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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: Samarbejdet med borgere og 
foreninger
Fokus: Vi sætter ny standard for inddragelse. Det styrker 
fællesskabet og skaber gode relationer.

Samspil med politik: Sundhedspolitik, Ældrepolitik, Kul-
turpolitik, Landdistrikspolitik, Handicappolitik, Frivilligpo-
litik, Børne- og Ungepolitik, Natur- og Friluftspolitik.

Prioriteret indsats: 
⏹ Vi involverer borgere og råd på nye måder - både når 
der i 2019 skal udarbejdes nye politikker og handlingspla-
ner, og når disse i 2020 skal føres ud i livet.
⏹ Vi går nye veje med nye samarbejdsparter og borgere 
for at tænke kultur, fritid og sundhed sammen, sådan at 
borgerne får nye, målrettede tilbud og forløb samt mu-
lighed for at indgå i sunde aktiviteter og fællesskaber.
⏹ Vi sætter derfor konkrete samskabelses-projekter i 
gang indenfor kultur- og sundhedsfeltet og det nære 
sundhedsvæsen.
⏹ Vi bygger videre på eksisterende indsatser som for 
eksempel Kulturuger og Sundhedscafe og udvikler nye 
indsatser som eksempelvis Frivilligcenter.

Samarbejde på tværs af centre: Pleje og Omsorg, Børn og 
Unge, Natur og Miljø, Plan, Byg og Vej

Tema: Børn og Unge
Fokus: Vi bidrager til, at børn og unge bliver klar til at stå 
på egne ben og giver dem mod på fremtiden. Det giver 
stærke borgere, der kan håndtere, hvad livet bringer.

Samspil med politik: Sundhedspolitik, Ældrepolitik, Kul-
turpolitik, Landdistrikspolitik, Handicappolitik, Frivilligpo-
litik, Børne- og Ungepolitik, Natur- og Friluftspolitik.

Prioriteret indsats:  
⏹ Vi bidrager til børns og unges dannelse, læring og 
trivsel, gennem identitetsdannende og sundhedsfaglige 
fodaftryk i børns og unges fritids- og kulturliv.
⏹ Vi videreudvikler den tidlige sundhedsfremmende og 
forebyggende indsats, sådan at børn og unge har nem 
adgang til at etablere og fastholde sunde vaner og fæl-
lesskaber. 
⏹ Vi videreudvikler samarbejdet med dagtilbud og sko-
ler, sådan at leg, læring og sundhed med høj faglig kvali-
tet er på skoleskemaet.
⏹ Vi bygger videre på eksisterende indsatser som Fæl-
les Indsats og Læringslokomotivet, og udvikler nye ind-
satser som til eksempel bibliotekernes tilbud til børn og 
unge i skoler og dagtilbud.

Samarbejde på tværs af centre: Børn og Unge, Familie og 
Handicap, Arbejdsmarked og Borgerservice.

Center Sundhed, Kultur og Fritid 
Centerchef: Claus Holm 2019-2020

Tema: Sundhed - tæt på og i mange former
Fokus: Vi satser på mental sundhed og sund livsstil for 
alle. Det giver sunde borgere og råd til mere velfærd.

Samspil med politik: Sundhedspolitik, Ældrepolitik, Kul-
turpolitik, Landdistrikspolitik, Handicappolitik, Frivilligpo-
litik, Børne- og Ungepolitik, Natur- og Friluftspolitik.

Prioriteret indsats:  
⏹ Vi udvikler tilbud, der matcher udviklingen af det bor-
gernære sundhedsvæsen, således at borgerne oplever 
sammenhængende forløb og et kommunalt sundheds-
væsen, der er tæt på borgeren. Tilbuddene udvikles i 
samarbejde med borgere, foreningsliv, almen praksis og 
det regionale sygehus.
⏹ Vi har fokus på en forebyggende, tværfaglig, indsats 
og sikrer høj kvalitet, blandt andet via sundhedsstyrel-
sens forebyggelsespakker.
⏹ Vi sætter særligt fokus på diabetikere og præ-diabeti-
kere og udvikler nye løsninger med nye samarbejdspar-
ter og nye eller kendte teknologier.

Vi bygger videre på eksisterende indsatser som eksem-
pelvis Åben Anonym Rådgivning, RomanTid og Over-
vægtsklinik og udvikler nye indsatser som for eksempel 
Bevæg Dig For Livet-konceptet

Samarbejde på tværs af centre: Børn og Unge, Familie  og 
Handicap, Pleje og Omsorg.


