
Overlevering af opgaver til nye udvalg – Kultur, Fritids og Sundhedsudvalget 

 

Nr.: Emne: Historik / Beskrivelse: Opgaver der venter / tidshorisont: 
Politik og strategier 
 Strategier i relation til politik for 

oplevelser, fritid og fællesskaber 
Politikken Oplevelser, Fritid og Fællesskaber blev i april 2020 
godkendt af byrådet. 
 
Politikken er en sammenlægning af Frivilligpolitik, 
Folkeoplysningspolitikken og Landdistriktspolitikken.  
 
Der er fra bl.a. Landdistriktsrådet ønske om, at der udarbejdes en 
strategi der indeholder målsætninger for landdistriktsrådets 
område.  
 

Der skal arbejdes med udvikling af 
strategier for områder under 
politikken Oplevelser, Fritid og 
Fællesskaber i den kommende 
byrådsperiode.  

 Sundhedsaftaler og 
sundhedsklynger  
 

Der indgås hvert 4. år en sundhedsaftale mellem regionen og de 
nordjyske kommuner. Der skal opstartes arbejde med indgåelse 
af ny aftale i 2022.  
 
I regi af sundhedsaftalearbejdet arbejdes der i dag med 4 klynger 
i Nordjylland. I regeringsudspillet til fremtidige sundhedsklynger 
er der alene indskrevet 3 klynger i Nordjylland. 
Sundhedsaftaleområdet forventes at være en stor del af det, som 
de kommende sundhedsklynger skal beskæftige sig med.  
  

Arbejdet opstartes i foråret 2022.  
Der afventes afklaring af 
sundhedsklyngerne, der er 
fremsendt ønske om at der skal 
være 4 sundhedsklynger i 
Nordjylland – således Rebild 
Kommune også fremover er i 
klynge med Mariagerfjord og 
Vesthimmerlands Kommuner. Det 
skal drøftes hvilke ønsker der er til 
den kommende sundhedsaftale.   
 

 Sundhedsprofil og sundhedsdata  
 

Der udarbejdes hvert 4 år en sundhedsprofil for børn og en 
sundhedsprofil for voksne. Der kommer nye sundhedsprofildata 
til marts og august 2022.  
 
Sundhedsudvalget har været på studietur til Island og afholdt 
workshop hvor fokus blandt andet har været på at blive bedre til 
at benytte data. Der har været et ønske om især at sætte fokus 
på børn og unge samt den mentale trivsel.  

De nye data skal drøftes og det 
skal vurderes, hvilket politisk fokus 
de giver anledning til.  



 
 
 
 

 Revidering af Rebild  
Kommunes handicappolitik  
 
  

Rebild Kommunes handicappolitik er gældende 2019-2022, og 
skal derfor revideres i 2022, så en strategi for handicapområdet   
kan være klar primo 2023.   
  

I løbet af 2022 skal udvalgene på 
tværs af fagområder forholde sig 
til nuværende handicappolitik 
samt handicaprådets 
kommentarer og forslag til 
justeringer.  Endelig behandling 
af ny strategi for  
handicapområdet sker i byrådet 
ultimo 2022  
  

 Regeringsudspil ift. hjemløse –  
”Housing First”  
 
  
  

Regeringen er kommet med et udspil, der har som mål at 
nedbringe antallet af hjemløse markant. Dette gennem metoden 
”Housing First” hvor bolig- og socialpolitik samtænkes, så flere 
hjemløse kommer i egen bolig med den nødvendige støtte.   
  

I regeringens nuværende udspil 
ligger blandt andet følgende 
initiativer, hvoraf nogle 
forventeligt skal behandles på 
Kultur-, Fritids- og 
Sundhedsudvalget og Ældre-, 
Pleje-, og Omsorgsudvalget:   
  

- Bedre udnyttelse af den 
kommunale anvisningsret  

- Kommunen skal udarbejde  
handleplaner for alle 
borgere på herberg.   

- Omlægning af 
refusionsordning, så 
støtten går til borgeren og 
ikke til længerevarende 
ophold på herberg  

- Omlægning af indholdet i 
bostøtten efter 
Servicelovens § 85.  



  
Anlægsprojekter som har modtaget bevilling 
 Projekt Multihus i Aarestrup / 

Himmerlands Friluftscentrum  
Udvalget har godkendt at det oprindelige projekt (Multihus i 
Aarestrup) skifter navn og udtryk til Himmerlands Friluftcentrum.   
 
Projektet er en innovativ multifunktionel pavillon som har til 
formål at skabe et samlingspunkt for byens borgere, skole, 
daginstitution, private aktører og foreninger. 
Projektet har til hensigt at skabe et centralt mødested for 
fællesskaber i lokalsamfundet på tværs af interesser. Ydermere 
understøtter projektet den stigende efterspørgsel på faciliteter til 
selvorganiseret udendørs idræt og bevægelse. 
 
Bevilling på 1,9 mio. kr. er forlænget til 31. december 2022. 

Projektgruppen mangler stadig 
afklaring omkring restfinansiering. 
Projektgruppen har ansøgt Nordea 
Fonden og forventer svar den 16. 
december 2021. Projektgruppen 
forventer at have en færdig tids- 
og procesplan klar ultimo 
december 2021 
 
Afklaring omkring betalingsplan, 
momsforhold. 
 
Frigivelse af midler i Byrådet 

 Blenstrup Hallen ”Vores Hus”. Projekt ’Vores Hus’ skal videreudvikle og omdanne den 
nuværende Blenstruphal til et multifunktionelt aktivitetshus, som 
skal forstærke og udvikle eksisterende såvel som nye aktiviteter 
indenfor sport, kultur og samvær på tværs af alder og interesser 
 
Byrådet har på deres møde, den 18. februar 2021 godkendt 
frigivelse af 750.000 kr. til opstart af udviklingsprojektet i 2021. 
Nettobevillingen er på 4,65 mio. kr.  
 
Frigivelsen af midlerne til udviklingsprojektet er godkendt med 
følgende fordeling: 0,75 mio. kr. i 2021, 0,15 mio. kr. i 2022 og 
3,75 mio. kr. i 2023.  

Projektgruppen mangler stadig 
afklaring omkring restfinansiering  
 
Afklaring omkring betalingsplan, 
momsforhold mm. 
 

 Haverslev Kultur- og 
Idrætscenter 

Projektet har til formål at samle og udvikle kultur- og fritidstilbud 
i byen. 
 
Projektet indeholder nye omklædningsrum, nye toiletter inkl. 
Handicap toilet, Cafe´, Fitness og spinning, Lokalhistorisk arkiv, 
mødelokaler, klublokaler osv. Projektet skal øge fokus på de 
kulturelle aktiviteter og centrets potentiale til at etablere ét 
fælles samlingssted i byen, for børn, unge, voksne og ældre. 

Forlængelse af bevilling 
 
Evt. forudbetaling af dele af 
tilskuddet. 
 
Afklaring omkring betalingsplan, 
momsforhold mm. 
 



Cafeen får tilført en scene, som giver bedre muligheder for små 
arrangementer, bl.a. Musik, kor, revy, stand-up og foredrag. 
Derudover er der plads til boghjørne, legehjørne og spillehjørne. 
Fitness og spinning får adgang til udendørs areal og der er tænkt 
petanque baner og indendørs Bowls baner ind. I atriumgården 
mellem selskabslokalet og Lokalhistorisk arkiv er der mulighed 
for, at dagplejere og børnefamilier frit kan benytte området.  
 
Pr. 14. april 2021: Udviklingsprojekt. Budgettet er nedjusteret fra 
9,5 mio. kr. til 8,72 mio. kr.  derudover er en forudbetaling på 2 % 
(140.000 kr.) godkendt. 
Pr. 11. August 2021:  
Fremrykning af 800.000 kr. fra vedligeholdelsesrapporten 
godkendt.  
  

Frigivelse af midler i Byrådet 

 Stiprojekt i forbindelse med 
Regan Vest 

Ansøgt om 500.000 kr. Bevilling på 250.00 kr. godkendt (fundet 
via budgetrammen til Rold Skovsamarbejdet). 

 

 STUBhuset, renovering og 
overdækning 

Bevilling på 2 mio. kr. er forlænget.  

 MeNaTeket Projektet har til formål at samle og udvikle kultur- og fritidstilbud 
i byen. 
Der arbejdes fortsat med at konkretisere projektet. 
 
Projektet har modtaget bevilling på 10 mio. kr.  
 
På budget 2020 er der i 2022 og 2023 afsat 6,35 og 3,65 mio. kr. 
til MeNaTeket i Øster Hornum. 305.000kr er fremrykket og 
frigivet til opstartsproces (ansøgning, opgavebeskrivelse og tilbud 
findes i bilag).  

Øget konkretisering af projektet  
 
Projektgruppen mangler stadig 
afklaring omkring restfinansiering  
 
Afklaring omkring betalingsplan, 
momsforhold mm 
 
Frigivelse af midler i Byrådet 
 
Udfordringer vedrørende 
parkeringsforhold  
 

Anlægsprojekter som udvalget skal tage yderligere stilling til  



 KulturStationen 
Rotunden - renovering og 
forbindelser 

Foreningen KulturStationen ansøger om at få renoveret Rotunden 
som optimerer driften af rummet og det får et indeklima, som 
kan forventes af dens nuværende brug. Desuden ansøges om at 
få skabt forbindelser til hhv. Kinorevuen og KurturStationen som 
sikrer udlejningslokalerne ikke er gennemgangsrum og giver 
Kinorevuen den længe ønskede handicaptilgængelighed til deres 
cafe og billetsalg. 
 
Den samlede udgift anslås til 0,9 mio. kr. 

Indgår i proces med øvrige 
anlægsansøgninger om yderligere 
konkretisering 
 
Kultur- og Fritidsudvalget tager 
efterfølgende stilling til 
ansøgningen. 

 Støvring Idrætsforening, 
udvikling af klubhus og 
baneanlæg 

Foreningen har på nuværende tidspunkt 818 medlemmer og der 
er en forventning om, at Støvring IF Fodbold i 2025 kommer på 
1.000 medlemmer. Bestyrelsen for Støvring IF Fodbold har 
igennem den seneste tid arbejdet på at finde muligheder for at 
kunne sikre at der er faciliteter til stede i takt med udviklingen i 
antallet af medlemmer. Bestyrelsen finder at der skal ske en 
udbygning af faciliteterne med blandt andet flere 
omklædningsrum og ekstra helårsbane. Det er bestyrelsens 
vurdering, at projektet kan etableres over en treårig periode med 
start primo 2022. 
 
Samlet budget: 10 mio. kr. Ansøgning om kommunalt tilskud på 
8.829 mio. kr.  

Indgår i proces med øvrige 
anlægsansøgninger om yderligere 
konkretisering  
 
Kultur- og Fritidsudvalget tager 
efterfølgende stilling til 
ansøgningen.  

 Bælum-Solbjerg idrætsforening, 
etablering af padel tennisanlæg 

Bælum-Solbjerg Idrætsforening påtænker etablering af 2 padel 
tennisbaner, organisatorisk forankret som en særskilt 
underafdeling i idrætsforeningen. 
 
Der er stor interesse hos foreningerne og kommercielle aktører 
for at etablere padel baner i kommunen.    
 
Anlægsbudget: ca. 1 mio. kr. 
Ansøgning om kommunalt tilskud på 500.000 kr.  

 
Indgår i proces med øvrige 
anlægsansøgninger om yderligere 
konkretisering 
 
Kultur- og Fritidsudvalget tager 
efterfølgende stilling til 
ansøgningen. 

 Fremtidens Skørping 
Idrætscenter 

Skørping Idrætscenter (SIC) ønsker at være “andet end ‘bare’ 
idræt”.  
Arbejdsgruppen repræsenterer 2.500 foreningsmedlemmer og 
2.500 skole-, SFO-, børnehave-, dagpleje- og vuggestuebørn 

Indgår i proces med øvrige 
anlægsansøgninger om yderligere 
konkretisering 
 



foruden ældrecenter, forældre, pædagoger og lærere. Hertil 
kommer de ca. 500.000 turister i Rebildområdet og det stigende 
antal selvorganiserede idrætsudøvere og deltagere i større 
idrætsevents netop i nærområde 
 
Arbejdsgruppen ser Fremtidens SIC som et samlingspunkt for 
foreningslivet, fællesskaber og netværk for alle borgere, og et 
center, der skal understøtte forskellige aldersgrupper og 
sportsgrene - selvorganiserede såvel som foreningsaktive. 
Projektet forventer at tage første spadestik til første etape 1. 
september 2023. 
 
Budget: 59 mio. kr.  
Ansøgning på 20 mio. kr. oversendes til budgetdrøftelserne. 

Kultur- og Fritidsudvalget tager 
efterfølgende stilling til 
ansøgningen. 

 IK Frem Sønderup / Suldrup, 
etablering af tribune 

Bestyrelsen for IK Frem Sønderup /Suldrup har gennem de 
seneste år arbejdet med fornyelse og forbedringer af 
idrætsanlægget omkring Stensbohallen. Formålet er at skabe 
nogle fantastiske rammer for børn, unge samt voksne i Suldrup. I 
den forbindelse ønskes det at etablere en ny tribune.  
 
Budget: 750.000kr 
Ansøgning om kommunalt tilskud på 500.000 kr.  
 
Udvalget har i oktober 2021 afholdt dialogmøde med foreningen. 

Indgår i proces med øvrige 
anlægsansøgninger om yderligere 
konkretisering 
 
Kultur- og Fritidsudvalget tager 
efterfølgende stilling til 
ansøgningen. 

 Støvring Tennisklub, etablering 
af padel tennisanlæg 

Støvring Tennisklub ønsker at etablere to padel tennisbaner, som 
erstatning for en nedslidt kunststofbane. Padelbanerne placeres i 
forlængelse af de fire grusbaner, som klubben råder over. 
 
Der er stor interesse hos foreningerne og kommercielle aktører 
for at etablere padel baner i kommunen.    
 
Budget: 1.1 mio. kr.  
Ansøgning om kommunalt tilskud på 500.000 kr.  
 

 
Indgår i proces med øvrige 
anlægsansøgninger om yderligere 
konkretisering 
 
Kultur- og Fritidsudvalget tager 
efterfølgende stilling til 
ansøgningen. 

Økonomi og styring 



 Sundhedspleje Sundhedsplejen leverer forebyggende ydelser til familier med 
spæd- og småbørn (0 år) samt skolebørn (6-16 år). Kraftigt 
stigende børnetal har betydet, at der løbende har været behov 
for at ansætte mere personale for at opretholde et uændret 
serviceniveau. Budgettet har ikke helt fulgt med behovet i de 
seneste år, og derfor er der opstået et merforbrug. 
 

Der forventes et samlet 
merforbrug videreført fra 2021 på 
0,9 mio. kr.  
 
Forvaltningen præsenterer et 
forslag til en handleplan til at få 
nedbragt merforbruget i starten af 
2022. 

 Rusmiddelbehandling Rusmiddelteamet varetager behandling af alkoholafhængighed 
og stofmisbrug samt lægelig behandling med 
substitutionspræparater til personer med stofafhængighed. 
Rusmiddelteamet forventes at få overført et merforbrug på i alt 
0,5 mio. kr., der er akkumuleret i 2020 og 2021.  
 

Forvaltningen vil præsentere et 
forslag til en kvalitetsstandard, der 
kan afstemme ressourceforbrug og 
budget, for Sundhedsudvalget i 
starten af 2022. 

 Vederlagsfri Fysioterapi Vederlagsfri Fysioterapi er et udgiftsområde, der er meget 
vanskeligt at styre for kommunerne. Dette skyldes, at det er en 
regionalt ansat læge, der bevilger vederlagsfri fysioterapi. 
Herefter er det regionalt takstafregnede private 
fysioterapiklinikker, der fastsætter ydelsesomfanget for den 
enkelte patient.  
 
Kommunens opgave er at betale en månedlig regning fra 
regionen, samt at varetage eget tilbud, der kan konkurrere med 
de private fysioterapiklinikker.  
 
Generelt ses der en stigning i de danske kommuners udgifter til 
vederlagsfri fysioterapi, fordi antallet af lægehenviste patienter 
stiger. 
 

Der forventes et samlet 
merforbrug videreført fra 2021 på 
1,3 mio. kr. 

Organisering, kapacitet og projekter 
 DGI-Forenings-

udviklingskonsulent 
Partnerskabet med DGI har til formål at styrke foreningslivet i 
Rebild Kommune og skabe flere og mere fysisk aktive borgere 
samt understøtte Byrådets vision; ’Et aktivt liv sammen’. Der er 
igangsat flere initiativer med netop dette formål. Udvalgene vil 

Status, opfølgning og evaluering  



løbende blive orienteret om aktiviteter og initiativer, samt 
resultaterne af disse. 

 Ensomhedsprojekt I 2020 afprøvede kommunens forebyggende sygeplejersker og 
rehabiliteringsteam et screeningsredskab vedrørende ensomhed, 
og kortlagde samtidigt ensomhed i den ældre befolkning i Rebild 
Kommune. Sundhedsudvalget besluttede den 22. september 
2020, at Forvaltningen i samarbejde med Ældrerådet og 
Frivilligrådet og frivillige foreninger skal samskabe en række 
indsatser for at afhjælpe ensomhed. 
 

Forvaltningen arbejder i øjeblikket 
på en model for opsporing og 
screening af ensomhed, der skal 
være på plads inden de frivillige 
foreninger inddrages.  
Sundhedsudvalget orienteres om 
forløbet og skal eventuelt tage 
stilling til omlægning af 
kommunale indsatser. 

 Praksisområdet – almen praksis  Der er vedtaget praksisplan for almen praksis – i den forbindelse 
blev der nedsat en administrativ arbejdsgruppe, som skal arbejde 
med implementering. I forbindelse med vedtagelse blev der også 
vedtaget en modellen hvor Praksisplanudvalget (PPU) hvert 
kvartal tage stilling til behovet for lægekapacitet i de enkelte 
lægedækningsområder i regionen. Som forberedelse trækker 
regionen tal på modellens to hovedparametre (patienter pr. 
kapacitet og åbne/lukke status) samt en række supplerende 
parametre.  

Sundhedsudvalget orienteres 
kvartalsvis om de nyeste 
vurderinger i forhold til 
kapaciteten.  
 
Sundhedsudvalget har haft fokus 
på lægedækning og har haft en 
dialog løbende med regionen om 
flere lægekapaciteter til Rebild 
Kommune – det skal vurderes hvad 
en strategi skal være i det videre 
arbejde.  

 LIVA LIVA er en online app som kommunen har købt abonnement til, 
det betyder at der kan tilbydes online personlig fleksibel 
sundhedsvejledning i forhold til borgere med udfordringer i 
forhold til overvægt, KOL, diabetes, hjertekar sygdomme.  
 
En velfungerende platform, som har betydet at der er opnået 
kontakt med nye målgrupper, som sundhedscenteret ikke 
tidligere har været i kontakt med.  
 

Slutter første kvartal 2023 og det 
skal dermed træffes beslutning om 
videreførelse.  
 

 Samarbejde med Steno Diabetes 
Center Nordjylland  

Et projekt der er opstartet i samarbejde med Steno Diabetes samt 
Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommuner. Formålet er at 

Sundhedsudvalget har fået 
løbende orienteringer og der skal 



opsporer borgere med diabetes - det sker i praksis via besøg på 
arbejdspladser. 
 

tages stilling til om aktiviteter skal 
overgå til drift.  

 Røgfri psykiatri  
 

2,5 mio. givet via satspuljen til et 3-årigt projekt. Projektet 
gennemføres i samarbejde med socialpsykiatrien og Region 
Nordjylland.  
 

Der sker løbende orientering og 
det skal vurderes i 2023 om dele af 
projekt skal fortsættes. 

 Samskabt Styring  
 
  

Rebild Kommune deltager sammen med 4 øvrige kommuner i 
KL’s projekt ”Samskabt Styring”. Projektet har til formål at styrke 
borgerinddragelsen; skabe mere mening og bedre løsninger samt 
minimere bureaukrati. I projektet deltager ledere og fagpersoner 
fra både Center Familie og Handicap og Center Arbejdsmarked og 
Borgerservice.   
  
  

Samskabt Styring løber til og med 
2022.   
Udvalget vil undervejs og i 
forbindelse med den afsluttende 
evaluering blive holdt orienteret 
om projektets indsats og forløb.   

 Virtuel bostøtte  
 
  

Rebild Kommunes Socialfaglige Tilbud arbejder på en afklaring 
omkring muligheden for at kunne tilbyde borgerne Virtuel 
Bostøtte efter servicelovens § 85.  
  

Udvalget vil blive præsenteret for 
dette arbejde, og for endelig 
stillingtagen.  

 Fælles Indsats   
  
 

Fælles Indsats blev igangsat i 2016 – først som tidsbegrænset 
projekt, men det blev politisk besluttet, at Fælles Indsats fra 2020 
grundet de gode resultater blev en permanent tidlig 
forebyggende indsats for familier til børn i alderen 0-16 år i Rebild 
Kommune.   
  

Kultur-, Fritids-, og 
Sundhedsudvalget (samt Børne- og 
Familieudvalget) modtager hvert 
halvår en status på Fælles Indsats.   
  
Første halvår modtager udvalgene 
status på resultatmålene på 
baggrund af helårstallene fra det 
forgangne år. Andet halvår 
modtager udvalgene en mindre 
status med fokus på den nære 
drift.   

Udbud, kontrakter mm. 
 Frit valg på genoptræning Rebild Kommune har ligesom ca. 25 andre kommuner frit valg på 

genoptræningsområdet. Det betyder, at der er indgået kontrakt 
De nuværende kontrakter udløber 
i 2023, hvorefter 



med 3 private fysioterapiklinikker om at levere genoptræning på 
samme vilkår som den kommunale træningsenhed. 

Sundhedsudvalget skal tage stilling 
til området. 

Andet 
 Frivilligcenteret  Projektet vedrørende etablering af Frivilligcenter Rebild blev 

afsluttet den 31. marts 2021, og Frivilligcenter Rebild er dermed 
overgået til egen drift.  
Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Rebild 
og Rebild Kommune løbende 2021-2024.  
Frivilligcenteret modtager et årligt tilskud på 500.000kr af Rebild 
Kommune til drift af centeret og har ansvar for at sikre en 
rationel drift samt et højt service- og aktivitetsniveau på det 
frivillige område.  

Kultur- og Fritidsudvalget 
orienteres løbende om aktiviteter. 

 Materielgården Ledige lokaler i materielgården er frigivet til brug af kultur- og 
fritidsforeninger. I øjeblikket er to foreninger brugere af de ledige 
lokaler. Når CSKF og driftsenheden fraflytter mølledamsvej 
(forventeligt i 2023) skal alle øvrige lokaler stilles til rådighed for 
kultur- og fritidsforeninger 

Der skal laves en ny proces for 
inddragelse af foreninger, når 
resten af lokalerne på 
Mølledamsvej frigives i 2023. 

 Flytning af vandkunsten på 
Støvring Station 

Grundet BaneDanmarks ændringer af Støvring Station skal 
vandkunsten flyttes til en ny lokation i Støvring. CSKF og CPV er i 
dialog med kunstnerne bag kunstværket og Støvring vandværk i 
forhold til flytning og ny placering. 

Vandkunsten skal flyttes fra 
Støvring Station i foråret 2022. 
Banedanmark forventer at gå i 
gang med deres anlægsarbejde 
april/maj 2022. Der skal træffes 
beslutning om kommende 
placering af vandkunsten. 

 Nordjyske museer  Rebild Kommune er sammen med Aalborg Kommune og 
Mariagerfjord kommune part i en samarbejdsaftale med 
Nordjyske Museer. Den nuværende aftale gælder for 2020-2024 
og er en fortsættelse af tidligere aftaler mellem kommunerne og 
museet. Aftalens formål er at fremme museets udvikling og 
betydning i de tre kommuner. 
 
I Rebild Kommune samarbejdes der om etablering af Regan Vest. 

Udvalget orienteres løbende om 
samarbejdet 

 KulturKANten  KulturKANten 2021-2024 (Den nordjyske kulturaftale) er et 
samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region 

Udvalget orienteres løbende om 
samarbejdet  



Nordjylland og Kulturministeriet om udvikling af det nordjyske 
kulturliv. 
 

 


