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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: Borgeren i Centrum
Fokus: Vi bekæmper kassetænkning og bureaukrati. Det 
giver helhedsorienteret velfærd.

Samspil med politik: Handicappolitik, Møde med borge-
ren og Børne- og Ungepolitik

Prioriteret indsats: 
⏹ Vi prioriterer og styrker det tværgående samarbejde 
for og med borgere, som har komplekse problemer, ved 
at systematisere vores samarbejde, så borgerne oplever 
sammenhæng i indsatserne.  Det er af afgørende betyd-
ning for at give borgeren kompetencer og mulighed for 
at mestre eget liv. 
⏹ 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.
⏹ Vi vil arbejde for en sammenhængende indsats for han-
dicappede, der bliver ældre og ældre der mister livsfunk-
tioner, udfordre muligheden for opbygning af boliger for 
skæve eksistenser med specialpædagogisk støtte.
⏹ Vi vil understøtte samskabelsesprocesserne mellem 
kommunens forskellige indsatser. Vi vil arbejde med 
mindset omkring borgeren i centrum. Vi vil forfølge, at 
mindsettet konkret udmøntes i borgerelaterede handlin-
ger.

Samarbejde på tværs af centre: Børn og Unge, Sundhed, 
Kultur og Fritid, Arbejdsmarked og Borgerservice, Pleje 
og Omsorg.

Tema: Fællesskab for alle
Fokus: Vi sætter nye standarder for inddragelse. Det styr-
ker fællesskabet og skaber gode relationer og vi under-
støtter foreningslivet, fællesskaber og netværk. Det styr-
ker de sociale relationer og aktiverer borgerne.

Samspil med politik: Handicappolitik og Børne- og Unge-
politik.

Prioriteret indsats:  
⏹ Vi løser vores kerneopgave, med en inddragende og 
anerkendende tilgang til borgeren. Borgerne skal opleve 
at være en central og aktiv del af egen indsats, vi skal sikre 
at deres stemme bliver hørt. Det giver de bedste forud-
sætninger for, at borgerne fremadrettet kan mestre eget 
liv.
⏹ Vi vil i størst mulig omfang yde “hjælp til selvhjælp”. 
Vi vil målrette vores indsatser sådan, at borgerne får de 
nødvendige redskaber til at mestre eget liv. Derfor er 
det vigtigt, at inddrage borgerens eget netværk, når vi 
tilrette-lægger vores indsatser og støtte. Det giver størst 
mulighed for at vores arbejde har en vedvarende effekt.
⏹ Vi vil arbejde for, at alle borgere i Rebild Kommune kan 
være en del af et fællesskab. Dette gælder også for bor-
gere med særlige behov. Vi skal skabe rammer der rum-
mer alle, også i fritiden. Derfor skal vi arbejde for at sikre 
tilgængelighed for alle.

Samarbejde på tværs af centre: Sundhed, Kultur og Fritid, 
Børn og Unge, Arbejdsmarked og Borgerservice.

Center Familie og Handicap 
Centerchef: Niels Sandemann 2019-2020

Tema: Tidlig indsats
Fokus: Vi satser på trivsel og læring fra starten. Tidlig ind-
sats gør en forskel og er en investering i fremtiden.

Samspil med politik: Handicappolitik og Børn og Unge-
politik.

Prioriteret indsats:  
⏹ Vi vil give støtte og vejledning til dem, som har mistet 
balancen i livet. Vi tror på et øget forbyggende arbejde så-
vel som en hurtigere identifikation af borgere med poten-
tielle sociale problemstillinger. Vi vil arbejde på, at færre 
borgere i Rebild Kommune oplever, at deres liv kommer 
ud af balance.
⏹ Vi prioriterer aktiviteterne i Projekt Fælles Indsats. Vi 
bidrager til det tværfaglige samarbejde. Det giver mulig-
hed for at lave en tidlig indsats, som på længere sigt giver 
mest livskvalitet for borgeren.

⏹ Vi vil prioritere den hurtige socialfaglige udredning af 
de unge med svag tilknytning til arbejdsmarkedet.  Målet 
er, via arbejde med egenmestring, at styrke den tidlige og 
forebyggende indsats. Hermed bidrage til at færre unge 
med fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse eller 
sociale problemer fastholdes i passiv forsørgelse.
⏹ Vi vil arbejde for, at alle oplever at have familie og net-
værk, der tager aktivt del i deres liv.

Samarbejde på tværs af centre: Børn og Unge, Sundhed, 
Kultur og Fritid, Arbejdsmarked og Borgerservice.


