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Et aktivt
 liv 

– sammen 

Kerneopgaven er altid i centrum. For at komme 
tættere på visionen, sætter vi i de kommende år 
særligt fokus på:

⏹  Vi bor 32.000 indbyggere i kommunen i 2030.  
 Det giver os flere muligheder.

⏹  Vi balancerer mellem at fastholde og tiltrække  
 nye borgere. Det sikrer service og velfærd.

⏹  Vi skaber balance mellem land og by.  
 Det styrker sammenhængen i kommunen.

⏹  Vi arbejder for mangfoldighed i boligtilbud.  
 Det sikrer balance og tilbud til borgere i alle  
 livsfaser.

⏹  Vi både beskytter og benytter naturen. Det  
 åbner for aktive fritidsoplevelser og en mang- 
 foldig natur.

⏹  Vi bekæmper kassetænkning og bureaukrati.  
 Det giver helhedsorienteret velfærd.

⏹  Vi sætter ny standard for inddragelse. 
 Det styrker fællesskabet og skaber gode  
 relationer.

⏹  Vi satser på mental sundhed og sund livsstil 
 for alle. Det giver sunde borgere og råd til  
 mere velfærd. 

⏹  Vi understøtter foreningslivet, fællesskaber  
 og netværk. Det styrker de sociale relationer  
 og aktiverer borgerne.

⏹  Vi inddrager bevægelse, leg og læring i hver- 
 dagen. Det giver sunde og stærke borgere,  
 der er i stand til at mestre eget liv.

⏹  Vi satser på trivsel og læring fra starten. 
 Tidlig indsats gør en forskel og er en investe- 
 ring i fremtiden.

⏹  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.

⏹  Vi har fortsat Nordjyllands bedste erhvervs- 
 klima. Det er med til at skabe jobs og udvik- 
 ling.
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KONTRAKT
Center Arbejdsmarked og Borgerservice
Centerchef: Ann Frederiksen 2021-2022

Denne centerkontrakt er udarbejdet, mens corona-pandemien præger samfundets mange funktioner, herunder også de kom-
munale kerneydelser. I en sådan situation er der særlig fokus på sikker drift, så kommunens borgere i så høj grad som muligt 
fortsat kan modtage den service og de ydelser, som kommunen skal levere. Det stiller store krav til hurtig omstilling og tilpas-
ning i opgaveløsningen, og der er løbende behov for at tænke nyt og innovativt for alt løse kerneopgaverne. Centerkontrakten 
er udarbejdet på denne baggrund, og da vi ikke kan forudsige, hvordan pandemien udvikler sig i 2021, kan den påvirke de initia-
tiver, der er beskrevet i kontrakten. 

Tema: Borgerne oplever en værdig behandling med tydelige formål
Fokus: Vi sætter nye standarder for inddragelse. Det styrker fællesskabet og skaber gode relationer. 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.

Prioriteret indsats: 
⏹ Vi vil, med afsæt i de fælles principper for tværfagligt samarbejde og samskabelse med borgerne, arbejde for et endnu 
bedre samarbejde med borgere og virksomheder på tværs af centre samt med øvrige interessenter i og omkring Rebild 
Kommune.
⏹ Gennem tidlig indsats målrettet den enkeltes behov, vil vi søge at undgå unødvendigt lange forløb og hjælpe borgerne 
hurtigere i beskæftigelse eller uddannelse.
⏹ Vi vil øge brugen af digitale kontaktformer, når det giver værdi for borgere og virksomheder.
⏹ Vi deltager i Projekt Samskabt Styring for 18-30årige med både bostøtte og tilknytning til jobcentret med henblik på at 
borgerne får en bedre og mere målrettet hjælp samt en bedre kontakt med kommunen - i samarbejde med Center Familie 
og Handicap. 
⏹ Vi vil styrke den tidlige opsporing og forebyggelse for unge med angst og autismes vej gennem skolesystemet for bedre 
at understøtte deres vej mod uddannelse og job i samspil med Center Familie 
og Handicap, Center Børn og Unge & Center Sundhed, Kultur og Fritid.

Tema: Virksomhederne i kommunen oplever os som en væsentlig samarbejdspartner
Fokus: Vi har fortsat Nordjyllands bedste erhvervsklima. Det er med til at skabe jobs og udvikling.

Prioriteret indsats: 
⏹ Vi har fortsat fokus på den tidlige indsats over for beskæftigede sygemeldte i Projekt Sammen Om Fastholdelse, hvor 
arbejdsgiverne inddrages allerede ved første opfølgning for at lave en fælles plan for at sikre en hurtig raskmelding. 
⏹ Vi vil øge antallet af jobåbninger som hentes ind i jobcentret og samtidig øge andelen af jobordrerne som besættes.
⏹ Vi vil fastholde en høj tilfredshed blandt de virksomheder i kommunen, som samarbejder med jobcentret. 
⏹ Vi vil sammen med Center Børn og Unge styrke samarbejdet mellem virksomhederne og kommunens folkeskoler.
⏹ Vi vil styrke samarbejdet med Rebild Kommune som arbejdsplads om både rekruttering, fastholdelse og kompetence-
udvikling, især med Center Pleje og Omsorg, hvor der er særlig opmærksomhed 
på at sikre rekrutteringsgrundlaget i de kommende år. 

Tema: Vi styrker øvrige samarbejdsrelationer til gavn for borgere og virksomheder
Fokus: Vi sætter nye standarder for inddragelse. Det styrker fællesskabet og skaber gode relationer. Vi har fortsat Nord-
jyllands bedste erhvervsklima. Det er med til at skabe jobs og udvikling.

Prioriteret indsats: 
⏹ Vi vil styrke samarbejdet med de faglige organisationer og a-kasser om fælles indsatser over for ledige. 
⏹ Vi vil styrke samarbejdet med Business Rebild om en sammenhængende virksomhedskontakt, så virksomhederne op-
lever en koordineret indsats. 
⏹ Vi vil styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne om om- og opkvalificering af ledige og de unges uddannel-
sesvalg, så flest muligt bliver klædt på i forhold til de kompetencer, der efter-
spørges på arbejdsmarkedet.


