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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
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KONTRAKT

Tema: Bæredygtig vandforvaltning
Fokus: Vi både beskytter og benytter naturen. Det åbner 
for aktive fritidsoplevelser og en mangfoldig natur. Vi 
sætter ny standard for inddragelse. Styrker fællesskabet 
og skaber gode relationer. 

Samspil med politik: Spildevandsplan, Vandforsynings-
plan og Klimatilpasningsplan.

Prioriteret indsats: 
⏹ Ved etablering af vandsamarbejde mellem kommu-
nens vandværker og igennem nytænkning af indsatser til 
grundvandsbeskyttelse sikrer vi, at der også på lang sigt 
er tilstrækkeligt og rent grundvand og drikkevand.
⏹ Når vi planlægger for nye bolig- og erhvervsområder, 
har vi fokus på at den øgede nedbør og højere grund-
vandsstand, øger behovet for at skabe god og fremtids-
sikret håndtering af vores regn- og spildevand.
⏹ Vi tænker i helheder, når vi skal løse fremtidens kli-
maudfordringer i Rebild kommune. Derfor har vi fokus på 
sammenhænge mellem natur, grundvand, vandløb, spil-
devand, rekreative muligheder og lokalplanlægning når vi 
laver nye projekter og planer.

Samarbejde på tværs af centre: Plan, Byg og Vej.

Tema: Natur og Friluftsliv
Fokus: Vi både beskytter og benytter naturen. Det åbner 
for aktive fritidsoplevelser og en mangfoldig natur. Vi ska-
ber balance mellem land og by. Det styrker sammenhæn-
gen i kommunen.

Samspil med politik: Natur og Friluftspolitikken.

Prioriteret indsats: 
⏹ Ved gennemførelse af Natur og Friluftspolitikkens ind-
satser beskytter og forbedrer vi kommunens naturvær-
dier. Samtidig er vi med til at skabe gode rammer for det 
aktive liv som leves – både i naturen og i by- og landsby-
samfund.
⏹ I samarbejde med borgere og lokalsamfund, vil vi passe 
på de små, bynære naturområder og arbejde for at skabe 
bedre adgang til de nære naturoplevelser.
⏹ Vi vil arbejde for at bevare og udvikle naturens kvali-
teter. En rig natur er en vigtig parameter for at skabe at-
traktive boligområder, rekreative tilbud og nye friluftsfa-
ciliteter.

Samarbejde på tværs af centre: Plan, Byg og Vej og  Sund-
hed, Kultur og Fritid.

Tema: Miljøbevidst kommune
Fokus: Vi både beskytter og benytter naturen. Det åbner 
for aktive fritidsoplevelser og en mangfoldig natur. Vi 
sætter ny standard for inddragelse. Det styrker fællesska-
bet og skaber gode relationer.

Samspil med politik: Affaldsplan og Kommuneplan, ind-
købs- og udbudspolitik. 

Prioriteret indsats:  
⏹ Vi vil med en fremsynet og effektiv affaldsplanlægning 
og administration sikre bæredygtige og brugervenlige af-
faldsløsninger til borgerne.
⏹ Vi vil øge kendskabet til Nordjysk Netværk for Bære-
dygtig Erhvervsudvikling (NBE) og derigennem inspirere 
til cirkulære løsninger.
⏹ Rebild kommune vil, som den største arbejdsplads i 
kommunen, være rollemodel i forhold til affaldssortering, 
reduktion af madspild og cirkulær tankegang ved nybyg-
geri og udbud.
⏹ Vi vil udvikle samarbejdet – og det store engagement 
– som findes i KlimaRebild og derigennem understøtte 
lokale og borgerdrevne initiativer på klima- og miljøom-
rådet.

Samarbejde på tværs af centre: Sekretariat, Plan, Byg og 
Vej, Børn og Unge, Pleje og Omsorg, Sundhed, kultur og 
Fritid.

Center Natur og Miljø 
Centerchef: Claus Riber Knudsen 2019-2020

Tema: Det gode samarbejde med borgere og 
virksomheder
Fokus: Vi har forsat Nordjyllands bedste erhvervsklima. 
Det er med til at skabe jobs og udvikling. 

Samspil med politik: Planstrategien.

Prioriteret indsats:  
⏹ Vi overholder servicemål på sagsbehandlingstider og 
prioriterer den gode dialog med virksomheder og bor-
gere.
⏹ Vi har styr på det interne samarbejde, så vi kan give 
virksomheder og borgere en samlet tilbagemelding når 
de henvender sig. Vores borgere og virksomheder skal 
opleve kommunen som en professionel samarbejdspart-
ner, som er løsningsorienteret og altid arbejder indenfor 
rammerne af plan-, bygge- og miljølovgivningen
⏹ Vi vil igennem vores tilsyn og kontakt til virksomheder, 
medvirke til at udbrede cirkulære løsninger og samarbej-
der mellem virksomheder
⏹ Kommunens taskforce er velfungerende og sikrer sam-
arbejdet på tværs.

Samarbejde på tværs af centre: Plan, Byg og Vej, Arbejds-
marked og Borgerservice, Business Rebild.


