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Vision 2030
Vision 2030 - Baggrunden
Visionen er det ønskede og forestillede billede, som vi har om vores kommune i fremtiden. En god måde at
beskrive en vision på er, at den er uden for rækkevidde, men inden for synsvidde. En vision er altså en
rimelig klar beskrevet fremtidig ønsketilstand, som det kræver en væsentlig indsats for at opnå.
Vi har sat os som mål at lave en vision, der omfatter alle de kommunale kerneopgaver. Til dette har vi
hentet inspiration hos borgere i Ikast-Brande, der på forskellig vis har bidraget til dette visionsarbejde med
hver deres ekspertise. Vi er et folkeparti, og vi vil gerne gøre vores visionsarbejde til en samskabende proces.
Det syntes vi er lykkedes.
Politikere har ofte ikke fokus rettet længere end på det næste valg. Dette vil vi gerne gøre op med. Vi vil lave
en langsigtet vision for Ikast-Brande kommune. En vision, der viser hvilken vej vi vil gå, og hvilken ambition
Dansk Folkeparti har for Ikast-Brande kommune. Vi er gået ind i kommunalpolitik, fordi vi vil være med til at
forme og fremtidssikre vores lokalområde og kommune. Det er et langsigtet mål, og derfor skal planen og
ambitionerne også være langsigtede, og ikke blot fokusere på én valgperiode.
For at kunne skabe ambitiøse langstrakte visioner, som samtidig skal være inden for synsvidde, er vi først og
fremmest nødt til at sikre os et solidt fundament at stå på. Derfor skal vi sikre, at Ikast-Brande kommune
stadig har et økonomisk spillerum i fremtiden, gerne med flere handlemuligheder, end vi har i de nuværende
budgetter. Skal dette lykkes er det væsentligt, at vi får færre borgere, der står uden for arbejdsmarkedet.
Flere skal inkluderes i fællesskabet. Dette sikrer vi bedst på den lange bane, ved at forebygge og investere i
mennesker, så tidligt som muligt. Vi skal støtte udviklingen af vores borgere, så flest muligt kan tage hånd
om egen tilværelse. Økonomisk forskning1 peger på, at dette gøres bedst i førskolealderen, og helst så
tidligt som muligt. Derfor er tidlig indsats et nøglepunkt i vores mulighed for at nå visionerne.
Vision 2030 indeholder en samlet vision for Ikast-Brande kommune. Derudover vil der være visioner på de
enkelte kerneområder. Til hvert kerneområde vil der være delmål og politiske tiltag. Det er ud fra
delmålene, at vi skal vurdere om vi nærmer os visionen. Derfor vil disse delmål blive evalueret, og om
nødvendigt, justeret i slutningen af hver valgperiode frem mod 2030. I fodnoterne vil man kunne finde
dokumentation og referencetal i forhold til delmålene. De politiske tiltag er de beslutninger, som vi vil
iværksætte for at opnå delmålene.
Visionsudvalget har bestået af folketingskandidat Bo Sand Kristensen, regionsrådskandidat Peder Fenger og
borgmesterkandidat Simon Vanggaard, suppleret med Dansk Folkepartis byrådskandidater. Det har været
vores opgave at facilitere processen og udfærdige dette endelige visionsmateriale.
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Heckman kurven - https://heckmanequation.org/resource/the-heckman-curve/
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Vision 2030
Ikast-Brande 2030
Ikast-Brande er kendetegnet som værende en kommune båret af ildsjæle og pionerånd. Her er vi
handlekraftige og tør agere.
Vision
Ikast-Brande er Danmarks mest banebrydende kommune
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Vision 2030
Børn og unge
Forældre skal selv have lov at opdrage, forme og udvikle deres børn, mens kommunens rolle er at sikre de
bedst mulige rammer herfor. Det er vores ambition, at alle børn skal have mulighed for at tilegne sig
egenskaber, der gør dem i stand til at kunne stå på egne ben og blive selvstændige mennesker, i et
meningsfyldt og forpligtende fællesskab. Vi respekterer, at alle børns forudsætninger er forskellige, og at
faglig udvikling og dannelse er en personlig proces, men vi skal sikre, at alle børn får lov at udnytte deres
fulde potentiale. Dette skal ske i trygge omgivelser, som understøttes af et tæt og omsorgsfuldt samarbejde
mellem familie og kommune. Vi vægter familiernes frie valg. Derfor ser vi de frie daginstitutioner og skoler
som et supplement til de kommunale tilbud og ikke som værende konkurrenter.

Vision
Vores børn bliver ansvarsfulde og selvstændige mennesker, som trives i fællesskabet

Politiske tiltag
 Vi vil investere mere i forebyggende indsatser. Så tidligt i barnets liv som muligt. Inspireret af
Heckmann-kurven2. Derfor vil vi løbende undersøge hvilke investeringer, der giver den bedste effekt.
 Vi har tillid til, at forældre i samarbejde med de fagprofessionelle er bedst egnede til at sikre
kvalitet, udvikling og trivsel for børnene. Derfor skal alle forandringer foregå i tæt dialog med
familierne og aktørerne på børneområdet.
 Vi vil være tålmodige og lade bestyrelser, ledelser og fagpersonale få arbejdsro til at arbejde hen
mod vision og delmål.
 Vi vil styrke indsatser, der tænker på tværs af faggrænser for at undgå ”silotækning”.

Delmål






Effekten af investeringerne i den tidlige indsats følges tæt, og der evalueres løbende på indsatserne.
Vi får flere unge under 25, der gennemfører en ungdomsuddannelse3.
Vi får flere med en erhvervskompetencegivende uddannelse4.
Trivslen i vores folkeskoler skal stige år for år5.
”De pædagogiske medarbejderes vurdering af børnenes kompetencer for aldersgruppen godt 5 år”,
stiger år for år6.
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Heckman kurven - https://heckmanequation.org/resource/the-heckman-curve/
Kora rapport Marts 2014 https://www.kora.dk/media/2065764/stortkort.bmp
4
Midt i statistikken 2016 – Ikast-Brande – Region Midtjylland s. 10
5
Statusrapport for skoleområdet 2015/2016
6
Kvalitetsrapport – Dagtilbudsområdet. S. 18.
3
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Vision 2030
Kultur og fritid
Kultur og fritidsområdet er bredt og omfangsrigt i Ikast-Brande. Det spænder lige fra skovmuseer til
seriefodbold og international anerkendt klassisk musik. Vi har en bred kultur og fritidsforståelse og vil
arbejde på, at kulturen kommer ud i alle afkroge af vores kommune. Vi mener, at kommunen skal
understøtte den kulturelle og sportslige talentmasse vi har, og derfor er det væsentligt for os, at vi fortsat
udvikler vores kulturdannende institutioner og tør satse på vores idrætstalentarbejde. Kultur og
fritidsområdet i Ikast-Brande er kendetegnet ved mange og meget engagerede frivillige ildsjæle. Disse
ildsjæle vil vi gerne understøtte, da vi tror, at de mest bæredygtige kulturtiltag er dem, der er skabt af
borgerne.

Vision
Ikast-Brande har et bredt kulturudbud i hele kommunen. Vi skaber talenter indenfor kulturen og sporten
og sætter området på danmarkskortet

Politiske tiltag
 Vi vil fortsat understøtte vores musikskole og udvide den til at rumme flere kunstarter.
 Vi vil værne om vores museer og kulturhistoriske arv.
 Vi tør satse på både elite og bredde.
 Vi vil værne om, understøtte og nytænke vores biblioteker i samarbejde med de fagprofessionelle og
frivillige.
 Vi vil arbejde for, at økonomi ikke bliver afgørende for, om børn kommer til at bruge vores kultur og
fritidsaktiviteter.

Delmål
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Vi har kultur og fritidstilbud i alle vores byer og landsbyer.
Vores museer7 og biblioteker8 får fortsat flere besøgende.
Vi har udvidet den kommunale musikskole til at rumme andre kunstarter.
Vi skaber talenter, der kan begå sig på verdensplan.
Alle børn og unge har mulighed for at deltage i kultur eller fritidsaktiviteter.

Museum Midtjylland kvalitetsvurdering 2015 s. 13
2015 – samlet udlån: 157.967 enheder. Fysiske besøg i Ikast og Brande: 120.158. Arrangementer og udstillinger: 128
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Vision 2030
Arbejdsmarked og erhverv
Ikast-Brande er landskendt for vores erhvervsliv. Vi tager godt hånd om vores erhvervsliv og skaber både
udvikling og arbejdspladser i kommunen. Den gode service vi udviser vores store virksomheder, skal vi
udvise virksomheder af alle størrelser. Lige fra det nystartede en-mandsfirma, til den mellemstore
håndværkervirksomhed. Vores blomstrende erhvervsliv skaber mange arbejdspladser i kommunen. Vi bør
derfor have gode forudsætninger for at få vores borgere i arbejde. Det kræver dog, at udbud og
efterspørgsel matcher. Derfor har vi en kommunal opgave i at uddanne, til det arbejdsmarked der er.
Mange mennesker vil på et tidspunkt i deres liv kunne stå i den situation at være arbejdsløs. Det er vigtigt,
at vi som kommune hurtigst muligt kan hjælpe de mennesker, der har brug for en hånd til at komme ind på
eller tilbage til arbejdsmarkedet. Vi skal dog turde målrette hjælpen mod de, der har behovet for støtten, og
ikke nødvendigvis bruge kræfter på de selvhjulpne. Vi tror på, at arbejdet med entreprenørskab i vores
skoler på sigt kan være med til at skabe flere iværksættere, samt skabe en øget sammenhæng mellem
erhvervslivet og skolelivet. Derfor er det et arbejde, som vi fortsat vil prioritere og udvikle.

Vision
Ikast-Brande kommune har det stærkeste erhvervsliv i Danmark. Vi er den kommune med flest
arbejdspladser og størst bruttoeksport, målt pr. indbygger

Politiske tiltag
 Vi vil fortsætte den gode og tætte dialog med vores erhvervsliv. Både de små og store virksomheder.
 Vi vil så vidt muligt skabe unge og voksne mennesker, der er selvhjulpne på arbejdsmarkedet.
 Vi vil lytte til nystartede iværksættere og gå i dialog omkring fjernelse af kommunalt bureaukrati,
samt skabe attraktive iværksættermiljøer.
 Vi vil arbejde på at sammenlægge arbejdsmarked- og erhvervs-kontaktudvalget, da vi mener, der er
stor synergi mellem disse to udvalg.
 Vi vil sikre, at der er fleksible pasningsmuligheder i vores kommune.

Delmål





Antallet af borgere uden for arbejdsmarkedet er faldet sammenlignet med 20179.
Ikast-Brande skal have Danmarks bedste erhvervsklima hvert eneste år.
Antallet af nye virksomheder i Ikast-Brande er højere end i perioden fra 2009-201310.
Antallet af arbejdspladser er større end i år 201311.
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Tal om arbejdsmarkedet. April 2017. April dagsorden arbejdsmarkedsudvalget
Midt i statistikken – Ikast-Brande – Region Midtjylland s. 34
11
Midt i statistikken – Ikast-Brande – Region Midtjylland s. 20
10

6

Vision 2030
Sundhed og omsorg
Vi vil sikre, at vi har en sund kommune, hvor vi har mulighed for at drage omsorg for de borgere, der har
brug for fællesskabets hjælp. Dette kan være hjælp til at håndtere sygdom, et handicap eller hjælp til at få
et bedre helbred.
Borgere, der har tjent samfundet gennem mange år, fortjener en tredje alder med fokus på kvalitet, stor
frihed til egne valg og gode hjemlige rammer, der modvirker ensomhed. Borgere med psykiske eller fysiske
udfordringer skal hjælpes til at kunne bidrage til samfundet og ikke føle sig tilsidesat. Vores pleje- og
omsorgspersonale er meget bundet op på tid og møder store krav om dokumentation. Det kan knibe at
finde tid til borgernes individuelle ønsker. Der er stor fokus på borgernes sundhed og ud fra de
samfundsmæssige konsekvenser drøftes det vidt og bredt, hvorvidt kommunen skal blande sig i den enkeltes
sundhed. Vi mener som udgangspunkt, at ansvaret for egen sundhed, hviler på en selv, dog skal vi som
kommune forsøge at motivere til en sund livsstil.
Vision
I Ikast-Brande har vi fokus på livskvalitet og sætter den enkelte borgers individuelle ønsker i højsædet

Politiske tiltag
 Vi øger tilliden til pleje- og omsorgspersonalets kompetencer, på bekostning af dokumentation.
 Vi sikrer, at rammer er tidssvarende og virker hjemlige.
 Vi arbejder hen mod større valgfrihed for den enkelte.
 Vi prioriterer tiltag, der inkluderer mennesker på tværs af alder og personlige udfordringer.
 Vi igangsætter initiativer, der motiverer borgerne til at tage ansvar for egen sundhed.
 Vi vil arbejde for, at der etableres et Hospice i Ikast-Brande kommune.
 Vi vægter sundhedsmuligheder i nærområdet.

Delmål
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Resultaterne af tilfredshedsundersøgelserne på ældre- og handicapområdet skal forbedres.
Vi vil skabe flere bånd mellem børn, ældre og handicappede, da mangfoldighed er en gevinst.
Vi vil øge sundheden. Derfor skal resultaterne i regionens ”Hvordan har du det” rapport12 forbedres.
Vi implementerer flere tekniske hjælpemidler for borgere, der ønsker at være selvhjulpne.
Der er etableret et Hospice i Ikast-Brande kommune.

Hvordan har du det 2013. Sundhedsprofil for region og kommuner. S. 469
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Vision 2030
Byudvikling
For os er det vigtigt, at Ikast-Brande ikke alene er en rigtig god erhvervskommune men i lige så høj grad er
en god medborgerkommune. Vi mener det er vigtigt at lytte til vores borgere. Derfor vil vi inddrage dem og
deres holdninger i både de svære og mindre svære beslutninger.
Vi skal styrke udviklingen af vores byer, så både vores egne borgere og udefrakommende besøgende finder
dem interessante. Borgerne har, i samarbejde med byrådet, ansvaret for, at der sker fremdrift så alle har
muligheden for, at føle ejerskab og have medindflydelse på byernes udvikling. Vi mener, det er kommunen
og byrådets opgave at være medudviklere på de idéer, som lokalbefolkningen kommer med, så idé og
handling kan følges ad. Sammen ønsker vi at skabe et sammenhængende byrum, som byder på oplevelser,
atmosfære og liv. Ikast Brande, med dens hyggelige byer, såvel landsbyer og centerbyer, skal være et besøg
værd, og besøget skal efterlade lysten til at komme igen.

Vision
Vores byer er bæredygtige og i en positiv udvikling

Politiske tiltag
 Vi vil de byer og landsbyer, der vil noget.
 Vi prioriterer tiltag, der motiverer borgerne til at tage ansvar for fremtiden.
 Vi vil investere i udvikling af lokale ildsjæle.
 Lokalplanerne skal nytænkes i takt med udviklingen.
 By- og landsbyudviklingspuljerne skal øges og sætte skub i kommunens udvikling.

Delmål
 Byer og landsbyer skal sammen med kommunen fastlægge klare retningslinjer for fremtidens
udvikling.
 Befolkningstallet i Ikast-Brande kommune stiger år efter år.
 Alle interessenter skal involveres i fremtidens byudvikling.
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