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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: Inddragelse og samarbejde
Fokus: Vi sætter ny standard for inddragelse. Det styrker fælles-
skabet og skaber gode relationer. 

Samspil med politik: Værdighedspolitik, Ældrepolitik, Handicap-
politik.

Prioriteret indsats: 
⏹ Vi samarbejder med alle, der vil og lader os inspirere – både i 
eget center, andre centre og udefra. Samarbejdet skaber ideer, 
erkendelser og muligheder. 

⏹ Vi vil inddrage og involvere borgerne på en ny måde. Vi vil 
se sammenhængen og komme hele vejen rundt. En helheds-
tænkning skal sikre forståelse, tryghed og sammenhæng. Vi vil 
arbejde med samskabelse på borgerniveau og møde borgerne, 
hvor de er. Vi vil styrke det tværfaglige samarbejde og inddra-
ge borgeren. Vores arbejde skal give mening for borgeren og vi 
skal se hele borgeren.

⏹ Borgeren skal have større indflydelse på eget liv og egen 
hjælp. Når vi arbejder tværfagligt og når vi sammen koordine-
rer borgerens ydelser, vil det give en bedre og mere sammen-
hængende indsats. Det vil skabe en højere kvalitet af indsatsen 
ud fra den givne lovgivning.
Samarbejde på tværs af centre: Sundhed, Kultur og Fritid, Fa-
milie og Handicap, Arbejdsmarked og Borgerservice.

Tema: Samskabelse og en aktiv hverdag
Fokus: Vi inddrager bevægelse, leg og læring i hverdagen. Det 
giver sunde og stærke borgere, der er i stand til at mestre eget 
liv. 

Samspil med politik: Ældrepolitik, Sundhedspolitik, Handicap-
politik.

Prioriteret indsats: 
⏹ Vi vil understøtte samskabelse med de ældre borgere i deres 
lokalområder. Vi har stor fokus på vigtigheden af et aktivt liv, 
for at bibeholde ældre borgeres livskvalitet. Vi vil skabe gode 
rammer for bevægelse og aktiviteter i hverdagen.  De ældre 
borgere skal tilbydes lokale aktivitetscentre, hvor de kan lave 
seniorsport, spise sammen og lave andre aktiviteter sammen. 
Vi skal have fokus på en social og aktiv hverdag, der skal gøre 
borgerne i stand til at mestre deres eget liv. 

⏹ Vi vil undersøge mulighederne for at lave flere tilbud og ska-
be bedre rammer for de svage ældre på vores dagcentre. Det 
skal mindske ensomhed, og bevirke at borgerne bibeholder 
deres livskvalitet og ressourcer længst muligt. Borgerne hol-
der sig sunde og raske, og holder sig selvhjulpne og uafhæn-
gige af det offentlige system længst muligt.

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

Tema: Det nære sundhedsvæsen
Fokus: Vi forebygger. Vi er på forkant. Vi tager det i opløbet og 
sætter tidligt ind.

Samspil med politik: Sundhedsaftalen, Strategi for Det nære 
Sundhedsvæsen, Ældrepolitik , Handicappolitik.

Prioriteret indsats:  
⏹ Vi vil understøtte det nære sundhedsvæsen. Der skal være 
fokus på mennesket fremfor systemet. Vi vil sikre sammen-
hæng og fællesskaber og have formaliserede samarbejdsafta-
ler med sygehus, praktiserende læger og os selv.

⏹ Vi vil sikre velkvalificerede SOSU-medarbejdere og sygeple-
jersker. Center Pleje og Omsorg er et sted, hvor der skabes 
værdifuldt og meningsfuldt arbejde.

⏹ Borgerne skal opleve en tryghed i, at de bliver behandlet i 
vante omgivelser tæt på deres familie og netværk - vi har pleje-
boliger og aflastningspladser i by og på land.  Demensområdet 
styrkes ved en udbygning af både plejeboliger, aflastnings-
pladser og dagcenter på Ådalscentret.

⏹ Fællesskabet og rammerne om det nære sundhedsvæsen 
styrkes ved en samling af akut-, rehabiliterings- og aflastnings-
pladser på Mastruplund i Støvring.

Samarbejde på tværs af centre: Sundhed, kultur og fritid, Ar-
bejdsmarked og Borgerservice, Familie og Handicap.

Center Pleje og Omsorg
Centerchef: Pil Rahbek 2019-2020

Tema: Tilgængelighed og en borgernær pleje
Fokus: Vi har gode relationer. Vi har borgere, der kan og vil styre 
deres eget liv. Sunde borgere, der trives og udvikler sig, og som 
kan håndtere, hvad livet byder på. Vi gør, hvad vi kan for at hjæl-
pe og udvikle potentiale.

Samspil med politik: Strategi for Det nære sundhedsvæsen, Vær-
dighedspolitik, Sundhedsaftalen.

Prioriteret indsats:  
⏹ Vi vil styrke borgernes tilgængelighed via en digital indgang. 
Vi vil skabe grundlaget for en borgernær pleje, der gør borger-
ne trygge og sikre at de får den hjælp de har behov for. Vi vil 
undersøge hvilken målgruppe, der kan have gavn af en digital 
indgang til Center Pleje og Omsorg. 

⏹ Vi vil effektivisere samarbejdet mellem kommune og syge-
hus via digitale løsninger, f.eks. videomøder i forbindelse med 
udskrivelser.

⏹ Borger skal opleve et sammenhængende forløb og borgerne 
skal i større grad styre deres eget liv. Det gør at borgerne får en 
større indsigt i deres eget forløb, og det giver borgerne tryghed 
og en større tillid til kommunen.

Samarbejde på tværs af centre: Sundhed, Kultur og Fritid, Fami-
lie og Handicap.


