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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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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: Værtskaber og samarbejde 
Fokus: Vi sætter nye standarder for inddragelse. Vi tager værtskabet på os i opgaveløsningen, og vi gør det i samarbejdet 
med borgeren.

Prioriteret indsats: 
⏹ Vi	har	fokus	på	værtskab,	helhed	i	opgaveløsningen,	tværfagligt	samarbejde	og	at	møde	borgere	ligeværdigt.	Vi	vil	følge	og	
hjælpe	borgeren	for	at	sikre	det	gode	møde	og	samspil.	

⏹ Vi gør det nemt at være frivillig. Blandt andet indgår vi i et tæt samarbejde med Frivilligcenter Rebild.

⏹ Vi	har	fokus	på	at	skabe	synlighed	om	vores	tilbud	og	øge	tilgængeligheden	blandt	andet	via	digitalisering	og	
kommunikation – f.eks. i udvikling af foreningsportalen og samarbejde om 
bladet ”derudad”. 

Tema: Børn og unge i ”bevægelse”
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.

Prioriteret indsats: 
⏹ Vi	vil	have	fokus	på	at	gøre	natur,	kultur,	og	sundhed	til	en	aktiv	del	af	børn	og	unges	liv,	således	der	etableres	og	fast-
holdes	fællesskaber	–	også	på	tværs	af	generationer	i	samarbejde	med	Center	Natur	og	Miljø	og	Center	Pleje	og	Omsorg.

⏹ Vi	 videreudvikler	 sammen	med	Center	Børn	og	Unge	 samarbejdet	med	 skolerne	om	natur,	 fritid,	 kultur	og	 sundhed	
blandt andet gennem vores medlemskab i den nordjyske kulturaftale og samarbejdet om Åben skole. 

⏹ Vi	har	fokus	på	Velfærdsaftalens	muligheder	i	samarbejde	med	Center	Børn	og	Unge.	Vi	vil	øge	samarbejdet	med	
dagtilbuddene	om	udvikling	af	tilbud,	der	giver	børn	en	god	start	på	livet,	hvor	
fysisk	aktivitet	og	dannelse	er	en	stor	del	af	hverdagen.	

Tema: Sundhedsfremme	–	borgernes	trivsel
Fokus: Vi	satser	på	mental	sundhed	og	sund	livsstil	for	alle.	Det	giver	sunde	borgere	og	råd	til	mere	velfærd.

Prioriteret indsats: 
⏹ Vi	udvikler	tilbud,	der	matcher	borgernes	behov,	med	særlig	fokus	på	mental	sundhed	og	bevægelse,	blandt	andet	i	for-
bindelse med vores samarbejde med DGI. 

⏹ Vi	vil	have	fokus	på	at	mindske	ulighed	i	sundhed	via	forebyggelse	og	med	konkrete	tværfaglige	tilbud	i	samarbejde	med	
Center	Familie	og	Handicap,	Center	Arbejdsmarked	og	Center	Pleje	og	Omsorg.	

⏹ Vi sætter særligt fokus på borgere med kronisk sygdom og udvikler målrettede differentierede tilbud. 
Her inddrager vi brugen af teknologier og digitale løsninger, for eksempel 
anvendelsen af appen LIVA.


