
Kolding Kommunes vision 3.0

Sammen 
designer 
vi livet



 •    Sammen går vi forrest i udviklingen af fremtidens 
 velfærdsløsninger.

 •    Gennem en tidlig og forebyggende indsats arbejder vi 
for, at alle har de bedste forudsætninger for et godt liv.

 •    Med en helhedsorienteret tilgang tager vi 
 udgangspunkt i borgerens centrum.

 •    Borgeres egne ressourcer og netværk bringes i spil. 
Det skaber rammerne for meningsfulde fællesskaber.

Sammen om 
visionær velfærd



 •    Alle skal rustes til mødet med fremtiden gennem 
 fokus på trivsel, læring og uddannelse.

 •    Der tages afsæt i den enkeltes talent.

 •    Sammen med virksomheder udvikler vi fremtidens 
kompetencer.

 •    Uddannelser afspejler mangfoldigheden på  fremtidens 
arbejdsmarked og motiverer til at forfølge eget 
 potentiale.

 •    Her fremmes den kreative, kulturelle og demokratiske 
dannelse og styrker forudsætninger for, at alle bliver 
aktive medborgere – lokalt og globalt.

Sammen om 
fremtidens kompetencer



 •    Sammen skaber vi rammerne for det gode liv i såvel 
by som på land.

 •    Levende byer med attraktive boliger samt inspire-
rende kultur- og fritidstilbud er afsæt for øget bo-
sætning.

 •    God arkitektur og kvalitet i byrummene skaber 
 levende mødesteder og gode oplevelser.

 •    Frirum og mødesteder understøtter lokale fælles-
skaber og aktiv livsførelse.

 •    Naturen er et aktiv og sammen arbejder vi målrettet 
med bæredygtige og klimavenlige løsninger med 
 merværdi.

Sammen om 
bosætning og byliv



 •    Sammen arbejder vi målrettet for erhvervsvækst 
og grøn omstilling med cirkulær økonomi i 
 centrum. 

 •    Kreativitet og entreprenørskab er afsæt for 
 innovative løsninger for bæredygtig vækst 
 mellem borgere, virksomheder, uddannelser og 
institutioner. 

 •    Socialøkonomisk virksomhed og nye forretnings-
modeller skal sikre et arbejdsmarked med plads 
til alle. 

 •    Et fremsynet arbejde med infrastruktur er en 
 forudsætning for udvikling og vækst. 

Sammen om 
vækst og innovation



Visionen
Visionen er pejlemærke for fremtiden og skal sikre en klar og visionær ret-
ning for Kolding Kommune. Med vision 3.0 løftes ambitionerne for Kolding 
til nye højder, og et langsigtet visionsarbejde videreføres. Vision 3.0 har 
et særligt fokus på ”at lykkes sammen”! Sammen med borgere, sammen 
med virksomheder og sammen med aktører, der bidrager til udvikling af 
vores lokalområder.

Design i hele Kolding Kommune
 •    er nærværende
 •    kan ses og mærkes
 •    gør en forskel

Verden kigger på Kolding
Vi udforsker sammen og ud fra borgerens centrum.
Her er ikke én løsning som er rigtig for alle.
Gennem idérige og nytænkende processer søger vi i fællesskab mod ny 
viden og originale løsninger.
Der skabes værdi for den enkelte og bæredygtige resultater til gavn for 
alle.

Strategiske spor
4 strategiske spor skal sætte handling bag ord. Det er spor, vi sammen 
kan følge, der sætter rammer og retning for kommunens virke. De fire spor 
er også afsæt for politikudvikling i Kolding Kommune. 

Tværgående indsatsområder
Sammen med borgere, erhvervsdrivende og offentlige aktører er der på 
tværs af fagligheder ni indsatsområder, som favner hele Kolding Kommu-
ne. Hvert af disse ni indsatsområder rummer en række tiltag og projekter, 
som løbende kommer til, udvikler sig og realiseres. Indsatsområderne skal 
være med til at holde fokus på, at visionen bliver til virkelighed.

Læs om 3 eksempler her.

Sammen 
designer 
vi livet



Kasserede ting 
får nyt liv
I projekt RE:USE visiteres borgere til gratis adgang til 
brugte møbler og inventar
 
Cirkulær økonomi er et led i fremtidens bæredygtige sam-
fundsudvikling. Projekt RE:USE er med i den cirkulære øko-
nomi som en del af Kolding Kommunes affaldsplan. Her får 
brugte møbler nyt liv, når andre har kasseret dem. 
 
RE:USE er et projekt for borgere i nytteaktivering. Her får 
de møbler ind bl.a. fra storskraldordningen og sætter dem i 
stand, så de kan bruges igen. Derefter udleveres de gratis til 
borgere, der har brug for en hjælpende hånd. Det kan være 
personer, der har været hjemløse, indsatte eller på anden 
måde har brug for at starte på en frisk, og som ikke selv har 
overskud til at købe møbler.
 
Det kræver en henvisning fra en sagsbehandler eller anden 
kontaktperson at få de gratis møbler. Tidligere kunne sags-
behandleren yde et kontantbeløb til f.eks. at købe en seng 
for. Nu kan borgeren få flere møbler gratis, og kommunen 
kan bruge pengene andre steder. 
 
Og projekt RE:USE fungerer efter hensigten. Det giver værdi 
på flere bundlinjer, både på den grønne, den sociale og den 
økonomiske. I 2018 blev 36,5 tons møbler og inventar delt ud 
igen i stedet for at ryge til forbrænding.



Indeklima er også 
en oplevelse
Et nyt koncept er på vej, som potentielt effektivt kan 
forbedre indeklimaet bl.a. i skolerne og øge elevernes 
læring. Konceptet er en del af et designbåret innovati-
onsprojekt mellem private virksomheder, kommuner, 
borgere og uddannelsesinstitutioner

Et godt indeklima er mere end lyd, lys og luft. Det handler 
også om brugernes oplevelse og adfærd. Der er altså både 
objektive og subjektive elementer i problematikken, hvilket 
er forskningsbaseret viden. Nu er der hjælp på vej, som kan 
forbedre klimaet i klasseværelserne.

Virksomheder med ekspertise i lyd, luft, lys, adfærd, indret-
ning og opsamling af data er gået sammen om at udvikle og 
teste et koncept på en løsning sammen med Kommunale 
Ejendomme og lærere og elever i Kolding, Haderslev og Bil-
lund kommuner.

Løsningen rummer bl.a. et værktøj, der sammenstiller objek-
tive og subjektive data og identificerer lavthængende frugter, 
som effektivt kan forbedre indeklimaet for små midler. Lette 
løsninger ligger inden for et eller flere af de elementer, der 
samlet udgør indeklimaet som f.eks. lokalets indretning og 
brugernes adfærd. En løsning kan måske være at male en 
væg i en ny farve eller flytte rundt på møblerne. 

Konceptet er det første af sin slags. Virksomhederne forven-
tes at kunne tilbyde servicen i løbet af 2019. 



Et liv i 
ligevægt
Koncept Ligevægt tilgår en kendt samfundsdagsorden 
med et nyt syn på mad, krop og vægt

Vi ved mere om sundhed end nogensinde før. Alligevel bliver 
flere svært overvægtige. Der er altså flere, der bøvler med 
mad, krop og vægt.

Ligevægt er udviklet som et projekt i en designproces ved 
at arbejde ud fra overvægtige personers centrum og lytte til, 
hvad der fylder i deres liv, og hvad de gerne vil have hjælp til. 
De fortæller, at de oplever den generelle holdning, at de bare 
skal tage sig sammen. Ingen spørger, hvordan de har det 
indeni, og de føler sig ikke anerkendt. Der er altså psykologi-
ske, sociale og samfundsmæssige mekanismer på spil.

Det er disse mekanismer, Ligevægt fokuserer på. Deltagerne 
i projektet finder frem til, hvilke værdier de ønsker at udleve, 
og hvordan deres liv kan blive meningsfuldt. Det arbejder de 
på hen over 36 uger, hvor de bl.a. bliver målt på, hvor meget 
negative tanker om mad, krop og vægt fylder, og på trivsel 
og aktivitetsniveau. De bliver ikke målt på en vægt.

Ginta Frempong (billedet) har deltaget i projektet. Det har 
ændret hendes liv, så mad ikke længere er svaret på svære 
følelser. Hun og andre deltagere har efterfølgende skabt for-
eningen Ligevægtsfællesskabet, hvor det primære for med-
lemmerne er ligevægt i deres liv.
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