

10.3-11.30 

HH 

12.03.2013 Opfølgning servicetjek:  

- politisk ledelse 

 

Julie, Karen og Tom deltager kl. 11.30 

HH 

19.03.2013 Direktionsmødet kl. ?-?   

19.03.2013 Notat fra KL ”Hovedkonklusioner på 

direktionskonferencen” vedr. kommu-

nalt samarbejde og stordriftsfordele.  

Jf. DIR 15-01-2013: 

”Rapport for KL” (foranalyse af stor-

driftsfordele) er udsendt til en række 

personer, Flemming følger op senest 

01-04-2013. KL drøfter emnet den 24. 

april. 

HH 

19.03.2013 Servicetjek:  

- Kommunikation 

- Innovationsservice/hverdagens inno-

vation 

- Plads til alle på arbejdsmarkedet 

 

Mette Ladegaard deltager kl. 10.00 

Helle Lorentsen deltager kl. 10.45 

Ellen B. Fjendsbo deltager kl. 11.30 
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6. Mødedato  Emne  Kommentar Ansv 

19.03.2013 Orientering fra Økonomi- og Planud-

valgets møde den 12. marts 2013 

samt Byrådets møde den 18. marts 

2013 v/HH 

 HH 

19.03.2013 Orientering fra mødet i Kommunaldi-

rektørnetværket i Region Midtjylland 

den 15. marts 2013 v/HH 

 HH 

19.03.2013 Tidlig Tirsdag 02.04.2013: ”Blomster, 

bier, balloner, bank - og vækst gen-

nem opkøb!” vJens Poulsen, CEO. Del-

tagelse? 

 HH 

26.03.2013 Direktionsmødet er aflyst pga. på-

skeferie 

  

2. kvartal 2013 Drøftelse af muligheder for strategitil-

tag vedr. ”Forstyrrelses- og undrings-

kultur” og ”Innovationszoner”, i regi af 

Mental Frikommune 

Jf. DIR 22-05-2012. HH 

2. kvartal 2013 Håndtering af billeder af seksuel ud-

nyttelse af børn. Retningslinjer på sko-

leområdet 

Jf. DIR 26-06-2012 skal retningslinier 

godkendes af direktionen. Børne- og 

ungedirektøren skal melde tilbage 

hvornår retningslinjerne vil kunne fo-

relægges direktionen. 

HJL 

April  Strategisk indkøbssamarbejde med 

Herning. Evt. bilag? 

 

Jf. dir. 19-02-2013: FS orienterer di-

rektionen når der er nyt – efter marts. 

FS 

02.04.2013 DIREKTIONSMØDE kl. 13-14.30 

(kort pga. formøder) 

Afholdes digitalt direktionsmøde – dog 

fortsat i Ikast i to separate lokaler.  

Afdelingschefmøde kl. 14.30.  

  

02.04.2013 Mere liv på torvene – forslag til bor-

gerinddragende proces (participatory 

budgetting) 

Sag fra Louring FS 

02.04.2013 Tidlig Tirsdag: ”Blomster, bier, ballo-

ner, bank - og vækst gennem opkøb!” 

vJens Poulsen, CEO 

 HH 

02.04.2013 Forberedelse til Byrådets dialogmøde 

den 17. april 2013 

 HH 

02.04.2013 Orientering før mødet i Kommunekon-

taktrådet (KKR) den 8. april 2013 

v/HH 

 HH 

02.04.2013 Behandling af ansøgninger om over-

førsel af drifts- og anlægsmidler 

 FS 

02.04.2013 Behandling af anlægsregnskaber over 

2 mio. herunder opgørelse af moms på 

jordforsyningen. 

 FS 
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6. Mødedato  Emne  Kommentar Ansv 

02.04.2013 Behandling af forslag til årsregnskab 

og "mini"-beretning 2012 

 FS 

09.04.2013 Direktionsmøde kl. 9-13.30  

(TMU kl. 14 i Brande) 

  

09.04.2013 Opfølgning servicetjek:  

- 20 % mere læring 

- Administration og borgerbetjening 

2018 

Landbo deltager kl. 9-9.30.  

Julie K. Olsen deltager kl. 10-10.30 

HJL 

HH 

09.04.2013 Fotografering i Vandtårnet  Ankomst vandtårnet kl. 10.00. Tilbage 

på rådhuset kl. 11.00 (1 time) v. 

Flemming Staahl.  

LGØ 

09.04.2013 Partnerskabsaftaler med VIA Sag (kommer fra Louise Meyer) ILK 

09.04.2013 Borgmesteren deltager på direktions-

mødet den 16. april 2013, kl. 11.30 - 

13.00. Drøftelse af emner v/HH 

 HH 

16.04.2013 Direktionsmøde kl. 9-12.45 (efter-

fulgt af Økonomi- og planudvalgsmø-

de) 

  

16.04.2013 Samlet drøftelse af de 12 projek-

ter/indsatser indenfor Mental Frikom-

mune som opfølgning på servicetjeks 

 HH 

16.04.2013 Byrådets Dialogmødeplan for 2013. 

Genoptaget drøftelse. Emneforslag: 

- Diverse reformer der er beslut-

tet/gennemført.  

Øvrigt 

Jf. DIR 15-01-2013 

Møderne vedr. politisk ledelse blev 

godkendt. Emnet tages op igen i april. 

Der er dog valget at taget hensyn til i 

forhold til efterårets dialogmøder.   

HH 

16.04.2013 Orientering fra mødet i Kommunekon-

taktudvalget (KKU) den 15. april 2013 

v/HH 

 HH 

16.04.2013 Borgmesteren deltager fra kl. 11.30 - 

13.00.  

Emner til drøftelse: HH 

23.04.2013 Direktionsmøde kl. 9-16.00.  

(afdelingschefmøde 12.30-14.00 lok. 

201) 

  

23.04.2013 Orientering fra Økonomi- og Planud-

valgets møde den 16. april 2013 samt 

Byrådets møde den 22. april 2013 

v/HH 

 HH 

23.04.2013 Tidlig Tirsdag 07.05.2013: ”Organisa-

tionsudvikling - når det eneste kon-

stante er forandring” vChristian Lyst-

bæk, senior lektor. Deltagelse? 

 HH 

30.04.2013 Direktionsmødet afholdes kl. 8-

12.30 (Lederforummøde i Remisen kl. 

13.00) 
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6. Mødedato  Emne  Kommentar Ansv 

30.04.2013 Orientering fra mødet i Kommunaldi-

rektørkredsen/KL (K98) den 24. april 

2013 v/HH 

 HH 

07.05.2013 Direktionsmøde kl. ?-? 

(Afdelingschefmøde kl. 12.30-14.00) 

  

07.05.2013 Forberedelse til Byrådets dialogmøde 

den 23. maj 2013 

 HH 

07.05.2013 Borgmesteren deltager på direktions-

mødet den 14. maj 2013, kl. 11.30 - 

13.00. Drøftelse af emner v/HH 

 HH 

07.05.2013 Tidlig Tirsdag: ”Organisationsudvikling 

- når det eneste konstante er foran-

dring” v. Christian Lystbæk, senior 

lektor 

 HH 

07.05.2013 Behandling af budgetopfølgning pr. 31. 

marts med henblik på vurdering af 

forudsætninger for budget 2013-2017 

 FS 

14.05.2013 Direktionsmøde kl. ?-13.30 

(TMU-møde kl. 14 i Brande)  

  

14.05.2013 Borgmesteren deltager fra kl. 11.30 - 

13.00.  

Emner til drøftelse: HH 

21.05.2013 Direktionsmødet slutter kl. 12.45 

(efterfulgt af Økonomi- og planud-

valgsmøde) 

  

21.05.2013 Tidlig Tirsdag 04.06.2013: ”Hold den 

fælles rytme, hvis resultaterne skal 

være gode” v. Hans Fagt, underviser 

og musiker. Deltagelse? 

 HH 

28.05.2013 Direktionsmødet afholdes kl. ?-? 

 

  

28.05.2013 Orientering fra Økonomi- og Planud-

valgets møde den 21. maj 2013 samt 

Byrådets møde den 27. maj 2013 

v/HH 

 HH 

04.06.2013 Direktionsmøde kl. ?-? 

(Afdelingschefmøde kl. 12.30-14.00) 

  

04.06.2013 Forberedelse til Byrådets dialogmøde 

den 19. juni 2013 

 HH 

04.06.2013 Orientering fra mødet i Kommunaldi-

rektørnetværket i Region Midtjylland 

den 31. maj 2013 v/HH 

 HH 

04.06.2013 Borgmesteren deltager på direktions-

mødet den 11. juni 2013, kl. 11.30 - 

13.00. Drøftelse af emner v/HH 

 HH 

04.06.2013 Tidlig Tirsdag: ”Hold den fælles rytme, 

hvis resultaterne skal være gode” 

 HH 
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6. Mødedato  Emne  Kommentar Ansv 

vHans Fagt, underviser og musiker 

11.06.2013 Direktionsmøde kl. ?-13.00 

(TMU kl. 14.00 i Brande) 

  

11.06.2013 Orientering før mødet i Kommunekon-

taktrådet (KKR) den 13. juni 2013 

v/HH 

 HH 

11.06.2013 Borgmesteren deltager fra kl. 11.30 - 

13.00.  

Emner til drøftelse: HH 

18.06.2013 Direktionsmødet slutter kl. 12.45 

(efterfulgt af Økonomi- og planud-

valgsmøde) 

  

18.06.2013 Kort gennemgang af den nye offentlig-

hedslov 

Øvrigt.  

Karen Bach deltager deltager 8.30-

9.30 (booker selv) 

HH 

25.06.2013 Direktionsmødet afholdes ?-? 

(afdelingschefmøde kl. 12.30-14.00) 

  

25.06.2013 Orientering fra Økonomi- og Planud-

valgets møde den 18. juni 2013 samt 

Byrådets møde den 24. juni 2013 

v/HH 

 HH 

25.06.2013 Opfølgning på dialogmøderne om poli-

tisk ledelse  

Jf. dir.ref. 15-01-2013:  

Der afsættes en hel dag til direkti-

onsmøde med opfølgning på dialog-

møderne om politisk ledelse den 25-

06-2013 fra kl. 8.00 – 18.00 

HH 

06.08.2013 Direktionsmøde kl. ?-? 

 

  

13.08.2013 Direktionsmøde kl. ?-13.00 

(ØU kl. 13.30) 

 

  

13.08.2013 Behandling af budgetopfølgning pr. 30. 

juni 

 FS 

20.08.2013 Direktionsmøde kl. ?-13.00 

(TM kl. 14.00 i Brande) 

 

  

27.08.2013 Direktionsmøde kl. ?-? 

 

  

03.09.2013 Direktionsmøde kl. ?-? 

 

  

10.09.2013 Direktionsmøde kl. ?-13.00 

(ØU kl. 13.30) 

 

  

17.09.2013 Direktionsmøde kl. ?-? 

 

  

24.09.2013 Direktionsmøde kl. ?-13.30 

(TM kl. 14.00 i Brande) 
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6. Mødedato  Emne  Kommentar Ansv 

 

01.10.2013 Direktionsmøde kl. ?-13.00 

(ØU kl. 13.30) 

 

  

08.10.2013 – 

09.10.2013 

Direktionsseminar fra tirsdag mor-

gen til frokost onsdag 

 HH 

15.10.2013 Direktionsmødet er AFLYST pga. ef-

terårsferie 

 

  

22.10.2013 Direktionsmøde kl. ?-? 

 

  

31.10.2013 (tidl. 

29.10.2013) 

DIREKTIONSMØDET 29.10.2013 

ER AFLYST OG ERSTATTET AF MØ-

DE 31.10.2013 

  

31.10.2013 Behandling af budgetopfølgning pr. 30. 

september 

 FS 

05.11.2013 Direktionsmøde kl. ?-13.30 

(TM i Brande kl. 14.00) 

 

  

12.11.2013 Direktionsmøde kl. ?-13.00 

(ØU kl. 13.30) 

 

  

19.11.2013 VALG.  

Direktionsmødet aflyst eller afholdes 

kun kort (afbud fra Lisa) 

 

  

26.11.2013 Direktionsmøde kl. ?-? 

 

  

03.12.2013 Direktionsmøde kl. ?-13.30 

(TM kl. 14.00 i Brande) 

  

10.12.2013 Direktionsmøde kl. ?-13.00 

(ØU kl. 13.30) 

  

17.12.2013 Direktionsmøde kl. ?-?   

24.12.2013 Direktionsmøde aflyst pga. julefe-

rie 

  

31.12.2013 Direktionsmøde aflyst pga. julefe-

rie 
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Mødet hævet kl.: 12:00 

 

 

 

    Henning Hansen    Hans Jørn Laursen  

    Inger-Lise Katballe    Flemming Storgaard  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 


