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Aarhus Kommune

Borgerne og samfundet omkring os har flyttet sig, og vi er nødt til at følge 
med, hvis vores velfærdsmodel skal bestå. Derfor har Aarhus Kommune 
fået en ny forståelsesramme. Vi kalder den Aarhuskompasset.

Aarhuskompasset beskriver den slags kommune og fællesskab, vi gerne 
vil være – og er på vej til at blive. Den tilgang, vi har haft indtil nu, har bragt 
os langt i forhold til Aarhusmål, men vi skal videre.

Med sigtet om ’Mindre system. Mere borger.’ vil vi med Aarhuskompasset 
styrke vores fokus på, hvad der har værdi for borgerne og samfundet. Vi 
vil skrue op for samskabelse i vores tilgang til velfærdsudvikling - og vi vil 
arbejde, udvikle, styre og lede mere vidensinformeret.

Grundlæggende indebærer det, at vi indleder ethvert samarbejde med at 
sætte os i den andens sted – og at vi skaber råderum til lokal ledelse og til 
medarbejdernes faglighed og erfaringer.

Aarhuskompasset er blevet til i en bred inddragelsesproces. Siden byrådet 
i marts 2019 besluttede, at Aarhus Kommune skulle have en ny forståel-
sesramme, har borgere, virksomheder, medarbejdere, ledere, politikere, 
danske og internationale eksperter sat deres præg på forståelsesrammen.

Forankringen af Aarhuskompasset er ikke en opgave ved siden af det, vi 
allerede skal. Det er en kultur, der med tiden skal indlejres i måden, vi ar-
bejder på, og som også indebærer beslutninger om, hvad vi samtidig siger 
farvel til.

AARHUSKOMPASSET 
– den politiske beslutning

Den 28. april 2021 vedtog et enigt byråd ’Aarhuskompasset  
– Aarhus Kommunes nye forståelsesramme’. Her kan du læse 
byrådets beslutning og få et indtryk af, hvad Aarhuskompasset 
handler om.
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AARHUS KOMMUNES  
NYE FORSTÅELSESRAMME  
HAR TRE HOLDEPUNKTER:

 

Styrket fokus på værdi 
– Aarhus skal være en god by for alle

Aarhusmålene er vores udgangspunkt

Vi udvider vores effektbegreb til et værdibegreb

Vi sætter værdi for borgerne og samfundet helt i centrum

 

Styrket samskabelse
– vi skaber værdi sammen med borgerne  

og samfundet 

’Kommune Forfra’ og Medborgerskabspolitikken er vores udgangspunkt

Værdi er noget, vi skaber sammen

Opgaven definerer, hvem der bedst kan bidrage

 
Mere vidensinformeret ledelse og praksis 

– vi omsætter viden til værdi

Vi forstår viden som data i bred forstand

Mål og målinger skal give mening for dem, der samarbejder om at skabe værdi

Vi supplerer vores styring med en stærk læringskultur

I Aarhus Kommune har vi en erkendelse af, at vi kun kan løse fremtidens 
velfærdsopgaver i et tæt samarbejde mellem den offentlige sektor, ci-
vilsamfundet, erhvervslivet og borgerne.

Lige fra klimaproblematikkerne, folkesundheden og sammenhængskraf-
ten mellem by og opland til kernevelfærden er det tydeligt, at borgernes, 
virksomhedernes, de frivilliges og foreningslivets engagement spiller en 
helt afgørende rolle for at lykkes. Potentialet for at skabe værdi for borger-
ne og samfundet er langt større, hvis vi er sammen om opgaven. 

De klassiske krav til kommunal styring og forvaltning gælder naturligvis 
fortsat: Vi skal sikre borgernes retssikkerhed, ensartede serviceniveauer, 
en lovmedholdelig praksis, en sikker, effektiv og økonomisk bæredygtig 
drift samt gennemsigtighed via systematisk opfølgning. 

Men i Aarhus Kommune vil vi mere end det. Vi vil lykkes endnu bedre 
med Aarhusmålene. Aarhus skal være en god by for alle. En by med brug 
for alle. En by med fællesskab og medborgerskab. En by, hvor alle er sunde 
og trives. En by i vækst og med et stærkt erhvervsliv. En bæredygtig by med 
gode by- og lokalmiljøer. 

Den tilgang, vi har haft indtil nu, har bragt os langt, men vi skal videre. 
Samtidig skal vi forholde os til de vilkår, der unægtelig er under foran-
dring og det pres, vi oplever fra flere sider: 

Indenfor kernevelfærden efterspørger borgerne og virksomhederne i sti-
gende grad individuelt tilpassede løsninger. Den kommunale økonomi 
presses som følge af den demografiske udvikling, fortsat ulighed og sta-
digt mere komplekse udfordringer på børne-, social-, sundheds- og æl-
dreområdet. Og den generelle demokratiske tillidskrise i samfundet rejser 
behovet for at styrke sammenhængskraften og tilliden mellem borgere og 
politikere - og mellem borgere og system. 

HVORFOR EN NY 
FORSTÅELSESRAMME
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Disse udfordringer kan ikke løses med effektiviseringer eller finjustering 
af den måde, vi som kommune løser vores opgaver på. Derfor besluttede 
byrådet i marts 2019, at Aarhus Kommune skulle have en ny forståelses-
ramme, hvor vi gentænker kommunens rolle og vores tilgang til ledelse, 
styring og velfærdsudvikling. Det er den nye forståelsesramme, vi nu ken-
der som Aarhuskompasset.

En ny tilgang til ledelse, styring og velfærdsudvikling 
Aarhuskompasset beskriver den kommune og det fællesskab, vi gerne vil 
være – og er på vej til at blive. Med sigtet om ’Mindre system. Mere borger.’ 
vil vi med Aarhuskompasset styrke vores fokus på, hvad der har værdi for 
borgerne og samfundet. Vi vil skrue op for samskabelse i vores tilgang til 
velfærdsudvikling. Og vi vil arbejde, udvikle, styre og lede mere vidensin-
formeret.
 
Det betyder, at vi skal sætte endnu stærkere fokus på visionen - det, vi i 
fællesskab skal stræbe efter: At Aarhus er en god by for alle. Vores ledelse, 
styring og måde at løse kerneopgaven på skal med andre ord fokusere på 
at skabe værdi, forstået som gode liv og gode vilkår for liv for alle i Aarhus - 
med et reelt udgangspunkt i, og endnu større vægt på, borgerperspektivet 
end hidtil. 

Det betyder også, at vi med den nye forståelsesramme må tage stærkere af-
sæt i Medborgerskabspolitikken og ’Kommune Forfra’, for at udvide vores 
perspektiv på, hvem der kan bidrage til at skabe værdi, og hvordan denne 
værdi bedst bliver til. For at fastholde og udvikle velfærdssamfundet må 
vi møde borgernes og virksomhedernes forventninger om mere indivi-
duelt tilpassede løsninger, større omstillingsparathed, bedre udnyttelse 
af de digitale muligheder og mere helhedsorienterede indsatser. Vores 
samarbejdspartnere skal møde medarbejdere og ledere, der har et større 
lokalt råderum, som kan se situationen fra den andens perspektiv, som 
har frihed og opbakning til at bruge deres faglighed, erfaringer og fornuft i 
opgaveløsningen, og som arbejder på et vidensinformeret grundlag. 

Desuden betyder det, at vi skal balancere det klassiske styringsmæssige 
fokus på sikker drift med en ledelsestilgang, der fremmer risikovillighed, 
innovation og samskabelse. Forståelsesrammen skal understøtte udvik-
lingen af en kultur, hvor der er plads til at ’være i beta’, når den første løs-
ning viser sig ikke at være den bedst mulige, og når den bedst mulige løs-
ning viser sig at være sværere at udvikle end først antaget. 

Endelig skal vi bevæge os væk fra en oplevelse af, at styring først og frem-
mest handler om, at nogen kontrollerer andre. Vores styring skal i højere 
grad fremme frihed under ansvar, suppleret af et stærkere ledelsesmæs-
sigt fokus på læring og videndeling. Det kræver, at vi gentænker vores 
budgetlægning og opfølgning. Inden for de politisk fastsatte rammer skal 
vi udvikle en mere sammenhængende opfølgning, hvor mål og målinger 
først og fremmest giver mening for dem, der samarbejder om at skabe vel-
færd, og hvor vi insisterer på at mindske afstanden mellem den øverste 
ledelse, medarbejderne og borgerne. Udgangspunktet for at sætte mål skal 
være, at alle parter, som har relevans for en sag, er med til at definere, hvad 
vi ønsker at opnå, og hvordan vi gør det. Og når vi følger op på, hvor godt 
vi lykkes med at skabe værdi, skal systemets tælle- og målbare data langt 
mere systematisk suppleres med borgeres og medarbejderes perspektiver. 
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Omdrejningspunktet for Aarhus Kommunes nye tilgang til ledelse, sty-
ring og velfærdsudvikling, er disse tre holdepunkter: 

1) Stærkere fokus på værdi – Aarhus skal være en god by for alle 

2) Styrket samskabelse – vi skaber værdi sammen med borgerne og samfundet 

3) Mere vidensinformeret ledelse og praksis – vi omsætter viden til værdi 

Her har vi – som politikere, ledere og medarbejdere – brug for at flytte os 
mest, og det skal ske som én sammenhængende bevægelse. Med ærlighed 
om de dilemmaer, der vil følge med, og de nye krav forståelsesrammen vil 
stille til os alle. De tre holdepunkter er nemlig indbyrdes forbundne og 
gensidigt understøttende. Med dem som afsæt skal vi finde nye veje til at 
lytte, løse, lære og lede. 

På de næste sider kan du blive klogere på, hvad vi mener, når vi siger, at 
Aarhus Kommunes ledelse, styring og velfærdsudvikling skal ske med af-
sæt i disse tre holdepunkter. Vi har også givet nogle eksempler på, hvilke 
dilemmaer man kan møde, og hvordan man kan finde ståsteder i disse 
dilemmaer. 

Men det skal samtidig understreges, at vi ikke kender alle svarene på for-
hånd. Vi må derfor afprøve Aarhuskompasset og løbende dele viden og 
erfaringer med hinanden efterhånden, som vi bliver klogere i praksis. 

TRE SAMMENHÆNGENDE
HOLDEPUNKTER
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HOLDEPUNKT NR. 1:  
Stærkere fokus på værdi

Med Aarhusmålene og ’Fortællingen om Aarhus’ har byrådet formuleret 
en vision og nogle få overordnede mål, som rækker på tværs af afdelinger, 
bygger bro mellem kommunen og det omgivende samfund, og handler 
om den værdi, Aarhus Kommune skal bidrage til at skabe.
 
At sætte stærkere fokus på værdi - med Aarhusmålene som udgangspunkt 
– betyder kort fortalt:
 
• At vi udvider vores effektbegreb til et værdibegreb. Når vi definerer dét, vi 
skal lykkes med, er afsættet ikke kun hvad lovgivningen, det kommunale 
ydelseskatalog eller de faglige instrukser siger, eller hvad vi tilfældigvis 
allerede har data på. Vores forståelse af værdi skal i højere grad handle om 
’det levede liv’. Hvis dialogen starter med, hvad kommunen kan tilbyde, 
når vi allerhøjest til at tale om, hvad effekten af den kommunale indsats 
kunne blive. Hvis dialogen derimod starter på borgerens, virksomhedens 
eller samarbejdspartneres banehalvdel og lader samtalen tage udgangs-
punkt i deres drømme og perspektiver på, hvad kendetegner et godt liv 
eller en god by, kan vi både få et fælles billede af værdi og en samtale om, 
hvilken forskel vi sammen kan gøre – og om andre end kommunen skal 
på banen. Med andre ord: Definitionen af værdi kan ikke foregå ved skri-
vebordet. Det kræver, at vi starter med at spørge og lytte.
 
• At vi sætter værdi helt i centrum. Den værdi for borgerne og samfundet, 
som vi sammen skal skabe, er udgangspunktet for ledelse og styring. Be-
slutninger om, hvem der skal bidrage, hvilke ressourcer der skal bruges, 
hvordan indsatsen skal organiseres, og hvad der mere konkret skal sættes 
i værk, træffes altid med det, der er værdifuldt, for øje. 

At sætte mere fokus på værdi kan dog også være dilemmafyldt: Hvem har 
i sidste ende definitionsretten ift. ‘værdi’? Borgerne, de fagprofessionelle 
eller politikerne? Hvordan prioriterer man, hvis der ikke er enighed imel-
lem disse parter? Hvis der er tale om flere indbyrdes konkurrerende poli-
tiske eller faglige perspektiver? Eller hvis der er modstrid imellem den en-
kelte borgers oplevelse af ’værdi’, og hvad der har værdi for fællesskabet? 

Både politikere, ledere og medarbejdere vil løbende møde denne type 
spørgsmål. Det er dilemmaer, som mange af os allerede møder i dag, og 
som træder endnu tydeligere frem i takt med, at vi samskaber mere og ar-
bejder mere vidensinformeret. Umiddelbare ståsteder kunne være: 

• I sidste ende er det altid politikerne, der har definitionsretten. Men vi 
stræber efter at opnå en fælles forståelse af, hvordan vi skal prioritere mel-
lem konkurrerende værdier gennem nysgerrig dialog, oprigtig lydhørhed 
og inddragelse af mange perspektiver. Og når borgere, virksomheder og 
samarbejdspartnere har bidraget til at belyse værdi-dilemmaerne, giver vi 
noget tilbage ved at være åbne om, hvilket grundlag politiske og ledelses-
mæssige beslutninger hviler på. 

• Vores ambition er en stærk og meningsfyldt sammenhæng mellem de 
mål, man arbejder med lokalt og de overordnede Aarhusmål, som byrå-
det følger op på. Når vi bygger bro mellem Aarhusmålenes overordnede 
visioner og de mere konkrete, lokale mål, skal det først og fremmest give 
mening for dem, som løser kerneopgaven. 
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At gøre Aarhus til en god by for alle kræver noget af alle, der bor, arbejder, 
studerer, driver virksomhed eller forening i Aarhus – ikke kun kommu-
nale ledere og medarbejdere. Mange af de største velfærdsudfordringer 
skal løses i nye samarbejder. At klimatilpasse kommunen eller mindske 
omfanget af ensomhed, hjemløshed eller livsstilssygdomme kræver inno-
vation og medborgerskab. Det kræver, at mange forskellige kompetencer, 
perspektiver og ressourcer får plads og tager fælles ansvar.
 
Med Aarhuskompasset udvider vi vores perspektiv på, hvem der kan bi-
drage til at skabe værdi, og hvordan denne værdi bedst bliver til. Fremti-
dens velfærd skal skabes i samspillet mellem borgere, virksomheder og 
kommune - og i nogle tilfælde af civilsamfundet helt uden kommunens 
indblanding. Af og til er vi også en del af et nationalt eller internationalt 
samarbejde, når vi skaber værdi. 

At skrue op for samskabelse – med Medborgerskabspolitikken og ’Kom-
mune Forfra’ som udgangspunkt – betyder kort fortalt: 

• At værdi er noget, vi skaber sammen. Velfærd er ikke noget, kommunen 
giver til borgerne. Velfærd er noget, vi skaber sammen – som mennesker, 
der står i relation til hinanden. Med samskabelse udvides initiativretten, 
deltagelsesretten og bevidstheden om, at både individet og fællesskabet, 
og både det offentlige, civilsamfundet og erhvervslivet, kan spille en væ-
sentlig rolle i udviklingen af Aarhus. 

• At opgaven definerer, hvem der bedst kan bidrage. Byrådet har det over-
ordnede ansvar for at opfylde de politiske mål for hele Aarhus Kommune. 
Men byrådet, ledere, medarbejdere og borgere bærer et fælles ansvar for 
at konkretisere opgaven og for at nå en fælles forståelse af, hvordan den 
bedst løses til gavn for målgruppen. Det gælder uanset om opgaven er at 
levere kernevelfærd, udvikle politik eller præge kommunens, borgernes 
eller virksomhedernes adfærd. Derfor må vi gentænke, hvordan vi er sam-
men om Aarhus, og finde nye måder at involvere hinanden på, så vi får 
fælles ejerskab.

HOLDEPUNKT NR. 2:  
Styrket samskabelse

 For at nå derhen, skal vi få øje på det, der hæmmer og fremmer samskabel-
se. Kommunikation er et middel til samskabelse og aktivt medborgerskab. 
God kommunikation bygger på respektfuld og ligeværdig information og 
dialog – og det stiller krav til måden, vi møder hinanden på. For at handle 
som medborgere, skal vi mødes som medborgere. Både i skrift og tale. 
At skrue op for samskabelse kan imidlertid også afføde dilemmaer og 
spørgsmål: 

• Kommunen er både myndighed, leverandør af serviceydelser og et fæl-
lesskab af borgere. Er samskabelse det samme, og er det lige let at gøre 
mere af, uanset kommunens rolle? Er der nogle gange grænser for sam-
skabelse, f.eks. indbygget i lovgivning eller byrådsbeslutninger? Skal man 
insistere på samskabelse, hvis det udfordrer borgernes retssikkerhed eller 
de fagligt bedste løsninger? Hvad nu hvis samskabelse er meget ressour-
cekrævende? 

• Hvordan sikrer vi repræsentativitet i samskabelse? Ikke alle borgergrup-
per har lige let ved at deltage, så hvordan designer vi samskabelse på alles 
præmisser? Med plads både til dem, der repræsenterer yderpunkterne og 
den brede midte? Offline, online, ’efter puttetid’ eller på anden vis organi-
seret, så det passer til deltagernes rytme? 
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HOLDEPUNKT NR. 3:  
Mere vidensinformeret ledelse og praksis

Byrådets beslutning om at udvikle en ny forståelsesramme er også et øn-
ske om et tydeligt skift i tilgangen til styring og ledelse. Det handler om at 
have modet til at lege, afprøve, fejle og sadle om. Og fordi velfærd handler 
om gode liv, skal borgernes viden også med ombord, når vi følger op på, 
hvordan det går.
 
Vores tilgang til styring skal i højere grad handle om ’frihed under ansvar’. 
Vi skal supplere vores styring med en stærk læringskultur – og det kræver 
ledelse. Som kommune har vi naturligvis en samfundsmæssig pligt til at 
sikre, at vores fælles ressourcer anvendes til at skabe størst mulig værdi. 
Det skal ske inden for de politisk fastsatte rammer, og prioriteringerne 
skal foretages i troværdige og gennemskuelige processer på så oplyst et 
grundlag som muligt. Vi kan derfor ikke helt undvære de klassiske sty-
rings- og kontrolmekanismer. Men vi skal bevæge os væk fra en oplevelse 
af, at styring først og fremmest handler om, at nogen kontrollerer andre. 
Jo bedre vi er til at være nysgerrige og dele vores viden, ressourcer, erfaring 
og ekspertise, jo bedre er vi til at udvikle Aarhus. 

At styrke vidensinformeret ledelse og praksis betyder kort fortalt: 

• At vi forstår viden som data i bred forstand. Vi skal kunne tale om værdi, 
effekt og kvalitet ud fra flere forskellige perspektiver og ud fra et bredere 
vidensbegreb, hvor ikke kun tælle- og målbare kvantitative data, men også 
delbar kvalitativ og erfaringsbaseret viden, får plads. Vi tager både kvali-
tative og kvantitative data alvorligt, og vi skelner bevidst mellem data, der 
egner sig til at underbygge langsigtet strategisk udvikling, og data til kon-
kret, lokal kvalitetsforbedring. 

• At mål og målinger skal give mening for dem, der samarbejder om at 
skabe værdi. Den viden, vi indsamler, skal først og fremmest bruges til at 
understøtte medarbejdernes samspil med borgere, virksomheder og an-
dre samarbejdspartnere. 

• At vi balancerer styring med en stærk evaluerings- og læringskultur. Bor-
gere, politikere, ledere og medarbejdere i kommunen skal have mulighed 
for at blive klogere undervejs. De klassiske styrings- og kontrolmekanis-
mer, som vi er nødt til at have, skal suppleres med et langt stærkere ledel-
sesmæssigt fokus på fortolkning og læring. 

Det bliver en vigtig fælles opgave at forene følgende hensyn: 
• At den politiske ledelse har legitim ret til at sætte mål for den værdi, Aar-
hus Kommune skal bidrage til at skabe – og til at kræve en opfølgning på, 
om det reelt lykkes at skabe denne værdi. 

• At der er brug for et styrket fokus på opsamling af viden, som kan bruges 
til reel læring og kvalitetsudvikling i det lokale arbejde med kerneopgaven 
– hos den enkelte lærer, SOSU eller byggesagsbehandler m.fl. 

• Og at vi samtidig skal undgå at ende i målmylder eller manglende mulig-
hed for at aggregere viden fra lokalt til kommunalt niveau. 
Ambitionen er ikke mere bureaukrati, men bedre bureaukrati – og en til-
gang til både styring og ledelse, der bidrager mere synligt til at skabe værdi. 
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Den bevægelse, vi vil fortsætte med Aarhuskompasset, lykkes ikke, hvis 
forståelsesrammen blot er et ’dødt papir’. Vi kan ikke nøjes med at skrive, 
strukturere eller organisere os på en ny måde. 

Hvis vi skal lykkes med denne bevægelse, kræver det, at vi bygger videre 
på de erfaringer, vi allerede har høstet med innovation, medborgerskab, 
nye måder at politikudvikle, etablere læringsfællesskaber, osv. Det kræver 
tydelig ledelse og kompetenceudvikling. Og det kræver mod til at afprø-
ve. Det kræver dialog og tillidsfulde relationer mellem politikere, ledere, 
medarbejdere og alle andre parter, der bidrager til at gøre Aarhus til en god 
by for alle. Vi skal med andre ord finde mod til at gå nye veje!

Aarhuskompasset rummer også en samling af eksempler, som illustrerer 
disse nye veje med artikler, cases, portrætter og værktøjer. Eksempler der 
viser, hvordan forståelsesrammen allerede i dag afspejles i nye tilgange 
og konkrete forandringer i hverdagen rundt omkring i Aarhus Kommune. 
Eksempler fra nutiden, der tegner konturerne af fremtiden.

VI SKAL GÅ NYE VEJE
FOR AT LYKKES
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NYE VEJE TIL AT LYTTE
 
• At sætte stærkere fokus på, hvad der har  
 værdi for borgerne og samfundet, kræver at  
 vi øver os i at sætte os i den andens sted. 

• Det starter med evnen til at lytte aktivt og være  
 oprigtigt nysgerrig på den andens perspektiv.

NYE VEJE TIL AT LØSE
 
• De største velfærdsudfordringer kræver  
 innovation og medborgerskab. De skal løses  
 i nye, ligeværdige samarbejder mellem kom- 
 mune, borgere, virksomheder og foreningsliv. 

• Kommunen skal spille en anden rolle og  
 skabe plads til mange forskellige kompeten- 
 cer, perspektiver og ressourcer.

DE FIRE VEJE I  
AARHUSKOMPASSET:

NYE VEJE TIL AT LÆRE
 
• Den klassiske styring skal suppleres af mere  
 praksisnære læringsfællesskaber. Det hand- 
 ler om at have modet til at turde lege, afprøve,  
 fejle og sadle om. 

• Borgernes viden skal med om bord - både når  
 kommunen måler værdi og udvikler nye løsnin- 
 ger.

NYE VEJE TIL AT LEDE
 
• Vi skal gøre det meningsfyldt og nærværende  
 for alle at engagere sig i menneskers, byens  
 og samfundets udvikling. 

• Vi skal kunne tale åbent om, hvordan det går  
 – også når det ikke går, som vi drømmer om.  
 Og de mål og målinger, vi bygger vores ledelse  
 på, skal først og fremmest give mening for  
 dem, der bidrager direkte til velfærdsudviklin- 
 gen.
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Aarhuskompasset er vedtaget af et enigt byråd d, 28. april 2021, og er en 
nytænkning af vores tilgang til ledelse, styring og velfærdsudvikling. 
Den nye forståelsesramme er blevet til i en bred dialog, hvor både borgere, 
medarbejdere, ledere, chefer, politikere, nationale og internationale eks-
perter har fået taletid. 

I inddragelsesprocessen har vi stillet spørgsmål, som fx: Hvad er gevin-
sterne og faldgruberne ved at sætte styrket fokus på værdi? Hvad kalder 
det på i forhold til ledelse, styring og samskabelse? 

Vi har gjort meget ud af at nå frem til en tydelig og ærlig beskrivelse af 
de dilemmaer, der med sikkerhed vil opstå, når man skruer op for bor-
gerperspektivet på, hvad ’værdi’ er. Vi har også gjort meget ud af at finde 
konturerne af ståsteder i disse dilemmaer og sætte billeder på, hvilke nye 
veje til at lytte, løse, lære og lede, man kan gå, når man navigerer efter den 
nye forståelsesramme. Publikationen ’Aarhuskompasset – Mindre system. 
Mere borger’, som Aarhus Kommune har udviklet i samarbejde med Tæn-
ketanken Mandag Morgen, rummer og sætter konkrete billeder på disse 
dilemmaer, ståsteder og nye veje.

TILBLIVELSESPROCESSEN
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