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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.
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KONTRAKT

Tema: Infrastruktur
Fokus: Vi balancerer mellem at fastholde og tiltrække nye bor-
gere. Det sikrer service og velfærd. Vi skaber balance mellem 
land og by. Det styrker sammenhængen i kommunen. Vi satser 
på mental sundhed og sund livsstil for alle. Det giver sunde bor-
gere og råd til mere velfærd.

Samspil med politik: Kommuneplan, Planstrategi.

Prioriteret indsats: 
⏹ Vi sikrer vejens kvalitet i vores infrastruktur, bl.a. med ret-
tidig vedligeholdelse af veje, stier og fortove.

⏹ Vi har fokus på trafiksikkerhed, og planlægger og investerer 
på området.

⏹ Vi udvikler cykelstier, stier i byer og stier på landet, der mu-
liggør, at borgerne kan være aktive og færdes sikkert til og fra 
arbejde, i skolen eller når fritiden skal nydes i naturen.

⏹ Den kollektive trafik understøtter balancen mellem land og by 
og vi understøtter kollektive trafikløsninger, så god fremkom-
melighed også opleves på landet og i de små byer.

Samarbejde på tværs af centre: Natur og Miljø, Arbejdsmarked 
og Borgerservice.

Tema: Planlægning for fremtiden
Fokus: Vi balancerer mellem at fastholde og tiltrække nye bor-
gere. Det sikrer service og velfærd. Vi skaber balance mellem 
land og by. Det styrker sammenhængen i kommunen. Vi både 
beskytter og benytter naturen. Det åbner for aktive fritidsop-
levelser og en mangfoldig natur.

Samspil med politik: Planstrategi, Kommuneplan, Klimatilpas-
ningsplan og Landdistriktspolitik.

Prioriteret indsats: 
⏹ Vi planlægger for vedvarende energikilder med hensynta-
gen til landskabs-, kultur- og naturværdier.

⏹ Vi håndterer klimaudfordringerne i byerne

⏹ Vi arbejder med at skabe levedygtige og attraktive byer og 
landdistrikter.

Samarbejde på tværs af centre: Natur og Miljø, Sundhed, Kultur 
og Fritid.

Tema: Bosætning
Fokus: Vi bor 32.000 indbyggere i kommunen i 2030. Det giver 
os flere muligheder. Vi balancerer mellem at fastholde og til-
trække nye borgere. Det sikrer service og velfærd. Vi arbejder 
for mangfoldighed i boligtilbud. Det sikrer balance og tilbud til 
borgere i alle livsfaser.          

Samspil med politik: Kommuneplan, Planstrategi, Landdistrikts-
politik

Prioriteret indsats:  
⏹ Vores planlægning understøtter et alsidigt og relevant bo-
ligudbud, der er afstemt efter borgernes behov og den enkelte 
bys potentialer.

⏹ Planlægningen understøtter lokale behov og kvaliteten i ek-
sisterende og nye boligområder. 

Samarbejde på tværs af centre: Natur og Miljø, Sekretariat, 
Sundhed, Kultur og Fritid.

Center Plan, Byg og Vej 
Centerchef: Maibrit Lykkegaard 2019-2020

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

Samspil med politik: Planstrategien

Prioriteret indsats:  
⏹ Vi overholder servicemål på sagsbehandlingstider og priori-
terer den gode dialog med virksomheder og borgere.

⏹ Vi har styr på det interne samarbejde, så vi kan give virksom-
heder og borgere en samlet tilbagemelding, når de henvender 
sig. Vore borgere og virksomheder skal opleve kommunen som 
en professionel samarbejdspartner, som er løsningsorienteret 
og som også altid arbejder indenfor rammerne af plan-, bygge- 
og miljølovgivningen.

⏹ Vi vil gennem vores tilsyn og kontakt til virksomheder, med-
virke til at udbrede cirkulære løsninger og samarbejder mellem 
virksomheder. 

⏹ Kommunens taskforce er velfungerende og sikrer samarbej-
det på tværs.

Samarbejde på tværs af centre: Natur og Miljø, Arbejdsmarked  
og Borgerservice, Business Rebild.


