Konkurranse

Visjon for Ibestad kommune
Politikerne i Ibestad kommune ønsker at kommunen skal få en visjon, eller et slagord.
For at flest mulige skal kunne involveres i prosjektet, utlyses det herved en konkurranse med
tema:
Visjon Ibestad kommune

Visjon
Hva er en visjon?
Visjon betyr egentlig drømmesyn. I denne sammenheng, et ønsket fremtidsbilde for Ibestad
kommune. Visjonen utformes ofte av kommunens politiske ledelse og det er i den
sammenheng at politikerne i Ibestad kommune ønsker at flest mulig av innbyggerne skal
involveres i prosjektet via en konkurranse.
En visjon skal ha minst tre funksjoner:




En visjon skal legitimere kommunens virksomhet i et samfunnsperspektiv.
Visjonen skal representere et ambisjonsnivå som setter rammer for kommunens
videre arbeid med å formulere mål og strategier.
Visjonen skal virke stimulerende og skape motivasjon og engasjement i kommunen.

Hvorfor skal vi ha en visjon?
Vi håper en visjon, og arbeidet med å fremskaffe en visjon, kan være med å bidra til:






Å få mennesker i bevegelse.
Oppmuntre ansatte, grupper og hele kommunen til å se etter nye løsninger.
Bryte opp de daglige rutinene.
Hjelpe ansatte til mer kreativitet, mer samarbeid samt en kollektiv forpliktelse.
Å bli en merkevare for kommunen og være en ledetråd for kommunens prioritering.

Konkurransens retningslinjer/regler
Tidsfrist
Siste frist for å levere inn bidrag er fredag 29. mai 2015.

Avgjørelse
Administrasjonen i Ibestad kommune vil fremme et forslag til politisk behandling. Det
forventes at saken behandles i formannskapet 22. juni og i kommunestyret 3. september.
Premiering
Det forslaget som blir valgt til Ibestad kommune sin visjon premieres med kr. 10.000,Ibestad kommune forbeholder seg retten til å hevde rettmessig eierskap over den visjonen
som blir valgt og premiert.
Annet
Bidragsytere frasier seg alle fremtidige rettigheter til sitt forslag til visjon når forslaget
sendes inn til konkurransen. Ibestad kommune forbeholder seg retten til å avvise alle
innkomne forslag.
Bidrag leveres
De som ønsker å delta i konkurransen må levere inn sitt forslag, sammen med en kort
begrunnelse, til:
Servicetorget Ibestad kommune, Hamnvik, 9450 Hamnvik
Eller via mail til:
Hamnvik, 17.04.2015.
Roe Jenset
rådmann

postmottak@ibestad.kommune.no

