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Byrådet har igangsat visionsprocessen Fremtidens Allerød
Allerød Kommune ligger i top, når det gælder borgernes tilfredshed
med at bo, arbejde og leve i vores bysamfund og landområder. Det
har byrådet et stærkt ønske om at bevare. Derfor har byrådet initieret
en vigtig og nødvendig dialog med hinanden, med kommunens medarbejdere og med borgerne om en ny vision for Fremtidens Allerød.
Byrådet vil med visionen vise retningen for den udvikling, vi ønsker
for Allerød.
Samtidig ønskes en synlig proces med høj grad af borgerinvolvering og
en proces, der er præget af et højt strategisk perspektiv i drøftelserne

og gerne forholder sig til det overordnede: Hvor er vi, hvad er
Allerøds særlige kendetegn og det strategiske: Hvor skal vi hen?
Ved Økonomiudvalgets møde den 17. april 2018 blev forslag til
projektplan fra Implement Consulting Group, som er visionsprocessens eksterne konsulentunderstøttelse, godkendt.
Visionsprocessen igangsættes i foråret 2018 og afsluttes i de første
måneder af 2019. I forløbet vil byrådet arbejde sammen om politisk
at lede processen gennem de fastlagte faser, spor og aktiviteter.
Visionsprocessen er opdelt i fem faser (se billede på sidste side).

1. Visionen skal fastholde Allerød
som en attraktiv kommune

2. Involvering er vigtig
– vi går sammen mod fremtiden

3. Visionen er et klart pejlemærke
for Allerød

I byrådet tror vi på, at en ny vision for Allerød
Kommune skal være ambitiøs for at sætte en
klar retning for kommunens samlede udvikling.
Det skal være en vision, der skaber engagerende
fremtidsbilleder, styrker det brede fællesskab i
kommunen og baner vej for udvikling af politikker og strategiske prioriteringer minimum ti år
ind i fremtiden

Visionen kan kun lykkes i samspil med borgere,
virksomheder og civilsamfund. Derfor vægter vi
dialogen og involveringen meget højt. Allerød
består af masse mennesker med erfaringer og
gode idéer – dem skal vi få med.

I Allerød har vi et godt fællesskab. Med visionen
ønsker byrådet at skabe en klar identitet for det
fællesskab. Visionen skal derfor skabe værdi som
et pejlemærke for borgere, civilsamfund og
erhvervsliv.

På den måde bringer vi kommunens styrker og
udfordringer i spil på en konkret måde og får
drøftet, hvordan både nutidens og fremtidens
borgere i Allerød oplever kvalitet i velfærden.

Den skal også sætte retning indadtil i kommunen som organisation og virksomhed og aktivt
forme byrådets arbejde under udarbejdelse.
Alt i alt betyder det, at visionen skal omfatte
hele kommunens virke, være tværgående og
have et tidsspænd, der går minimum 10 år ind
i fremtiden.

Allerød er attraktiv kommune at bosætte sig i.
Det skyldes, at vi er kendt for gode skoler, dagtilbud, sikre skoleveje, idrætsfaciliteter og adgang
til naturen. Med visionen skal vi sikre, at Allerød
også i fremtiden fortsætter med at være en
eftertragtet kommune at leve, bo og arbejde i.
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Byrådets visionsproces - de 5 faser

1. Igangsæt og planlæg

2. Forstå udgangspunktet

3. Skitsér forskellige veje

4. Test og operationalisér

5. Lancér og
påbegynd planstrategi

FORMÅL

FORMÅL

FORMÅL

FORMÅL

FORMÅL

• At udvikle en overordnet
plan for visionsprocessen
og etablere en projektorganisation, der kan
understøtte den.

• At etablere et fælles billede af relevante udfordringer og muligheder som
kommunen står overfor.

• At skitsere 3-4 udviklingsveje som afsæt for vision.

• At teste visionselementer
med relevante interessenter – fx borgere og
virksomheder.

• At lancere visionen
officielt både eksternt
og internt

• At blive enige om en
kommunikationsstrategi
– herunder omfang og
timing.

• At bestemme bruttolisten
over temaer, der skal inkluderes i videre arbejde.

• At gøre de udviklingsveje
så håndgribelige, at konsekvenser kan bestemmes.
• Træffe initialt valg af vision

• At teste, hvorvidt vision
kan operationaliseres
internt i kommunen ift.
politikker og strategier.

• Markere overgang til
planstrategisk arbejde
i naturlig forlængelse
af visionsprocessen.

LEVERANCER

LEVERANCER

LEVERANCER

LEVERANCER

LEVERANCER

• Godkendt projektplan,
-organisation og
kommunikationsplan

• Fælles databaseret overblik over udfordringer og
muligheder

• Konkrete scenarier på
mulige udviklingsveje

• Testet vision, der kan
omsættes på tværs af
kommunens virke

• Aftalte principper for
arbejde med byråd

• Borgernes syn på Allerød
kommune i dag

• Endelig visionsformulering og produkt
som udgangspunkt
for branding og intern
brug

April - Maj 2018

Maj - Juni 2018

• Første udkast til vision

August - September 2018

• Grundlag for planstrategisk arbejde
Oktober - November 2018

December 2018 - Januar 2019
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