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Et aktivt
 liv 

– sammen 

Vi bor 32.000 indbyggere i kommunen i 2030. 
1.1.2021 bor der 30.700 indbyggere i kommunen. Vi følger med 
efterspørgslen, både hvad angår den kommunale planlægning 
og institutionsudbygning.   

Vi balancerer mellem at fastholde og tiltrække nye borgere. 
Vi arbejder aktivt med områdefornyelse og attraktive bolig-
udbud. Branding af kommunen er i fokus. 

Vi skaber balance mellem land og by.
Vi understøtter balancen mellem land og by ved at arbejde 
konkret med områders og byers potentialer i Planstrategi 2019. 
Vi udbygger cykelstinettet.

Vi arbejder for mangfoldighed i boligtilbud.
Vi har et varieret og attraktivt boligudbud, som både tiltaler 
tilflyttere og de borgere i kommunen, der gerne vil flytte til 
noget andet.   

Vi både beskytter og benytter naturen. 
Borgere har sammen med kommunen skabt nye naturtilbud. 
Klimatilpasningsindsatser er gennemført. Grundvandsbeskyt-
telsen er styrket. 

Vi bekæmper kassetænkning og bureaukrati.
Den nye helhedsplan på tværs af socialområdet, beskæftigelse 
og sundhed føres ud i livet. Vores ungeindsats er sammenhæn-
gende og den virker.

Vi sætter ny standard for inddragelse.
Borgerne oplever, at der er sammenhæng i den indsats, vi leve-
rer. Samarbejdet mellem sygehus, læger og kommune er mere 
effektivt. Vi inddrager borgernes netværk i opgaveløsningen. 

Vi satser på mental sundhed og sund livsstil for alle. 
Flere borgere bruger friluftmuligheder og forebyggelsestilbud. 
Flere borgere er engageret i frivilligt arbejde. Vi ser forbedringer 
i Sundhedsprofilens målepunkter.  

Vi understøtter foreningslivet, fællesskaber og netværk. 
Flere er aktive i foreningslivet. Skoler og dagtilbud samarbejder 
med lokale aktører indenfor fritids- og kulturliv.

Vi inddrager bevægelse, leg og læring i hverdagen.
Vi arbejder med bevægelse i dagtilbud, på skolerne og i 
dagcentrene. På alle vores skoler er elever nu uddannet som 
bevægelsescoaches. Vi har seniorsport i aktivitetscentre ude 
lokalt.

Vi satser på trivsel og læring fra starten. 
Fælles Indsats er velfungerende på hele 0-16 års området og 
styrker den tidlige indsats. Indsats mod skolevægring styrker 
elevernes fremmøde. Samarbejdet mellem skoler, socialfor-
valtning og politi er styrket.   

Vi bidrager til, at børn og unge bliver klar til at stå på egne ben 
og giver dem mod på fremtiden.
Flere unge får en ungdomsuddannelse, og andelen af uddan-
nelsesparate unge stiger. Flere børn og unge bruger fritids- og 
kulturlivets tilbud. Flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Vi har fortsat Nordjyllands bedste erhvervsklima.
Vi har flere borgere i beskæftigelse. Virksomhederne er 
tilfredse med vores service og oplever at få den efterspurgte 
arbejdskraft. Vi har sammen med virksomhederne øje for 
cirkulære og klimavenlige potentialer.

HVOR LANGT ER VI
VED UDGANGEN AF 2020



KONTRAKT

Tema: Rekruttering 
Fokus: Vi har fortsat Nordjyllands bedste erhvervsklima. 
Det er med til at skabe jobs og udvikling. 

Samspil med politik: Arbejdsmarkedspolitik.

Prioriteret indsats: 
⏹ Vi servicerer erhvervslivet med hjælp til rekruttering. Vi 
afdækker og imødekommer virksomhedernes behov for 
arbejdskraft.  Det er særligt vigtigt i en tid med højkon-
junktur.
⏹ Vi udbygger et tværkommunalt samarbejde og styrker 
samarbejdet med a-kasserne.
⏹ Vi inspirerer virksomheder til at se nye muligheder, hvis 
ikke vi kan afhjælpe deres umiddelbare behov. Det gør vi 
blandt andet ved at tænke i substitution og nye veje til 
rekruttering, for eksempel via virksomhedsrettede ind-
satser for borgerne. 
⏹ Vi bidrager til kommunens taskforce for fælles virk-
somhedsservice, så det er velfungerende og sikrer samar-
bejdet på tværs. Et stærkt samarbejde øger viden om og 
brugen af jobcentret, så alle målgrupper i Jobcentret får 
styrkede muligheder for at komme i job, og det skal sam-
tidig styrke den positive oplevelse af at drive virksomhed 
i kommunen.
Samarbejde på tværs af centre: Business Rebild, Natur og 
Miljø, Plan, Byg og vej

Tema: Borgersamarbejde
Fokus: Vi sætter ny standart for inddragelse. Det styrker 
fællesskabet og skaber gode relationer.

Samspil med politik: Arbejdsmarkedspolitikken

Prioriteret indsats: 
⏹ Relationen mellem borger og medarbejder har stor be-
tydning for borgernes muligheder for igen at finde fodfæ-
stet eller at blive selvhjulpne. Derfor sætter vi fokus på 
relation og kommunikation. Vi fokuserer på, at medarbej-
derne har de rette kompetencer
⏹ Vi vil arbejde med mindset. Et styrket samarbejde giver 
borgerne mulighed for at tage ansvar for egen situation 
og udvikling. Det bidrager til øget selvhjulpenhed og styr-
ker mulighederne for igen at finde fodfæstet i uddannelse 
eller job. Vi vil forfølge at mindsettet konkret udmøntes i 
borgerrelaterede handlinger. 
⏹ Vi vejleder borgerne om deres muligheder og via faglig 
viden og indsigt synliggør vi konsekvenserne af de mulige 
valg.
⏹ Vi prioriterer anvendelsen af de digitale selvbetjenings-
løsninger.
⏹ Borgerne skal evaluere og reflektere over samarbej-
det. Derfor spørger vi dem om mødet med os.

Samarbejde på tværs af centre: Fællescentrene.

Tema: Sammenhængende planer – Borgeren 
først!
Fokus: Vi bekæmper kassetænkning og bureaukrati. Det 
giver helhedsorienteret velfærd. 

Samspil med politik: Arbejdsmarkedspolitik, Integrati-
onspolitik, Handicappolitik, Børn- og Ungepolitik, Sund-
hedspolitik

Prioriteret indsats:  
⏹ Vi prioriterer og styrker det tværgående samarbejde 
for og med borgere, som har komplekse problemer ved 
at systematisere vores samarbejde.  Det er af afgørende 
betydning for, at de (igen) kan gå i uddannelse eller job.
⏹ Borgerne skal opleve en samlet og koordineret plan på 
tværs af forvaltningsområderne – en plan, som de selv 
har ejerskab for. Derfor fokuserer vi på tværgående op-
kvalificering af medarbejderne og fælles planer. 
⏹ Med de sammenhængende forløb modvirker vi unø-
digt lange sagsforløb.
Samarbejde på tværs af centre:  Sundhed, Kultur og Fri-
tid, Familie og Handicap, Børn og Unge.

Center Arbejdsmarked og Borgerservice 
Centerchef: Susanne Nielsen 2019-2020

Tema: Uddannelse til alle unge
Fokus: Vi bidrager til, at børn og unge bliver klar til at stå 
på egne ben og giver dem mod på fremtiden. Vi har fort-
sat Nordjyllands bedste erhvervsklima. 

Samspil med politik: Arbejdsmarkedspolitik, Børn- og 
Ungepolitik.

Prioriteret indsats:  
⏹ Vi prioriterer og styrker samarbejdet mellem grund-
skole og Ungeenhed, så flere unge bliver klar til at tage 
en ungdomsuddannelse.
⏹ Vi inspirerer de unge til at vælge uddannelser indenfor 
områder med mangel på arbejdskraft – uddannelser som 
matcher de unges kompetencer. 
⏹ Vi sikrer, at ingen ung “falder mellem to stole” i over-
gangen til voksenlivet. Mulighederne i den nye FGU ud-
nyttes og den sammenhængende ungeindsats iværksæt-
tes.
Samarbejde på tværs af centre: Børn og Unge, Familie og 
Handicap, Sundhed, Kultur og Fritid.


