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Det ansvarlige udvalg skal sikre, at relevante udvalg involveres i det nødvendige omfang.
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1. Arbejde og uddannelse

Ansvarligt
udvalg

Vision 1A

Arbejdsmarkedsudvalget

Det sociale ansvar er et fælles anliggende – vi har en
inkluderende kultur.

Mål 1A.1
Vi ønsker et inkluderende arbejdsmarked, hvor mere end 85 % af den arbejdsdygtige
befolkning er i ordinær beskæftigelse.
Mål 1A.2
Vi skal øge antallet af socialøkonomiske arbejdspladser med 200 i 2020.
Vision 1B

I IBK udfordres alle talenter gennem målrettet uddannelse.
Mål 1B.1
I 2020 skal 95 % af de unge gennemføre en ungdomsuddannelse.

Mål 1B.2
I 2020 skal 30 % flere unge gennemføre en erhvervsuddannelse.

Mål 1B.3
Profilskoler er en naturlig del af IBK’s skolevæsen; eksempelvis for
naturvidenskabsfag.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og
Undervisningsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og
Undervisningsudvalget
Børne- og
Undervisningsudvalget
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2. Landsbyerne – vi udvikler os sammen

Ansvarligt
udvalg

Vision 2

Erhvervskontaktudvalget

Landsbyerne er blandt de førende i Danmark i forhold til at
udvikle og involvere sig. De fremstår som attraktive, aktive og
bæredygtige landsbyer præget af ildsjæle og fællesskaber.

Mål 2.1
IBK understøtter aktive og bæredygtige landsbyer præget af ildsjæle og fællesskaber.

Erhvervskontaktudvalget

Mål 2.2
IBK gennemfører i samarbejde med landsbyerne et pilotprojekt vedr. etablering af
landsbyklynger i 2015.

Erhvervskontaktudvalget

Mål 2.3
IBK arbejder – såvel internt som ift. de nationale myndigheder – for bevarelse af
erhverv og arbejdspladser i landdistrikterne; herunder finansieringsmuligheder.

Erhvervskontaktudvalget

Mål 2.4
IBK fortsætter sin aktive indsats for at fremme landsbyernes forskønnelse.

Erhvervskontaktudvalget
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3. Robust økonomi og godt købmandskab
Vision 3

Ansvarligt
udvalg
Økonomi- og
Planudvalget

Vi er handlekraftige i alle processer og beslutninger. Vores
økonomi er robust, og vi tænker godt købmandskab ind i hele
organisationen.
Vores arbejdskultur er struktureret og effektiv for at sikre bedst
mulig ressourceudnyttelse til gavn for borgere og virksomheder.
Mål 3.1
Godt købmandskab udgør vores fundament.
Det betyder for os, at
•
Vi er en handlingsorienteret organisation, der reagerer hurtigt på alle
henvendelser.
•
Vi søger løsninger for vore borgere, virksomheder og foreninger – også
utraditionelle løsninger.
•
Vi tror på, at beslutninger bedst træffes tættest på, hvor servicen produceres.
•
Vores Byråd er opsøgende og proaktiv i forhold til strategisk at lede en
effektiv kommune med en serviceminded tilgang til opgaveløsningen.
•
Vi målsætter og evaluerer det gode købmandskab.

Mål 3.2
Vi fastholder principperne i den nuværende økonomiske politik.
Det betyder for os, at
•
Driftsoverskuddet kan som minimum finansiere anlægsinvesteringer samt
nettoafdrag på lån
•
Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør, hvad der svarer til mindst en
måneds nettodriftsudgifter – svarende til ca. 190 mio. kr.
•
Bruttoanlægsniveauet ligger på ca. 90. mio. kr. årligt. Derudover budgetteres
med et neutralt resultat af jordforsyningsvirksomheden, og udgifter til
jordkøb og byggemodning afbalanceres med indtægterne fra jordsalg.
Mål 3.3
Vores bygningsmasse er moderne og tilpasset nutidens behov.
Det betyder for os, at
•
Vi har en langsigtet bygningsanvendelses- og vedligeholdelsesplan.
•
Bygninger der ikke umiddelbart anvendes til kommunale formål søges
afhændet straks.
•
Vores bygningsmasse ikke øges.
•
Vores bygningsdrift bliver billigere år for år.
Mål 3.4
IBK’s CO2-udledning som virksomhed skal reduceres med 2 % om året.

Økonomi- og
Planudvalget

Økonomi- og
Planudvalget

§ 17, 4udvalget

Teknik- og
Miljøudvalget
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4. Sportskommune

Ansvarligt
udvalg

Vision 4

§ 17, 4udvalget

IBK er kendt som en attraktiv sports- og bosætningskommune,
hvor borgerne lever længe, sundt og aktivt.
IBK’s unikke campusmiljø har i 2020 manifesteret sig som
Danmarks absolut stærkeste.
Mål 4.1
Vi vil fremme og brande et campusmiljø med sport og uddannelse.

§ 17, 4-udvalget

Mål 4.2
85 % af alle kommunens borgere er fysisk aktive i 2020.

§ 17, 4-udvalget

Mål 4.3
Minimum én skole med relation til campusmiljø bliver pilotskole med
idrætstalentklasser startende august 2015.
A) enten med de ældste klasser og/eller
B) de små klasser startende med idræt bredt.

Børne- og
Undervisningsudvalget
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5. Den borgervenlige kommune

Ansvarligt
udvalg

Vision 5

§ 17, 4udvalget

Du vil altid møde en serviceminded, samarbejdsvillig,
helhedsorienteret og effektiv kommune, hvis struktur støtter op
om at du finder løsninger sammen med os.
Mål 5.1
Relevante fagpersoner mødes og koordinerer indsatsen sammen med borgeren.
Mål 5.2
Vi skal kommunikere i et sprog, borgeren forstår.
Mål 5.3
Ved borgersager, der går på tværs blandt de involverede sagsbehandlere, udpeges en
koordinerende sagsbehandler.

§ 17, 4-udvalget

§ 17, 4-udvalget

§ 17, 4-udvalget
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6. Aktive borgere skaber det gode fællesskab

Ansvarligt
udvalg

Vision 6A

§ 17, 4udvalget

Vores kommune er et fællesskab, hvor vi alle er aktive
deltagere.
Mål 6A.1
Alle borgere, der kan, deltager i frivillige indsatser eller andet, der gør lokalområdet
til et godt sted at være.

§ 17, 4-udvalget

Mål 6A.2
IBK indgår i dialog med aktive borgere om anderledes løsninger – og lader os
påvirke.

§ 17, 4-udvalget

Mål 6A.3
Dannelse i skolen tager også sigte mod aktivt borgerskab.

Børne- og
Undervisningsudvalget

Vision 6B

Sundheds- og
Omsorgsudvalget

IBK er blandt de førende på det velfærdsteknologiske område.
Mål 6B.1
Vi undersøger, tester og udbreder information om et antal velfærdsteknologiske
løsninger pr. år, så borgerne og medarbejdere efterspørger løsningerne.

Sundheds- og
Omsorgsudvalget
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