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Forord
PLAN-OG BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI 2018 indeholder 

Byrådets retningslinjer for udviklingen af Vesthimmer-

lands Kommune. Strategien afløser PLAN- OG BÆREDYG-

TIGHEDSSTRATEGI 2015.

Strategien er udviklet med baggrund i Byrådets drøftelser, 

foråret 2018, om kommunens styrker og udfordringer. In-

tentionen har været at skabe en ledestjerne, som samler 

mål, fundament og fokus for kommunens fremtid. 

Den er nu på plads.

Ledestjernen symboliserer det overordnede mål for 

VORES VESTHIMMERLAND 2022. Et mål der handler om at 

skabe et sted, hvor mennesker har lyst til at bo, fordi der 

er et solidt fundament for det gode og rige liv med mange 

udfoldelsesmuligheder.

Fundamentet udgøres af fire hjørnesten:

• Sund økonomi

• Bæredygtig udvikling

• Borgerinvolvering

• Kultur

Med udgangspunkt i de fire hjørnesten, har Byrådet valgt 

tre strategiske fokusområder, der alle skal pege på og 

bidrage til en positiv udvikling for alle borgere. 

Fokusområderne er: 

• Vores liv

• Vores vækst

• Vores børn & unge

• Vores natur & miljø

Vi håber, at vi, med PLAN- OG BÆREDYGTIGSHEDSSTRA-

TEGI 2018, har fået sat en sikker kurs for Byrådets arbejde. 

Men planen er ikke blot en plan for Byrådet. Den er til for 

alle i kommunen - borgere, investorer og virksomheder, 

som vi håber vil involvere og engagere sig i tankerne. 

For vi lykkes nu en gang bedst, hvis vi løfter i flok og gør 

strategien til virkelighed. 

Det er der styrke og identitet i.

Vores kommune står stærkt. Vi har potentialer til en god 

udvikling. Det skal udnyttes fuldt ud. 

Det er nu, det gælder.
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Forord

På Byrådets vegne 

Borgmester Per Bach Laursen 



Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har netop vedtaget 

Kommuneplan 2017. I forbindelse med vedtagelsen er 

det aftalt med Erhvervsstyrelsen, at der i byrådsperioden 

2018-2021 foretages enkelte temarevisioner af udvalgte 

plantemaer. Byrådet har på den baggrund tilkendegivet, 

at der kun er behov for at revidere kommuneplanen for 

udvalgte temaer, således at resten af kommuneplanen 

genvedtages uændret.

Planlovens krav
I første halvdel af den kommunale valgperiode skal Byrå-

det, i henhold til planloven, offentliggøre en planstrategi 

og en redegørelse for kommunens strategi for kommu-

nens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundre-

de (Agenda 21). PLAN- OG BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI 

2018 omfatter – som de tidligere strategier – begge 

dokumenter, da vi, via planloven, er forpligtet til at arbejde 

helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet.

Planlovens krav (§ 23a) til indhold i en planstrategi er:

1. Oplysninger om den planlægning, der er gennemført 

siden sidste revision af kommuneplanen (bilag 1).

2. Byrådets vurdering af udviklingen.

3. Byrådets strategi for udviklingen.

4. Beslutning om hvordan kommuneplanen skal revideres.

En Agenda 21-strategi skal, ifølge planloven (§ 33a), inde-

holde Byrådets politiske målsætninger for det fremtidige 

arbejde indenfor følgende indsatsområder:

1. Mindskelse af miljøbelastningen.

2. Fremme bæredygtig byudvikling og byomdannelse.

3. Fremme biologisk mangfoldighed.

4.  Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale 

Agenda 21-arbejde.

5.  Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrøren-

de miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, 

sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og 

økonomiske forhold.

Beslutning om revision af kommuneplanen
Med vedtagelsen af PLAN- OG BÆREDYGTIGHEDSSTRA-

TEGI 2015 besluttede Byrådet at gennemføre en fuld 

revision af kommuneplanen. Kommuneplan 2017 for Vest-

himmerlands Kommune blev vedtaget endeligt af Byrådet 

i december 2017. 

Temarevisioner af Kommuneplan 2017
I forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanen blev 

der aftalt en række temarevisioner med Erhvervsstyrel-

sen med baggrund i bestemmelserne i den nye planlov til 

udarbejdelse i denne byrådsperiode: 

•  Lokalisering af produktionsvirksomheder og udpegning 

af konsekvenszoner.

•  Kulturværdier – herunder bevaringsregistrering af byg-

ninger, gennemgang af ind- og udsigtskiler for kirkerne 

samt udpegning af bufferzone/udsigtskiler omkring 

Aggersborg.

• Revision af naturtemaerne efter Naturrådets gennem-

gang af naturudpegningerne i forbindelse med Grønt 

Danmarkskort.

• Revision af temaet Klimatilpasning efter nye krav, ved-

rørende oversvømmelser og erosion, fra Staten.

Følgende temarevisioner er anført i Kommuneplan 2017:

• Nye erhvervsområder i Farsø

• Helhedsplan for Gatten

Nye byudviklingsplaner
Derudover vil der i byrådsperioden være behov for en gen-

nemgang af byudviklingsplanerne for Aars, Farsø, Løgstør 

og Aalestrup, der blev udarbejdet i perioden 2010-2012 

med henblik på at vurdere behovet for udarbejdelse af nye 

udviklingsplaner for byerne. Helt konkret er der allerede 

gennemført en omfattende borgerinddragelsesproces i 

forbindelse med udarbejdelse af en ny udviklingsplan for 

Løgstør. Byudviklingsplanen blev vedtaget af Byrådet i 

december 2018. 
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Det forventes at processen for udarbejdelse af ny udvik-

lingsplan for Aars igangsættes i løbet af 2019.

Strategier for enkelte temaer: Med de nye bestemmelser 

i planloven har Byrådet mulighed for at udpege udviklings-

områder inden for kystnærhedszonen (3 km zonen), hvor 

der ikke er udpeget særlige landskabs-, natur- eller mil-

jøinteresser. Hvert fjerde år kan Byrådet, via en vedtaget 

planstrategi (temaplan), ansøge erhvervsministeren om 

at udarbejde landsplandirektiv for de konkrete udviklings-

områder. I udviklingsområderne får kommunerne større 

adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer 

samt give tilladelse til anlæg svarende til de generelle 

regler i landzoner.

På samme måde giver den nye planlov mulighed for udlæg 

af nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen. 

Det kan dog kun ske under forudsætning af, at Byrådet 

lader områder med et nogenlunde tilsvarende antal ube-

byggede sommerhusgrunde, i kystnærhedszonen, tilba-

geføre til landzone. Ansøgning sker også her via vedtaget 

planstrategi (temaplan).

Byrådet afventer, at erhvervsministeren indkalder til nye 

ansøgningsrunder i løbet af byrådsperioden, hvorefter der 

vil blive taget stilling til evt. udarbejdelse af temastrategier 

for udviklingsområder og udlæg af nye sommerhusområ-

der i kystnærhedszonen. 

Hen over sommeren 2018 sendte Erhvervsministeren 

endnu et udkast til planlovsændring i høring. Ændrings-

forslaget omhandler blandt andet nye bestemmelser om 

strategisk planlægning for landsbyer med op til 1.000 

indbyggere, samt områderne omkring landsbyerne. 

Formålet er at skabe levedygtige landsbyer ved at sikre 

en strategisk planlægning, der understøtter en differen-

tieret og målrettet indsats til udvikling af landsbyerne og 

landdistrikterne.

Byrådet afventer Folketingets vedtagelse af planlovsæn-

dringen samt nærmere vejledning fra Erhvervsstyrelsen 

omkring planlægningen for landsbyer og landdistrikter. 

Herefter vil Byrådet tage stilling til det videre forløb for 

dette planområde.

Vurdering af behov for revision: Det vurderes, at der med 

baggrund i de målsætninger og strategier, som er angivet 

i denne plan- og bærdygtighedsstrategi, ikke er behov for 

en gennemgribende revision af kommuneplanen. Strate-

gien afspejler ikke behov for en grundlæggende kursæn-

dring i den fysiske planlægning, hvorfor en fuld revision 

ikke er nødvendig.

Derfor vil der primært blive fokuseret på ovennævnte te-

marevisioner og løbende konsekvensrettelser i de dele af 

kommuneplanen, som affødes af nye projekter, byudvik-

lingsplaner, ny lovgivning m.m.

Miljøvurdering: Der er ikke udarbejdet en miljøvurdering 

i tilknytning til PLAN- OG BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI 

2018, da den ikke i sig selv giver grundlag for at tillade 

byggeri, anlægsarbejde mv. Derimod vil flere af de oven-

nævnte temaplaner blive ledsaget af en miljøvurdering, 

når de skal byrådsbehandles - med henblik på offentlig 

fremlæggelse.

Dine muligheder for indflydelse  
PLAN- OG BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI 2018 offent-

liggøres i 8 uger i perioden 26. april - 21. juni 2019.

PLAN- OG BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI 2018 er 

integreret i den digitale Kommuneplan 2017 for 

Vesthimmerlands Kommune og findes på:  

www.kommuneplan.vesthimmerland.dk og på 

kommunens hjemmeside: www.vesthimmerland.dk 

under: ”Emner i fokus”.

Bemærkninger og kommentarer til PLAN- OG  

BÆREDYGTIGHEDSSTATEGI 2018 skal sendes  

enten via knappen: ”Din mening” i kommune- 

planen eller som digital post til:  

kommuneplan@vesthimmerland.dk,  

og skal senest være indsendt d. 21. juni 2019.
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Vores strategi
Vores strategi
I Vesthimmerlands Kommune vil vi skabe de bedste 

 rammer for, at borgerne bor et sted, hvor der er rart at 

være. Det gælder både virksomheder, borgere - unge og 

gamle. 

Med denne plan i hånden vil vi lægge et solidt fundament 

for det gode, rige liv med mange udfoldelsesmuligheder.

Dette gøres blandt andet ved et sikre et professionelt og 

effektivt samarbejde med erhvervslivet og ved aktivt at 

arbejde for større bæredygtighed og en mulig øget biolo-

gisk mangfoldighed.

Byrådet har, siden opstarten af den nye byrådsperiode, 

drøftet strategiske fokusområder for Vesthimmerlands

Kommune med udgangspunkt i visionen for Vesthimmer-

lands Kommune.

Strategien indledes med et afsnit om FNs 17 verdensmål. 

Derefter kommer et afsnit,  der i fællesskab er udarbejdet 

af alle de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og 

 Business Region North Denmark (BRN). Det er ambitionen 

bl.a. gennem dette overordnede samarbejde at skabe 

vækst i hele regionen, så vi sammen kan få et stærkere 

Nordjylland. Herefter følger en præsentation af strategien. 

Vi er en del  
af verden
FN’s verdensmål
I 2015 vedtog FN 17 verdensmål og hele 169 delmål – som 

handler om at løse mange af klodens største problemer og 

skabe en bæredygtig verden inden 2030. Vesthimmerlands 

Kommune vil bidrage til en bæredygtig verden. Vi har derfor 

til opgave at implementere tankegangen bag målene i alle 

kommunens forvaltninger i det daglige arbejde – her er 

nogle mål naturligvis mere relevante end andre.

 

 

Kommunen vil aktivt arbejde for verdensmålene, som 

det kan ses både i vores fundament, vores prioriterede 

indsatsområder og i denne plans afsnit om vores bære-

dygtighedsstrategi.  

INDUSTRI, INNOVATION 
OG INFRASTRUKTUR

AFSKAF 
FATTIG DOM

STOP 
SU LT

SUN DH ED 
OG TRIVSEL

KVALITETS-
UDDANNELSE

LIGESTILLING 
MELLEM KØNNENE

RENT VAND 
OG SANITET

BÆREDYGTIG 
ENERGI

ANSTÆNDIGE JOBS 
OG  ØKONOMISK 
VÆKST

MINDRE 
ULIGHED

BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFUND

ANSVARLIGT 
FORBRUG 
OG PRODUKTION

LIVET 
I HAVET

LIVET  
PÅ LAND

FRED, RETFÆRDIGHED OG 

STÆRKE I NSTITUTIONER
PARTNERSKABER 
FOR  HANDLING

KLI MA-
I NDSATS

Vores strategi
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”Sammen står vi stærkere” er udarbejdet i fællesskab, af 

de nordjyske kommuner og Region Nordjylland i regi af 

BRN. Nedenstående afsnit findes derfor i alle nordjyske 

kommunale planstrategier samt i REVUS, som er regio-

nens vækst og udviklingsstrategi.

Med et stærkt og innovativt erhvervs- og uddannelses-

miljø og gode rammer for borgernes hverdagsliv, har 

Nordjylland et stort potentiale for at kunne klare sig i den 

nationale og internationale konkurrence. Det kræver et 

målrettet samarbejde på kryds og tværs af regionen – for 

udvikling og vækst kommer ikke af sig selv.

I Nordjylland står vi stærkere sammen, når vi evner at 

skabe fremtidens løsninger i fællesskab. Det gør vi på 

mange måder - blandt andet gennem Business Region 

North Denmark (BRN), hvor de nordjyske kommuner og 

Region Nordjylland arbejder sammen om en fælles vækst-

dagsorden. Ved at identificere fælles udfordringer, udvikle 

løsninger og drage fordel af hinandens styrker, øges 

sammenhængskraften og dermed forudsætningerne for 

vækst, udvikling og jobskabelse i hele Nordjylland.

Fælles vilkår for vækst og udvikling 
En lang række fælles og globale vilkår påvirker Nordjyl-

lands udvikling, ligesom Nordjyllands beliggenhed spiller 

en rolle for udviklingsmulighederne:

Globalisering og den teknologiske udvikling, særligt på det 

digitale område, åbner op for nye løsninger på samfunds-

mæssige udfordringer og giver nye forretningsområder 

for erhvervslivet, men det kræver ressourcer og de rette 

kompetencer, hvis mulighederne skal udnyttes optimalt.

Klimaforandringerne foregår hurtigere end nogensinde og 

giver anledning til at kigge mod bæredygtighed samt nye 

og grønnere forretningsmodeller. Samtidig er der fortsat 

behov for omstilling til vedvarende energikilder for at 

reducere udledningen af CO2.

Bæredygtighed sikres gennem et aktivt samarbejde om 

at finde fleksible og langsigtede innovative løsninger på 

tværs af regionen. Derved kan der opnås holdbare resul-

tater for bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig 

udvikling. 

Den demografiske udvikling med en stigende levealder, en 

række unge, der flytter ud af regionen, og faldende ung-

domsårgange betyder, at der bliver flere ældre og færre 

unge i Nordjylland. Urbaniseringen betyder samtidig, at 

bosætningen og væksten koncentreres i de større byer. 

Dermed er der færre til at sikre virksomhedernes vækst 

og imødekomme behovet for uddannet og kvalificeret 

arbejdskraft.

Styrkepositioner og vækstpotentialer
Nordjylland skal styrkes ved at samarbejde strategisk og 

målrettet med de særlige stedbundne kvaliteter, styrke-

positioner og vækstpotentialer, der er i regionen:

Det sammenhængende Nordjylland: Nordjylland indgår i 

et nationalt og internationalt samspil af byer og regioner. 

Universitetsbyen Aalborg er en dynamo for regionen, 

ligesom de større byer i kommunerne er det for hvert 

deres nærområde. Med 1/3 af regionens indbyggere, og 

væsentlige dele af det nordjyske erhvervsliv samlet i og 

omkring Aalborg, udgør byen et kraftcenter for landsde-

lens erhvervsudvikling. En positiv udvikling i Nordjylland er 

stærkt afhængig af nære relationer og samarbejde imel-

lem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og myndigheder 

i Aalborg og landsdelens øvrige kommuner.  

De nordjyske byer er kraftcentre for kultur, innovation, 

erhverv og byliv. Byerne har forskellige styrkepositioner og 

roller inden for bosætning, erhverv, uddannelse, natur og 

kultur, og derfor skal der satses på forskellige udviklings-

strategier alt efter den enkelte bys styrker og identitet i et 

sammenhængende Nordjylland. En positiv udvikling kræ-

ver, at der er nære relationer og samarbejder på kryds og 

tværs af regionen samt stærke internationale relationer 

og samarbejde.  Vi er hinandens nødvendige forudsætnin-

ger og er alle afhængige af, at der er et net af attraktive og 

levedygtige byer og opland.

Det forbundne og mobile Nordjylland:  En stærk nordjysk 

infrastruktur er en forudsætning for at styrke mobiliteten 

og skabe vækst og beskæftigelse. Infrastruktur binder 

Nordjylland sammen og forbinder regionen med resten 

af Danmark. Hvis vækstpotentialerne i Nordjylland skal 

udnyttes optimalt, er det vigtigt, at det bliver nemmere 

at flytte mennesker, gods, viden, ideer og data rundt i 

Sammen står 
vi stærkere

Sammen står vi stærkere
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regionen. Derfor skal der samarbejdes målrettet om at 

styrke både de fysiske og digitale forbindelser i og mellem 

Nordjylland og resten af Danmark. Væksten skal så vidt 

muligt ske bæredygtigt og ved at fremme de erhverv, der 

arbejder med cirkulær økonomi, genbrug og genanven-

delse.

Det attraktive Nordjylland: Nordjylland udmærker sig på 

flere områder – også i en international sammenhæng. Det 

gælder fx de mange nordjyske turistattraktioner, de fan-

tastiske kyststrækninger, naturoplevelser og kulturperler, 

som danner et godt grundlag for oplevelser, bosætning og 

rekreation og er med til at løfte hele regionen. 

Det virksomme og entreprenante Nordjylland: Nordjyl-

land har et robust og mangfoldigt erhvervsliv, hvor den 

industrielle fremstilling er af stor betydning, og hvor der er 

særlige styrkepositioner inden for bæredygtig energi, IKT, 

fødevarer, turisme og logistik. Nærheden til Skagerrak, 

Kattegat og Limfjorden sikrer de maritime erhverv og de 

fem store nordjyske erhvervshavne en særlig styrkepo-

sition, som giver vigtige transportveje for både gods og 

mennesker. Med en stærk iværksætterindsats, er der 

endvidere et solidt grundlag for at sikre fødekæden af nye 

virksomheder og vækstiværksættere i hele Nordjylland.  

Det grønne og energiske Nordjylland: Der er stort poten-

tiale i at styrke indsatsen inden for bæredygtighed, brug af 

grøn teknologi og nye grønne forretnings- og samarbejds-

former. Nordjyllands styrkeposition inden for energitek-

nologi kan fx understøttes igennem fælles, strategisk 

energiplanlægning, som fremmer teknologiske løsninger 

og systemer inden for vedvarende energi. 

Det kompetente Nordjylland: Aalborg Universitet giver, 

med sine mange internationale styrkepositioner og 

kompetencer, Nordjylland en særlig position, som er 

afgørende for Nordjyllands udvikling. Sammen med 

professionshøjskoler og et net af erhvervsfaglige og 

mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner er 

Aalborg Universitet samt DTU med til at levere veluddan-

net arbejds- og innovationskraft til erhvervslivet. En fælles 

indsats allerede i folkeskolen og det at sikre decentrale 

uddannelsesmuligheder er særlig vigtig for den fremtidi-

ge samfunds- og erhvervsudvikling herunder adgang til 

kvalificeret arbejdskraft. 

Sammen står vi stærkere
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Vores ledestjerne

Vi ønsker at skabe de bedst mulige rammer for, at kom-

munens borgere bor et sted, hvor der er et solidt funda-

ment for det gode og rige liv med mange udfoldelsesmu-

ligheder. Det skal ledestjernen hjælpe os med. 

Stjernens centrum illustrerer det overordnede mål, der 

styrer os i alt, hvad vi foretager os. Det handler om, at 

Vesthimmerlands Kommune er et godt sted at leve og 

bo, hvilket er udgangspunktet for at fastholde eller øge 

kommunens bosætning. Takkerne udgør henholdsvis 

fundament og de strategiske fokusområder.

Vores ledestjerne

Vores børn & unge

Vores vækst

Vores natur & miljø

Vores liv
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Vi er udfordret, når det kommer til bosætning. Det 

ønsker vi at ændre på, fordi en af forudsætningerne for 

opfyldelsen af vores vision er, at vi evner at tiltrække 

nye borgere.  Uden dem vil vi blive udfordret på vækst 

og de gode solide lokale fælleskaber, vi er kendte for 

i dag, og som vi gerne vil udvikle. For at vende vores 

bosætningsudfordring kræves det, at vi evner at skabe 

en kommune, hvor borgerne har mulighed for at få et 

attraktiv liv for dem selv og deres familier.

Vores ledestjerne
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Når vi skal arbejde med særlige indsatser for at opnå 

 målet om øget bosætning og kommunen som et godt 

sted at bo og leve, så kræver det, at vi har nogle grund-

læggende forudsætninger og midler på plads. Vi hviler på 

et fast fundament. 

Fundamentet består af: 

• Sund økonomi 

• Bæredygtig udvikling

• Borgerinvolvering

• Kultur

Sund økonomi
Vi har i de senere år arbejdet intensivt på at skabe en sund 

og god økonomi. Den økonomiske politik har fokuseret på 

at skabe balance mellem indtægter og udgifter. Det har 

betydet, at vi har opnået en stabilitet, som har gjort det 

muligt at prioritere vores midler.

Vi står i de kommende år overfor demografiske forskyd-

ninger, som betyder, at der i fremtiden vil være færre unge 

i den arbejdsduelige alder og flere ældre borgere med et 

plejekrævende behov. Derfor er det fortsat nødvendigt at 

fokusere på at holde økonomien sund, så vi også fremover 

har mulighed for at investere i det, vi tror, der gør kommu-

nen til et attraktivt sted at bo og leve.

Det kræver, at politikere og administration løbende har 

fokus på planlægning og overholdelse af budgetter, så der 

sikres en skarp prioritering af kommunens penge, og at 

grundlaget for den økonomiske politik fastholdes.

På Byrådets budgetseminar hver september måned 

forhandles budget for det kommende år. Forhandlingerne 

tager udgangspunkt i de politisk prioriterede områder 

og opgaver i Plan- og Bæredygtighedsstrategien, samt 

ønsker til drift og opgaver fra fagudvalg og administration. 

Herved sikres sammenhæng mellem strategi, daglig drift 

og økonomi.

Bæredygtig udvikling 
I 2015 gik 193 lande sammen om 17 verdensmål, som frem 

til 2030 skal føre til en mere bæredygtig udvikling for både 

mennesker og planeten, vi bor på.

Bæredygtig udvikling handler ikke kun om at bevare og 

passe på de naturressourcer, vi har, men i lige så høj grad 

om at udvikle og fremme det naturligt forekommende 

plante- og dyreliv ved blandt andet at forbedre deres 

levesteder og -vilkår. I Vesthimmerlands Kommune har vi 

en unik natur, som vi ønsker at værne om og passe på til 

glæde for kommende generationer.

Bæredygtig energi er et af verdensmålene, der skal sikre 

at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne 

energi til en overkommelig pris.

Vi arbejder målrettet på at blive selvforsynende med 

vedvarende energi. Vi har indgået en aftale med Dansk 

Naturfredningsforening om at være klimakommune, 

hvilket forpligter os til at nedbringe kommunens CO2-ud-

slip med minimum 2% om året. Vi arbejder desuden på, at 

vores institutioner vælger konkrete løsninger, der skaber 

bæredygtighed, bl.a. med fokus på energibesparende 

foranstaltninger.

Målet er, at vi lærer af det, vi gør, og at vi, i processen, dra-

ger nytte af erfaringerne og fremover bliver endnu bedre 

til at tænke bæredygtigt.

Borgerinvolvering
I Vesthimmerlands Kommune bruger vi alle ressourcer, der 

har interesse i at udvikle vores kommune. Derfor er det 

naturligt at indgå i dialog og samarbejde med borgerne.

Borgerinvolvering handler om at støtte det store arbejde, 

vores frivillige udfører, og som er med til at gøre kom-

munen til et godt sted at bo, arbejde i og besøge. Og det 

handler om dialog og om at skabe relationer borgerne og 

kommunen imellem.

Vores ledestjerne

Fundamentet
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Vi ønsker også at styrke borgerinvolveringen på det 

politiske plan. I dag er vi løbende i dialog med borgerne på 

borgermøder rundt i kommunen. Målet er i højere grad at 

involvere borgerne i beslutningsprocesser og udvikling af 

konkrete løsninger, så de får mulighed for aktivt at påvirke 

retningen af det politiske arbejde i kommunen.

Kultur
Oplevelser og aktiviteter beriger vores liv – især når vi 

deler dem med hinanden. Kultur skaber relationer og fæl-

lesskab. I vores kommune er vi beriget af et rigt forenings-

liv, som i høj grad bærer de kulturelle oplevelser. 

I lokalsamfundet findes der et væld af tilbud, der strækker 

sig fra kulturelle, musiske og kreative aktiviteter til sport 

og idræt. Disse tilbud er en styrke. Dels fordi de har en 

positiv effekt på vores psykiske og fysiske sundhed. Dels 

fordi de har en positiv afsmitning på vores bosætning 

og fastholdelse af borgere. Og fordi de skaber relationer, 

fællesskab, identitet og sammenhængskraft i kommunen.

Vi ønsker derfor fortsat at være kendt som en oplevelses-

rig kommune, der er attraktiv at bo i, og som altid er værd 

at lægge vejen forbi, til glæde for blandt andet turister-

hvervet. 

Vi arbejder derfor på at understøtte, at der er gode ram-

mer for foreningslivet, de frivillige og kulturlivet. Vi ønsker, 

at de mange tilbud og attraktioner markedsføres og 

synliggøres og fremstår, så tilgængelige som muligt – for 

så mange som muligt. Det er en del af vores identitet.
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Vores liv

Vi skal have det godt. Vores liv handler om livskvalitet, 

hvordan vi klarer os, og hvordan vi får det bedst mulige ud 

af livet, uanset alder, beskæftigelse og sundhedstilstand.

Vores vækst

Vi skal ville noget. Vores vækst handler om, at vi gennem 

udvikling vil gøre Vesthimmerland til at godt sted at bo. 

Vi vil tiltrække flere turister, og vi vil gøre kommunen til et 

endnu bedre sted at drive virksomhed.

Vores børn & unge

Vi skal have det lange lys på. Vores børn og unge er 

fremtiden. Det er dem, der skal overtage og fortsætte 

udviklingen af Vesthimmerland. Det er dem, vi skal skabe 

de bedste muligheder for ved at sikre dem uddannelse, 

arbejde og en god tilknytning til vores landsdel.

Vores natur & miljø

Vesthimmerlands Kommune rummer en særlig rig og 

varieret natur og en lang kystlinje, og det skal vi passe på. 

Samtidig ønsker vi, at naturen skal kunne rumme både 

frilufts- og naturinteresse. Vi skal arbejde for at få det hele 

til at gå op i en højere enhed.

Vores børn & unge

Vores vækst

Vores liv
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Vores liv

De fleste mennesker vil gerne klare sig selv
Alle ønsker et liv med en høj livskvalitet. Et liv, hvor vi kan 

klare os selv uanset alder, handicap, uddannelse og job. 

I Vesthimmerlands Kommune arbejder vi hver dag for, at 

alle borgere i kommunen får de bedst tænkelige mulighe-

der for at leve sunde og selvstændige liv. Det gøres blandt 

andet gennem rehabilitering, samarbejde med kommu-

nens borgere og deres netværk, og ikke mindst ved hele 

tiden nysgerrigt at søge efter nye måder at skabe velfærd 

og rammer for det gode liv.

Vi er glade for, at vores ældre lever længere og er mere 

ressourcestærke end tidligere. Rigtig mange har et godt 

helbred og kan klare det meste selv. Det bakker kommu-

nen op om.

Andre er ikke så heldige, og vi forventer, at flere borgere, 

i de kommende år, vil få et handicap eller en diagnose - 

mange af dem psykiske. 

Vi ved, at det betyder meget for livskvaliteten, at man 

kan forsørge sig selv, og at man er med til at bidrage til 

arbejdsmarkedet. Derfor vil vi fra kommunens side gøre 

alt, hvad vi kan, for at få flere i arbejde eller uddannelse.

Derfor vil rehabilitering blive afgørende for den sundheds-

rettede, jobrettede og sociale indsats. Vi vil møde alle bor-

gere med hjælp, der passer den enkeltes behov, uanset 

om de kæmper med manglende uddannelse, ledighed, 

handicap, psykiske lidelser eller er socialt udsatte.

Vores udfordringer
Vi vil møde alle borgere med hjælp, der passer til den 

enkeltes behov 

• Flere borgere er siden 2013 blevet overvægtige på grund 

af usunde kostvaner og fysisk inaktivitet.

• Flere unge, især kvinder, har det dårligere psykisk end 

i 2013.

• Det er mere stressende at være arbejdsløs end at være 

i job.

• De mest almindelige sygdomme blandt kommunens 

voksne er slidgigt, rygsygdomme og varige psykiske 

lidelser.

• Sygdom, usund livsstil og mentalt dårligt helbred følger 

uddannelsesniveauet. Jo lavere uddannelse jo dårligere 

sundhedstilstand.

• Antallet af ældre borgere stiger i fremtiden, hvilket 

kræver mere af hjemmeplejen.

• Ensomhed er et problem for de unge og for de 80+  

i kommunen, jf. Sundhedsprofilen.

side 14
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1     Vi arbejder for det sunde, fysiske og mentale liv for 
borgerne. 

2     Vi udvikler og vedligeholder de konkrete færdig-
heder og sociale relationer, som gør det muligt for 
borgerne at være aktive i eget liv.

3     Vi udvikler og bruger nye redskaber og metoder, 
som giver flere muligheder for at leve et selvstæn-
digt liv i længere tid. Det kan fx være rehabilitering, 
velfærdsteknologi eller sundhedsfremme.

4     Vi skaber meningsfulde sammenhængende forløb 
sammen med borgerne, og vi lærer af, hvad der 
skaber bedst resultat.

5     Vi opfordrer flere fælleskaber til at åbne sig op for 
udsatte borgere fx børn, unge, voksne og ældre 
samt mennesker med handicap. Den enkeltes net-
værk skal i spil, og fællesskaber som foreningsliv, 
arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner skal 
medvirke til, at flere sikres aktiv deltagelse i lokal-
samfundet.

6      Vi styrker det lokale og 
frivillige arbejde som 
grundlag for sundhed 
og fælleskab.

7    Vi tænker kultur, 
natur og sundhed 
sammen.

Det gør vi

Vores liv

Vores muligheder
• Vi har et sundhedscenter, der systematisk arbejder med 

forebyggende og sundhedsfremmende tiltag.

• Vi har et rehabiliteringshus, hvor borgere, der ikke kan 

klare sig selv i eget hjem, hjælpes til at genvinde færdig-

heder og funktioner.

• Vi har fokus på rehabiliterende indsatser i hjemme- og 

sygeplejen, i eget hjem samt i psykiatri og handicap.

• Vi har et godt samarbejde i det nære sundhedsvæsen 

og med den regionale psykiatri.

• Vi har et rigt kultur- og foreningsliv, der åbner gode 

muligheder for fællesskaber og en forbedret mental og 

fysisk sundhedstilstand.

• Vi er langt fremme med at udvikle og afprøve nye vel-

færdsteknologiske løsninger, der understøtter borger-

nes selvstændighed. 

 

• Vi har et godt og tæt samarbejde mellem kommunens 

private og offentlige virksomheder, som gerne stiller op, 

når borgere skal hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet.

• Vi har et akuttilbud, hvor borgere med psykisk sygdom 

hjælpes til at finde fodfæste, så de undgår at blive 

indlagt.

Derudover er vi meget opmærksomme på følgende:

Flere forskere har dokumenteret, at kunst, kultur og krea-

tive aktiviteter kan have en positiv effekt på den psykiske 

og fysiske sundhed, fx i form af nedsat stress, angst og 

depression, mindre træthed, færre smerter og bedre 

kropsforståelse. 

Der bliver, i de kommende år, flere ældre, som ikke er 

ressourcestærke, med langvarige sygdomme. En del af 

dem vil have et omfattende behov for pleje og vil ikke 

kunne klare sig selv uden hjælp. Den gruppe får vi, som 

kommune, en opgave i at tage hånd om på et fagligt og 

menneskeligt højt niveau.
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Konkrete mål for 2022

Vores liv

Flere børn og voksne  
skal have det godt

Det mål vil vi nå ved at:

•  Styrke netværksdannelser og derved sikre børn og 

unge et tilhørsforhold i skoler og institutioner.

•  Sikre børn og unge adgang til voksne de kan være 

fortrolige med.

•  Sikre børn og unge lige udviklingsmuligheder.

•  Arbejde for at mobning ikke finder sted.

•  Bruge kulturaktiviteter til at forbedre sundhedstil-

standen blandt unge og voksne med stress, angst og 

depression.

•  Styrke sociale netværk og fællesskaber i samarbejde 

med frivillige organisationer.

•  Sigte efter et arbejdsmarked med plads til flere – og 

give støtte til dem, der mangler fodfæste på arbejds-

markedet.

Flere skal stoppe med at ryge,  
og færre skal starte

Det mål vil vi nå ved at:

• Tilbyde støtte, hjælp og vejledning til alle, der vil stoppe 

med at ryge.

•  Lave opsøgende og målrettede rygestopforløb.

•  Vesthimmerlands Kommune har røgfri arbejdstid.

Færre skal starte med et misbrug 
af alkohol og stoffer.

Det vi vi opnå ved at:

• Informere om konsekvenser ved alkohol og stoffer, 

samt informere om kendetegn ved begyndende mis-

brug

• Arbejde opsøgende og tværfagligt i forhold til misbrug 

af alkohol og stoffer

• Tilbyde støtte og vejledning til personer med misbrug af 

alkohol og stoffer

Flere unge, voksne og ældre skal 
bevæge sig mere i dagligdagen

Det mål vil vi nå ved at:

•  Understøtte visionen ”Bevæg dig for livet”, hvor målene 

for 2025 er, at 50 % af befolkningen er medlem af en 

idrætsforening, og 75 % er fysisk aktive.

•  Indarbejde fysisk aktivitet i institutioner og skoler.

•  Skabe fysiske rammer, som inspirerer til fysisk aktivitet.

• Forsætte med at dyrke indsatser som eksempelvis 

gå-fællesskaber.

Den sociale ulighed inden for 
sundhed skal være mindre

Det mål vil vi nå ved at:

•  Målrette tilbud til borgere med størst behov.

•  Understøtte kommunens unge i at få den uddannelse, 

de ønsker.



si
de

 1
7

Vores liv

Vi opbygger og vedligeholder 
færdigheder og sociale relationer, 
som gør det muligt for borgerne at 
være aktive i eget liv

Det mål vil vi nå ved at:

• Opbygge tilbud om rehabilitering med udgangspunkt 

i borgernes egne ønsker, gennem skræddersyede og 

målbare genoptræningsforløb af mentale og fysiske 

færdigheder.

•  Hjælpe målrettet med genoptræning af borgernes 

færdigheder efter deres forløb hos kommunen.

•  Skabe kontakt til frivillige kræfter med henblik på at bry-

de ensomhed og isolation samt modvirke manglende 

livsindhold. Der skal samles viden om frivillige, der har 

menneskeligt overskud og lyst til at hjælpe.

•  Systematiseret opmærksomhed på, hvordan vi, ved 

hjælp af konkret vejledning og hjælpemidler i hverdags-

livet, kan sikre borgernes muligheder for en selvstændig 

tilværelse.

•  Omfavne nye digitale og velfærdsteknologiske løs-

ninger, hvis vi kan se, at det gør en forskel i borgernes 

selvstændige tilværelse, medarbejdernes arbejdsmiljø 

og/eller kommunens økonomi. Vi tager gerne risiko, hvis 

vi tror, det nytter, og vi inddrager borgerne i udvikling, 

brug og evaluering af de nye redskaber og metoder.

•  Skabe nye partnerskaber mellem det offentlige, det 

private og fritidslivet. Vi vil arbejde bredt for sammen at 

løse velfærdsopgaver med respekt for foreningslivets 

værdier og de frivilliges indsatsvilkår.

Vi skaber meningsfulde, 
sammenhængende forløb – og vi 
lærer af, hvad der skaber de bedste 
resultater.

Det mål vil vi nå ved at:

•  Dokumentere præcist, med fælles begreber, på tværs 

af fagområder, så det bliver nemmere at anvende og 

opdatere fælles oplysninger.

•  Lave et fælles fagsystem, som alle social- og sundheds-

faglige medarbejdere kan bruge.

•  Tidligt finde svækkede ældre, så de kan rehabiliteres og 

genvinde deres færdigheder.

•  Samarbejde på tværs af forvaltningerne ud fra borger-

nes ønsker og mål, og samtidig lade økonomien følge 

borgerne på tværs af forvaltningerne.

Vi vil støtte flere fællesskaber for 
dem, der i dag føler sig udenfor

Det mål vil vi nå ved at:

•  Støtte projekter, der vil få flere med i foreningslivet, så 

flere kan blive en del af et forpligtende fællesskab.

•  Belønne de foreninger og aftenskoler, der laver opsø-

gende arbejde for at få flere med.

•  Sætte fokus på tilbud, der kobler sundhed, kultur og 

idræt/bevægelse.

•  Lave boliger der passer til de kommende generationer 

af ældre - måske i privat regi - med fokus på adgang til 

netværk og fælles faciliteter.

•  Sørge for at der bliver lavet fleksible boliger til borgere 

med fysiske/psykiske handicaps.
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I fremtiden vil vi gøre de ting, der er vigtige for 
erhvervslivet, vigtige for kommunen
Vesthimmerlands Kommune er et godt sted at bo og 

være borger i. Sådan skal det fortsat være. Men selv om 

bosætning har været noget af det vigtigste for os, har 

vi ikke glemt vores virksomheder, eller alle turisterne, 

der kommer på besøg. Vores kommune tiltrækker både 

turister og firmaer og det vil vi gerne skrue op for. Det 

skal være nemmere at være virksomhed i kommunen, og 

turisterne skal omsætte mere hos byens butikker. Det er 

vigtigt for os, at turismen støtter en masse services og 

handel. Derfor vil vi give erhverv og handel meget mere 

opmærksomhed.

Vi vil gøre det nemmere at drive virksomhed, og vi vil 

arbejde aktivt for at fremme turismen. Med et større og 

mere mangfoldigt erhvervsliv vil vi udvide mulighederne 

for en stabil og positiv udvikling - økonomisk og befolk-

ningsmæssigt.

For virksomhederne og turisterhvervet er vi den myn-

dighed, de oftest taler med. Vi er så og sige hoveddøren 

til den offentlige sektor. For at sikre målsætningen om 

vækst, vil vi arbejde på at være imødekommende, at for-

stå erhvervslivet bedre og gøre samarbejdet mere enkelt. 

Vi vil kort sagt være en vigtig medspiller i udviklingen.

Det er derfor, vi siger, at vi i fremtiden vil gøre de ting, der 

er vigtige for erhvervslivet, vigtige for kommunen.

Vores udfordringer
Vi skal arbejde for, at vores borgere ikke flytter

• Mange områder i Danmark bliver over de kommende 

år presset af et stramt arbejdsmarked på grund af lav 

ledighed og en arbejdsstyrke, der bliver mindre og 

mindre. Dette har Dansk Erhverv konkluderet i undersø-

gelsen ”Dansk Erhverv Perspektiv 2017” 

• Forudsætningen for, at de områder kan vækste igen er, 

at borgerne ikke flytter.
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1   Går foran med effektiv erhvervsservice.

2   Går nye erhvervsfremmende teknologier i møde.

3   Sikrer den fysiske og digitale infrastruktur, som er 
nødvendig for, at erhvervslivet lykkes.

4   Tiltrækker og fastholder den arbejdskraft vores 
erhvervsliv har brug for.

5   Åbner os for viden, erfaringsudveksling 
og samarbejde mellem virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner.

6  Understøtter et aktivt iværksættermiljø.

7   Satser på kystturisme og turismen i vores havne.

8   Sikrer at vores investeringer i turismen får den 
ønskede effekt.

9   Intensiverer vores markedsføring inden for 
turismeområdet.

Det gør vi

• I Vesthimmerlands Kommune vil manglen på arbejds-

kraft blive en realitet. Den udvikling understøttes des-

værre af den demografiske udvikling, hvor antallet i den 

arbejdsduelige alder forventes at falde med 1,5 % i løbet 

af de kommende 3 år. 

• Antallet af arbejdsløse vil ligge mellem 0 og 3 %, hvilket 

betyder, at der ikke er reel arbejdsløshed.

Vores muligheder
Vi vil skabe muligheder for dem, der bor og arbejder her - 

ved at forbedre vores erhvervsservice

Der ligger en opgave i at gøre virksomhederne tiltrækken-

de for arbejdstagere. Både indenfor og udenfor kommu-

nen.

• For virksomhederne er det afgørende, at infrastruktur 

og serviceydelser bliver bedre. Hvis ikke, kan vi ikke 

fastholde dem, og vi kan heller ikke forvente, at nye 

virksomheder vil flytte hertil.

•  Vi vil skubbe på og starte initiativer, der hjælper os i 

retning af den ønskede udvikling.

• Erhverv Væksthimmerland og VisitVesthimmerland 

bliver centrale aktører med blandt andet erhvervsser-

vice ved start af virksomhed og netværksarrangemen-

ter, der fremmer samarbejdet mellem kommunen og 

virksomhederne.

• Derudover vil vi i kommunen arbejde på at forbedre 

erhvervsklimaet gennem hurtigere sagsbehandling 

samt dialog og formidling af vigtig information, der 

kan medvirke til at skabe en positiv virksomheds- og 

turismeudvikling.

Vores vækst
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Vores vækst

Konkrete mål for 2022

Vi vil være noget for vores lokale  
virksomheder og værksættere

Det mål vil vi nå ved at:

• Opsøge og spørge ind til behov og fremtidsplaner.

• Give virksomhederne hurtig og effektiv sagsbehandling 

ved behov for tilladelser og bevillinger.

• Være en smidig og effektiv indgang til det offentlige 

system.

Vi vil gå foran med nye  teknologier 
til  erhvervsliv og borgere

Det mål vil vi nå ved at:

• Arbejde nytænkende i samarbejde med regionens 

videns- og uddannelsesinstitutioner.

• Støtte op om digitalisering og automatisering i virksom-

hederne gennem Erhverv Væksthimmerland.

• Afholde en teknologimesse i kommunen, der kan inspi-

rere til virksomhedernes teknologiske udvikling.

Vi vil arbejde for det  fysiske og 
 digitle  fundament, som er  vigtigt 
for erhvervslivets vækst

Det mål vil vi opnå ved at:

• Være opsøgende og få de traditionelle spillere i tale i 

forhold til udvikling af den digitale infrastruktur.

• Sørge for at vedligeholde og udbygge den fysiske infra-

struktur til gavn for og alle og samtidig se på adgangs-

vejene til og fra kommunen.

Vi vil fremme uvikling,  viden, 
 erfaringsudveksling og 
 samarbejde  mellem  virksomheder 
og  uddannelsesinstitutioner

Det mål vil vi nå ved at:

• Samarbejde med Erhverv Væksthimmerland og Visit-

Vesthimmerland i forhold til resultatkontrakter.

Vi vil understøtte et  
sundt iværksættermiljø

Det mål vil vi nå ved at:

• Tilbyde grundlæggende erhvervsservice ved opstart af 

ny virksomhed.

• Etablere start-up-miljøer/virksomheds- og kontorfæl-

lesskaber i tomme kommunale bygninger.

• Opsøge de unge i fx folkeskolerne og på erhvervsud-

dannelserne.

• Facilitere samarbejde i fællesskab med Erhverv Vækst-

himmerland

• Sikre bedst mulig udvikling og kommende generations-

skifte.

Vi vil satse på kystturisme og 
 turisme i vores havne

Det mål vil vi opnå ved at:

• Oprette et forum, der skal udvikle aktiviteter, der passer 

til vandet omkring os.

• Forbedre adgangsveje og opholdsarealer ved kysterne.

• Forbedre tilbud og faciliteter i lystbådehavnene.
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Vores vækst

Vi vil sørge for, at vi får noget ud  
af  kommunens investeringer i 
 turisme

Det mål vil vi nå ved at:

• Se på hvordan midlerne bruges bedst muligt.

• Involvere VisitVesthimmerland i turismeområdet.

• Nytænke området med henblik på markedsføring, pro-

jektudvikling og samarbejde på tværs af erhvervs- og 

kommunegrænser.

• Tiltrække turister ved at fortælle om det bedste af 

Vesthimmerland gennem branding af Vesthimmerlands 

Vestkyst.

• Kvalitetssikre den eksisterende overnatningskapacitet 

og sørge for flere senge i fremtiden.
 

 

Vi vil intensivere markeds føringen 
af turismeområdet

Det mål vil vi nå ved at:

• Satse på digitale og online medier, så vi rammer den 

digitale turist bedre.

• Udvikle turismeprodukter, fx oplevelsestilbud og opda-

tere indhold på hjemmesider og sociale medier, uden at 

glemme det trykte materiale.

• Forbedre skiltning og afmærkede stier.

• Kvalificere vores turisme- og markedsføringskompe-

tencer, digitalt og online, gennem VisitVesthimmerlands 

Turismeakademi.
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Vores børn & unge

Det gode liv har ingen alder
Børn og unge er vigtige. Det er dem, der en dag skal over-

tage og bygge videre på det Vesthimmerland, vi kender. 

Derfor skal de have det godt – alle sammen. 

Vi vil motivere børn og unge til at uddanne sig og få et job 

ved at tage dem med på råd, lytte til dem og styrke dem i 

troen på sig selv. Vi er ikke til hurtige lappeløsninger. Børn 

og unge skal mærke, at vi virkelig vil dem, og at vi gør no-

get, som gør en forskel. Vi tror på, at den opvækst, vi giver 

børn og unge, er afgørende for det liv, de får som voksne. 

Vi vil arbejde for, at de bliver sunde, glade og selvstændige 

mennesker, som tror på sig selv og ved, hvad de kan og 

vil, uanset hvad de har med i baggagen. Det vil vi gøre 

sammen med de mennesker, som er vigtigst i deres liv: 

Forældre, familie, kammerater og de voksne der er med til 

at præge dem fra de er små, til de kan stå på egne ben.

Vores holdning er, at børn og unge fortjener at blive mødt 

af mennesker, som synes, de er vigtige, og som brænder 

for at hjælpe dem med at blive sig selv på den allerbedste 

måde. De skal mærke glæden boble, når de lærer noget 

nyt eller overkommer noget svært. De må aldrig føle sig 

alene eller udenfor. Og de skal udfordres på den gode 

måde, så de kan mærke, at vi tror på dem og er ambitiøse 

på deres vegne.

Vi har alle et ansvar for, at børn får en god barndom, op-

vækst og skoletid, så de får styrken, som unge og voksne, 

til at vælge de ting i livet, som gør dem glade. En uddan-

nelse som føles helt rigtig, et arbejde de brænder for, mad 

der giver energi og nære venner og familie at dele det hele 

med og støtte sig op ad, det er vores opskrift på at skabe 

glade mennesker med et godt liv i balance.

Kodeordene i vores indsats på børne- og ungeområdet er 

forebyggelse, tværfaglighed og involvering. Vi kalder det 

for Vesthimmerlandsmodellen. Og vi ved, det virker.
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1   Vi udvikler og har fokus på tidlig helhedsorienteret 
forebyggelse, som kan blive varige løsninger.

2   Vi arbejder med en udviklingsstrategi, som skal sikre 
børn mellem 0 og 16 år bedre muligheder for at udvik-
le sig, lære og have det godt.

3   Vi møder vores unge i øjenhøjde, tager dem med på 
råd og lytter til dem. På den måde forsøger vi at moti-
vere dem i forhold til uddannelse og job. 

4  Vi forsøger at gøre vejen til uddannelse og job lettere.

5   Vi arbejder på at gøre Aars til en endnu bedre uddan-

nelsesby med et godt miljø for vores børn og unge.

Det gør vi 

Vores udfordringer
Børne- og ungeområdet i Vesthimmerlands Kommune har 

en række udfordringer

•  12,4 pr. 1000 0-17-årige er anbragte. Landsgennem s   nit-

tet er 9 pr. 1000 0-17 årige.

•  Vi har socioøkonomiske udfordringer, som handler om 

lave indkomster, svag uddannelsesstruktur og mange 

på overførselsindkomst. Og så er en del boliger i så 

dårlig stand, at de kun kan lejes ud uden depositum.

•  Antallet af ikke uddannelsesparate elever på 8. årgang 

er stigende i skoleårerne 2014-2015 (32 %) til 2016-2017 

(41 %).

•  Siden 2015 er andelen af unge mellem 18 og 30 år, som 

går fra overførselsindkomst til uddannelse faldet.

Vores muligheder
I Vesthimmerlands Kommune har vi masser af mulighe-

der, som kan understøtte det gode børne- og ungeliv 

•  Vi er tilstede og hjælper børn og unge så snart, de har 

brug for det. På den måde er vi med til at understøtte, at 

de kan få et godt liv, uanset hvilken baggrund de har.

•  Når vi anbringer børn og unge, er det oftere i netværk 

og plejefamilier, i stedet for institutioner.

•  Siden 2015 har lidt flere børn og unge i alderen 18-30 år 

fået job og sagt farvel til overførselsindkomst.

•  Børnene i skoler og dagtilbud trives, og deres voksnes 

sygefravær er faldende.

•  Fagligt er vi ikke helt på højde med resten af Danmark. 

Hvis vi tager højde for de socioøkonomiske udfordrin-

ger, er kommunen dog på forventeligt niveau.
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Vi vil styrke vores   
f orebyggende indsatser

Det mål vil vi nå ved at:

•  Vi vil arbejde på, at færre børn og unge skal anbringes 

på institution.

•  Vi vil arbejde på, at 60 % af kommunens førstegangsfø-

dende skal deltage i ”Familieiværksætterne”.

•  Vi vil bruge erfaringerne fra Vesthimmerlandsmodellen 

inden for andre områder i kommunen.

•  Vi vil blive ved med at forbedre og udvide vores tilbud til 

borgerne.

•  De forebyggende indsatser skal udgøre en større del af 

det samlede antal foranstaltninger, som igangsættes.

Vi vil sikre vores børns  udvikling

Det mål vil vi nå ved at:

•  Vi vil investere i børn fra 0-5 år med særlig fokus på 

forældresamarbejde og digitalisering.

•  Vi vil arbejde målrettet på, at mindst 80 % af eleverne 

skal være gode til at læse og regne. Færre elever skal 

opleve dårlige resultater og nederlag i skolen. Flere skal 

blive blandt de allerdygtigste i dansk og matematik.

• Vi vil, at alle børn, der kan inkluderes skal inkluderes. 

•  Vi vil styrke lærernes og pædagogernes faglige, pæda-

gogiske og praktiske kompetencer. 

•  Vi vil gøre status og følge op på adgangsgivende karak-

terer til ungdomsuddannelser.

•  Vi vil implementere 2022-planens ni fokusområder og 

have særligt fokus på at evaluere og følge op på indsat-

serne. 

Vi vil støtte og  
motivere vores unge

Det mål vil vi nå ved at:

•  Vi vil hjælpe flere unge i grundskolen til at blive erklæret 

uddannelsesparate.

•  Vi vil sikre, at flere unge vil gennemføre en ungdomsud-

dannelse.

•  Vi vil udvikle vores tilbud til unge, der tidligere har mod-

taget foranstaltninger med et tværfagligt ungesamar-

bejde (efterværn).

•  Vi vil minimere antallet af unge på uddannelseshjælp.
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Konkrete mål for 2022
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Vores børn & unge

Vi vil skabe bedre veje  
til uddannelse og job

Det mål vil vi nå ved at:

•  Alle unge under 25 år skal gøres parate til at gennemfø-

re en ungdomsuddannelse eller komme i job.

•  Vi vil fokusere på en sammenhængende ungeindsats, 

hvor omdrejningspunktet er individuelt tilrettelagte 

indsatser, der giver mening. Den sammenhængende 

ungeindsats skal hjælpe den enkelte unge med at finde 

den mest realistiske vej til at påbegynde og gennemføre 

en uddannelse eller opnå varig tilknytning til arbejds-

markedet. 

•  Vi vil prioritere en rød tråd i vores ungeindsats på tværs 

af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. 

Vi vil styrke Aars som en  
attraktiv uddannelsesby

Det mål vil vi nå ved at:

•  Vi vil gøre Aars til Vesthimmerlands Kommunes  største 

samlingssted for unge.

•  Vi vil styrke de unges fælleskaber lokalt og på tværs af 

kommunen.

•  Vi vil skabe en indgang til et godt ungdomsmiljø og en 

lettere vej til uddannelse og job.
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Vi skal værne om vores natur og miljø
Befolkningen i Vesthimmerland har gennem årtusinder 

været tæt knyttet til naturen og til at bo i naturen, leve af 

naturen og leve med i naturens årsrytme.  

Vi er derfor en del af naturen omkring os, og vi bærer en 

del af naturen i os. Med den teknologiske og samfunds-

mæssige udvikling har fulgt en tro på, at vi ikke længere er 

afhængig af naturen på samme måde, som vi var tidligere. 

Vesthimmerlands Kommune rummer en særlig rig og 

varieret natur og en lang kystlinje. De ting tilsammen giver 

mange og alsidige muligheder for aktiviteter. Det er ikke 

altid disse aktiviteter kan eksistere side om side, for vores 

natur ses af nogle som en ressource, og af andre som et 

sted for aktiviteter af enhver slags. Dette kan være i kon-

flikt med vores pligt til at beskytte naturen, og udfordrer 

vores opfattelse af, hvad naturen er, og hvilke aktiviteter, 

der må finde sted der. 

Vi vil derfor arbejde for, at der tages hånd om både be-

nyttelses- og beskyttelsesinteresser. I Vesthimmerland 

ønsker vi, at naturen skal kunne rumme både frilufts- og 

naturinteresse. Vi har plads til naturens stillekupeer med 

urørt natur og naturbaser, motions- og MTB ruter, sejlads-

faciliteter m.m

Vores natur & miljø
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Vores udfordringer
Der er mange grupper, der har interesse i det åbne land, 

og i Vesthimmerland skal der helst være plads til alle. Det 

giver os nogle udfordringer

• Landmanden skal have plads til sin bedrift og ser landet 

som produktionsjord

•  Planlæggeren skal have plads til byudvikling

•  Friluftslivet skal udfolde sig et sted

•  Vi skal efterleve FN’s Biodiversitetskonvention

•  Vi afsætter for lidt plads til vild natur

Vores muligheder
Vesthimmerlands Kommune har nogle stedbundne 

potentialer, idet vi både er en del af det himmerlandske 

kerneland og af limfjordsområdet. 

• Vi kan skabe grønne korridorer fra Limfjorden og til  

De himmerlandske Heder og derved give borgere og 

 besøgende en stor oplevelse ved at gå gennem et tvær-

snit af Danmarks naturtyper

•  Vi kan gennem klimatilpasningsprojekter ved 

 Limfjorden blive foregangskommune for hvordan  

man lever og bor ved siden af et stigende hav

• Vi har gode muligheder for at skabe rekreative 

 muligheder, der understøtter ’Det gode Liv’.

side 27

• Vi indgår i et EU-finansieret projekt ’Landmanden  
som naturforvalter’ i et samarbejde med Naturstyrel-
sen, 6 andre kommuner og en række af langbrugets 
organisationer

• Vi deltager i Natur på Tværs og Nordjyske naturnet-
værk sammen med de nordjyske kommuner. 
 

• Vi har gennem Statens Vandplaner lavet en række 
projekter, hvor vandløbsnære arealer har fået øget 
naturindholdet væsentligt ved etablering af f.eks. 
 vådområder eller genslyngning af vandløbet

• Vi har igangsat arbejdet med en Natur- og Frilufts-

strategi, der forventes færdig i første halvdel af 2020.

Det gør vi 

Vores natur & miljø



side 28

Konkrete mål for 2022
Vi vil forbedre vores  muligheder 
for at markedsføre vores 
 stedbundne naturpotentialer, både 
indad mod kommunens egne 
 borgere og udad mod resten af 
verden

Det mål vil vi opnå ved at:

• Arrangere en årlig temadag om status for natur og miljø 

med deltagelse af Byrådet og med oplæg fra kommu-

nens administration og fra inviterede interesseorgani-

sationer

•  Udpege særligt interessante naturlokaliteter og sikre 

adgang til dem

• Udarbejde præsentationsmateriale om disse lokaliteter

• Opgradere flere af vores stier så de kan blive certificeret 

som Kvalitetssti af Dansk Vandrelaug og som Premium 

Vandrerute af Deutsches Wanderinstitut.

Vi vil indarbejde ønsket om at  
øge biodiversiteten i al vores  
planlægning

Det mål vil vi opnå ved at:

• Vi ved vores planlægning udlægger naturarealer, der 

skal henligge i fred og med et minimum af vedligehol-

delse 

• At binde naturarealer sammen som Det grønne 

 Danmarkskort foreslår

• Alle regnvandsbassiner anlægges på en sådan måde, 

at de bliver naturtro samtidig med at hensynet til deres 

vedligeholdelse tilgodeses.

Vi vil indarbejde  hensynet til 
 biodiversiteten i vores  driftsopgaver

Det mål vil vi opnå ved at:

• Indrette græsklipning på kommunale arealer efter plan-

ternes blomstring og frøsætning og efter det dyreliv, der 

er tilknyttet området

• Fjerne det afklippede græs så næringsstoffer derved 

fjernes fra arealet

• Opfordre private lodsejere til at stoppe græsklipningen 

langs kommunale veje ud over hvad der er trafiksikker-

hedsmæssigt begrundet. 

• Vælge naturligt hjemmehørende arter, når vi tilplanter 

kommunale arealer og ikke tilså med frøblandinger, der 

kræver gødning eller jordbearbejdning

• Aktivt bekæmpe invasive arter.

Vi vil udnytte vores stedbundne 
naturpotentialer i vores tilbud til 
borgere

Det mål vil vi opnå ved at:

• Indrette et system af motionsstier i hele kommunen 

• Indtænke rekreative stier ved kommunale anlægsopga-

ver, der hvor det er muligt at bruge naturen som fitness 

rum for skoler og ungdomsuddannelser

• Benytte ’ud i naturen’ som et behandlingstilbud for de 

borgere, der har det svært

• Opdyrke et samarbejde med kommunens skoler om-

kring at vi bidrager med viden om det naturligt forekom-

mende plante- og dyreliv, og hvad vi kan udlede af det

• Opstille gode informationstavler, der fortæller om områ-

dernes attraktion.
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Vores bæredygtighedsstrategi

Agenda21
Dette afsnit er opbygget med baggrund i Planlovens krav 

til en Agenda 21-strategi, hvor rammerne fastlægges, og 

hvor det er op til Byrådet at definere strategiens indhold.

Det fremgår af Planloven, at kommunalbestyrelsen skal 

redegøre for kommunens bidrag til en bæredygtig udvik-

ling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der 

skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, 

og hvordan befolkning, virksomheder, organisationer og 

foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21).

Bæredygtighed er som begreb meget omdiskuteret. Be-

grebet blev defineret i 1987 i Brundtlandrapporten (’Vores 

fælles fremtid’). 

I denne plan handler det grundlæggende om at skabe 

balance mellem udnyttelse og beskyttelse af kloden, så vi 

ikke ødelægger vort livsgrundlag. En bæredygtig udvikling 

skal sikre menneskenes nuværende behov uden at for-

ringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde 

deres. Det gør vi ved at mindske miljøbelastningen og 

reducere forbruget af jordens ressourcer.

Kortlægning af effekt af klimaforandringerne 
Vesthimmerlands Kommune rammes hårdt af de stigende 

nedbørsmængder, hyppigere og voldsomme storme og 

stigende vandstand i Limfjorden.

Den foreliggende klimatilpasningshandleplan er fra 2013 

og er ikke længere retvisende. Kommunen har derfor 

igangsat arbejdet med at udarbejde en ny og opdateret 

plan, der forventes færdig i foråret 2020.

Med den nye plan vil Kommunen have bedre overblik over 

effekterne af klimaforandringerne, og over de nødvendige 

handlinger, der skal sættes i gang.

Mindskelse af miljøbelastningen
Klimaforandringer er blevet en udfordring, som vi må 

forholde os til, hvad enten vi betragter dem som naturlige 

eller menneskeskabte.

Ud fra devisen ”det nytter at gøre noget lokalt”, har Vest-

himmerlands Kommune indgået en aftale med Danmarks 

Naturfredningsforening. Aftalen giver ret til at kalde os 

en klimakommune, mod at vi forpligtiger os til at gøre en 

aktiv indsats for at nedsætte udledningen af gasser, der er 

medvirkende til klimaforandringer.

Aftalen er en naturlig konsekvens af, at kommunen allere-

de i december 2008 underskrev en borgmestererklæring 

om at nedbringe udledningen af klimagasser. I dag er 

Vesthimmerlands Kommune ikke alene om aftalen med 

Danmarks Naturfredningsforening, idet der pr. 1. januar 

2018 var 72 kommuner tilsluttet.

Forpligtelsen består af tre punkter:

•  Opgøre kommunens nuværende CO2-udledning.

•  Udarbejde en årlig handlingsplan, der beskriver, hvordan 

vi vil nå CO2-målet samt hvilke områder, vi vil fokusere 

på.

•  Gennemføre planen og offentliggøre en opgørelse 

mindst en gang årligt om reduktion af CO2–udledningen 

og vores igangværende projekter.

At Vesthimmerlands Kommune efterlever disse for-

pligtelser fremgår af nedenstående skema over CO2- 

udledningen på forskellige kommunale ansvarsområder. 

Kommunen har vedtaget en Klimatilpasningsplan, som 

beskriver de initiativer, der er til forebyggelse af effekterne 

af klimaændringerne. Nedenstående opgørelse omfatter 

tallene fra 2015 og frem til 2017.

Vores  
bæredygtighedsstrategi
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CO2-udledning fordelt  
på ansvarsområder (kg)

2015 2016 2017 Ændring 
15/16

Ændring
16/17

Energiforbrug i  
kommunale bygninger

7.459.722 6.573.431 5.456.697 - 886.291 - 1.116.734

Transport 1.231.306 1.334.310 1.242.772 103.004 - 91.538

Offentlig transport 1.261.480 1.224.231 1.274.865 - 37.249  50.634

Vejbelysning 1.023.917 754.520 743.865 - 269.397 - 10.655

Affald 654.337 680.355 685.499  26.018  5.144

Tekniske anlæg 1.889.479 1.923.118 2.261.263  33.639  338.145

I alt 13.520.241 12.489.965 11.664.597 - 1.030.276 - 825.004

Konkrete initiativer til mindskelse 
af  miljøbelastningen
Kommunens institutioner: Igennem de senere år har 

der mest været arbejdet med ”fej for egen dør” i forhold 

til egne aktiviteter – herunder bl.a. mindskelse af vand-, 

varme- og energiforbrug i kommunens institutioner. Her 

arbejdes der med konkrete løsninger såsom varmesty-

ring og automatisk opsamling af måledata, der sikrer, 

at bestående og kommende kommunale bygninger er 

bæredygtige, med særlig fokus på energibesparende 

foranstaltninger.

Kommunalt nybyggeri og renovering: Ved opførelse og/

eller renovering af kommunale byggerier, er der fokus 

på at reducere miljøbelastningen. Ved renoveringer 

af klimaskærme søges bygningernes isoleringsevner 

forbedret, så der spares energi og sker en forbedring af 

indeklimaet.

Udgangspunktet for såvel nybyggeri som renovering er at 

anvende de mindst miljøbelastende materialer og så vidt 

muligt bruge den bedste kvalitet, så konstruktionerne hol-

der længst muligt, og materialeomsætningen og behovet 

for udskiftninger mindskes.

Kommunens gadebelysning: Udskiftningen af kommu-

nens gadebelysning til LED-typen vil medføre en væsent-

lig strømbesparelse, der er med til at mindske miljøbelast-

ningen.

Kommunens bilpark: Den kommunale bilpark er udskiftet 

til nyere og mindre biler med deraf lavere miljøbelastning 

til følge.

Bæredygtige energikilder: Planlægning af store vind-

møller og arbejdet med husstandsvindmøller og solcel-

leanlæg sikrer bæredygtige energiproduktive elementer. 

Anlæggene er båret af det private initiativ, men kommu-

nen støtter i videst mulig omfang initiativerne.

Genanvendelse af affald: Med regeringens Ressour-

cestrategiplan 2015 er der kommet stort fokus på genan-

vendelse og nedbringelse af affaldsmænger. Vesthimmer-

lands Kommune har med sin nyeste affaldsplan lagt spor 

til en udvikling, der rækker langt ud i fremtiden.

I planen indgår blandt andet medlemskab af Netværk 

For Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark, der 

arbejder for at mindske miljøbelastningen ved at genbru-

ge virksomheders affald i en form for cirkulær økonomi, 

hvor den ene virksomheds affald omdannes til råstof for 

en anden.

Vores bæredygtighedsstrategi
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Fremme af bæredygtig byudvikling  
og  byomdannelse
Konkrete initiativer – byomdannelse: Kommunen har 

i flere år arbejdet aktivt med Byfornyelseslovens ind-

satspulje, under hvilken der fjernes belastende, udtjente 

ejendomme i de små samfund. 

De faldefærdige huse er med til at bremse den positive by-

dannelse, og med bygningernes bortskaffelse støttes en 

god udvikling i de lokale miljøer. Ydermere bliver affaldet 

til en ny ressource, og de tilbageværende arealer får nye 

anvendelser.

I Aalestrup, Hornum, Ranum og Gedsted er område- og 

byfornyelsesprojekter programsat med henblik på at sikre 

en bæredygtig udvikling. Programmerne er blevet til ved 

omfattende borgerinddragelse – i både små og store for-

samlinger. Gennemførelsen af konkrete projekter vil ske i 

tæt samspil med borgerne.

Ligeledes arbejdes der med bæredygtig byudvikling og 

byomdannelse i kommunens 4 største byer; Aars, Løgstør, 

Farsø og Aalestrup, via masterplaner for de enkelte byer. 

Disse er også udformet i samarbejde med borgerne i de 

nævnte byer. 

Konkrete initiativer - nye boligområder: Bæredygtig by-

udvikling er et fokusområde, når kommunen planlægger 

nye boligområder. En kommunal udstykning, på Idunsvej i 

Farsø, er således gennemført med fokus på lokal håndte-

ring af regnvand (LAR) og de ubebyggede områders hen-

syn til natur, dyreliv og klimaforandringer. Erfaringer herfra 

anvendes løbende i udviklingen af nye boligområder.

Der er skabt et ”Samarbejdsprojektet om etablering af 

boliger og dagtilbud til borgere med psykiske problemer” 

i fællesskab mellem Region Nordjylland og Vesthimmer-

lands Kommune, som opføres ud fra principperne i BGNP 

Modellen med hensyntagen til bæredygtigt og miljørigtigt 

byggeri. De 60 boliger med en række fælles aktiviteter 

forventes færdigbygget ultimo 2018 og taget i brug start 

2019. Erfaringerne fra dette fælles projekt vil kunne skabe 

ramme for beslutninger vedrørende fremtidige byggepro-

jekter. 

Konkrete initiativer natur og bymiljø: Vesthimmerlands 

Kommune er, via Limfjordsrådet, med i et netværk for 

etablering af fjordhaver i Løgstør. Baggrunden er, at der 

vurderes at være stor interesse for at integrere natur og 

miljø. Etableringen af fjordhaver rummer en social værdi, 

fordi de tilfører aktivitet og faciliteter til tomme havnea-

realer. De giver samtidig mulighed for at dyrke fjordens 

produkter, fx skaldyr og tang til eget forbrug.

 

Fremme af biologisk mangfoldighed
Byrådets målsætninger for fremme af biologisk mangfol-

dighed tager udgangspunkt i kommuneplanens udvik-

lingsmål, herunder at kommunen deltager i projekter, der 

vedrører natur og landskab. 

Dette er i fin overensstemmelse med FN’s biodiversitets-

konvention, som Danmark har tiltrådt, og som fungerer 

som en overordnet rammekonvention, der udstikker 

forpligtende retningslinjer til medlemslandene.

Vesthimmerlands Kommune har i øjeblikket nedenståen-

de projekter og initiativer.

Reduceret græsklipning: Et initiativ, der introduceres 

med denne plan- og bæredygtighedsstrategi. Vi skal frem-

over indrette græsklipning på kommunale arealer efter 

planternes blomstring og frøsætning og efter det dyreliv, 

der er tilknyttet området. 

Initiativet gælder også vejrabatter, men her skal trafiksik-

kerhedsmæssige hensyn veje tungest.

Etablering af forsinkelsesbassiner: Ved etablering af 

forsinkelsesbassiner i vores regnvandssystemer løses 

tekniske udfordringer. Samtidig har kommunen fokus på, 

at bassinerne, i den udstrækning, det er muligt, skal bidra-

ge positivt som rekreative elementer og samtidig meget 

gerne have en positiv indvirkning for natur og dyreliv.

Naturplan Danmark 2014: Med regeringens Naturplan 

Danmark 2014 er ambitionen, at betydende natur arealer 

senest 2050 er bundet sammen, så der er dannet om-

råder, hvor dyr og planter får optimale muligheder for at 

trives og udvikle sig. Det vil være til gavn for den biologi-

ske mangfoldighed og vil være med til at sikre, at der også 

vil være store naturoplevelser til de kommende genera-

tioner. Derfor vil Vesthimmerlands Kommunes rolle som 

bosætningskommune styrkes, og dette vil bidrage positivt 

til befolkningsudviklingen.

Vores bæredygtighedsstrategi
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Det grønne Danmarkskort: Visionen om ”Det Grønne 

Danmarkskort” vil gradvist blive til virkelighed i takt med, 

at vandløbene restaureres, at der plantes ny skov, og at 

der etableres vådområder.

En aktiv spiller i Limfjordsrådet: Den biologiske mang-

foldighed skal styrkes i Limfjorden.  Vesthimmerlands 

Kommune er, gennem sit medlemskab af Limfjordsrådet, 

en aktiv spiller i dette arbejde.

Landmanden som naturforvalter: Vesthimmerlands 

Kommune har sammen med 7 andre kommuner, Natur-

styrelsen og en række af landbrugserhvervets organisati-

oner indgået et samarbejde om et EU-støttet projekt med 

titlen ‘Landmanden som naturforvalter’. Et af de væsent-

ligste formål med samarbejdet er at gøre naturpleje til 

en rentabel driftsgren, og det er forventningen, at dette 

projekt vil vise nye veje, der vil medvirke til, at vi fortsat 

kan have et rentabelt landbrug, samtidig med at vi bevarer 

værdifulde naturtyper.

 

Inddragelse af befolkning og erhvervsliv
Der er i dag ikke et formelt samarbejde internt og eksternt 

i kommunen, som sætter bæredygtighed på dagsordenen. 

Til gengæld er der mange af initiativerne i Vesthimmer-

lands Kommune, som har samme formål som intentioner-

ne i planloven, der f.eks. opstiller en række minimumskrav 

til borgerinddragelsen. For mange af områderne er der 

altså allerede tiltag i gang, men arbejdet kunne gøres 

mere strategisk ved et formaliseret samarbejde på tværs 

af organisationen. 

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling: Der er 

dog mange initiativer i gang, hvor bæredygtighed er på 

dagsorden. Et af de mange er Netværk for Bæredygtig 

Erhvervsudvikling i Norddanmark (NBE), hvor Vesthim-

merlands Kommune har været medlem i et par år. Hoved-

temaet i NBE er, at dreje udviklingen i retning af en mere 

cirkulær økonomi, hvor man tilstræber at maksimere 

genanvendelse og dermed reducere forbruget af jordens 

ressourcer.

Den første virksomhed i kommunen har allerede meldt 

sig ind i NBE, og flere vil sikkert følge efter. Omlægning af 

produktion fra lineær til cirkulær økonomi stiller ikke blot 

krav til virksomhederne. Det stiller også krav til, at vi, som 

myndighed, kan samarbejde på tværs af organisationen.

Borgerinddragelse: I Vesthimmerlands Kommune er der 

nedsat et § 17 stk. 4-udvalg om borgerinddragelse. Ud-

valgets opgave er at undersøge og komme med konkrete 

anbefalinger til, hvordan Byrådet kan inddrage borgerne 

i dialog om politik og strategi. Målet er en endnu højere 

grad af borgerinddragelse i udviklingen af Vesthimmer-

lands Kommune.

I den overordnede fysiske planlægning – særligt i 

forbindelse med udarbejdelse af byudviklingsplaner og 

programmer for områdefornyelse i de mindre byer – har 

Vesthimmerlands Kommune valgt at nedsætte lokalråd, 

hvor borgerne og interesseorganisationer har mulighed 

for at sætte deres præg på planerne. Rådene medvirker 

i udformningen af konkrete initiativer, ligesom de også 

tilskyndes til at tage aktiv del i realiseringen. 

Vores bæredygtighedsstrategi
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Byrådet er overbevist om, at det lokale engagement vil 

vise sin værdi i det fremadrettede arbejde med at realisere 

de forskellige planers visioner om vækst.

Frivillighedspolitik: De samme principper anvendes inden 

for andre områder. F.eks. er formålet med udarbejdelse af 

en frivillighedspolitik at sikre, at sammenspillet mellem de 

frivillige og kommunen bidrager til værdi for den enkelte 

og samfundet.

Landdistriktspolitik: Nøgleordene i Vesthimmerlands 

Kommunes Landdistriktspolitik er: Dialog, genkende-

lighed, fællesskab, samarbejde og lokal engagement. 

Nøgleordene danner grundlag for Landsbyudvalget, når 

de afgiver høringssvar, kommer med budgetønsker eller 

igangsætter nye tiltag i landdistrikterne. Der er efterføl-

gende udarbejdet en håndbog ”Landsbyliv”, som er et nyt 

og konkret arbejdsredskab, tænkt som støtte for arbejdet 

i landsbyerne. Her findes gode svar og indfaldsvinkler til 

det konkrete arbejde.

Ungeråd: Der er nedsat et Ungeråd, som er de unges 

talerør og dialogpartner til politikerne. Ungerådet kan stille 

forlag til politisk behandling og kan derved være med til at 

sætte præg på udviklingen af kommunen, med udgangs-

punkt i det at være ung í Vesthimmerland.

 

Samspil mellem beslutningerne
Ønsket om at skabe en bæredygtig verden var baggrun-

den for, at FN i 2015 vedtog 17 verdensmål og 169 delmål. 

Disse mål er mere eller mindre ambitiøse og skal føre frem 

til en bæredygtig verden i 2030.

Målene rækker ind i alle forvaltninger i Vesthimmerlands 

Kommune, fordi de handler om alt fra socialt arbejde, 

sundhed og trivsel - til rent vand, bæredygtig energi, 

klima, havmiljø, bæredygtigt landbrug, byggeri, cirkulær 

økonomi og ansvarligt forbrug.

De handler også om nedbrydning af siloer. Mellem lande, 

kommuner, afdelinger i kommuner, virksomheder og 

de enkelte borgere. Og de handler ikke mindst om godt 

lederskab, god regeringsførelse, god ledelse af virksom-

heder og kommuner og god ”husholdning”, dvs. at vi fejer 

for egen dør.

Pointen er, at hvis vi ikke samarbejder på tværs og udviser 

godt lederskab, får vi svært ved at løse klodens udfordrin-

ger. Fra udryddelse af fattigdom og sult til en markant 

øget indsats for miljøet.

Regeringen har tilsluttet sig de 17 verdensmål, og Vest-

himmerlands Kommune har derfor en opgave med at 

implementere målene i kommunens forvaltninger, således 

at tankegangen bag de 17 verdensmål bliver en integreret 

del af det daglige arbejde.

Vores bæredygtighedsstrategi
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For at give Byrådet et godt grundlag at lægge en strategi 

for den kommende udvikling og planlægning er der krav 

i planloven om, at der fremlægges en opgørelse af plan-

lægningen siden vedtagelsen af Kommuneplan 2017:

Som det fremgår af ovenstående skema, er der igangsat 11 

kommuneplantillæg siden vedtagelsen af Kommuneplan 

2017.

Kommuneplanen er digital og kan ses på:  

www.kommuneplan.vesthimmerland.dk 

Der ud over er der igangsat udarbejdelse af ny byud-

viklingsplan for Løgstør. Byudviklingsplanen forventes 

vedtaget af Byrådet inden udgangen af 2018. 

Det forventes, at der i løbet af Byrådsperioden udarbejdes 

en bymidteplan for Aars, som skal være et idékatalog for 

udvikling af Aars midtby.

Plannr. Titel Status

KP09-316-049 Vindmøller i Thorup Vedtaget 20/9 2018

KP09-311-063 Vindmøller i Nørrekær Enge Vedtaget 13/12 2018

KP17-213-001
Område til offentlige formål ved Livø 

Havn
Vedtaget 4/6 2018

KP17-1-002
Etagebebyggelse Himmerlandsgade 33 

og 35, Aars
Vedtaget 26/4 2018

KP17-2-003
Område til blandet bolig og erhverv Fis-

chergade, Løgstør
Vedtaget 20/9 2018

KP17-2-004 Havnefronten i Løgstør Forslag i høring 1/7 2019 til 26/8 2019

KP17-1-005 Boligområde Klokkelyngen, Aars Vedtaget 29/11 2018

KP17-214-006 Biogasanlæg, Holmvej Vedtaget 28/2 2019

KP17-4-007 Udvidelse af Aalestrup Naturefterskole Vedtaget 24/1 2019

KP17-33-008 Udvidelse Farsø Efterskole Vedtaget 29/8 2019

KP17-2-009
Udvidelse af detailhandelsafgrænsning i 

Løgstør
Vedtaget 29/8 2019

Fordebat Solcellepark ved Bjørnstupvej Høring 20/3 2019 til 23/4 2019

Fordebat Vindmøller i Malle Høring 26/9 2019 til 24/10 2019

Bilag 1  
Planlægningen   
siden sidst
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Bilag 2 underbygger de strategiske fokusområder. Materi-

alet er hentet fra Danmarks Statistik, Undervisningsmini-

steriets Databank samt Har ikke fundet nogen opslagsord.

Sundhedsprofil for Vesthimmerlands Kommune 2017.  

Bilag 2  
Vurdering af udviklingen 
(statistisk materiale)

Befolkningsudvikling i Vesthlmmerlands byer 2010-2018

Landdistrikter 
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 Angivet i % 
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Detaljeret befolkningsudvikling 2006-2017 

Befolkningsudvikling
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Befolkningsfremskrivning 2015-2040

0 6(-6) 9(-9)(-12)(-15) 3(-3) 1512
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Befolkningsudvikling 2018-2045
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Befolkning fordelt på største udenlandske nationaliteter i 2018

 Antal personer
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Udvikling i huspriser 2003-2018
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Hele landet

Aalborg 

Vesthimmerlands

Thisted

Rebild

Morsø
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75,6

75,5
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Udpendling fra Vesthimmerland 2016

Indpendling til Vesthimmerland 2016
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Erhvervsstruktur 2016 i Vesthlmmerlands Kommune 

X Uoplyst aktivitet

S Andre serviceydelser mv.

R Kultur og fritid

QB Sociale insitiutioner

QA Sundhedsvæsen 

P Undervisning

O Offentlig administration, 

forsvar og politi

N Rejsebureauer, rengøring 

og anden operationel service

MC Reklame og øvrige erhvervsservice

MB Forskning og udvikling

MA Rådgivning mv. 

L Ejendomshandel og udlejning  

K Finansiering og forsikring 

JC It- og informationstjenester

JB Telekommunikation

JA Forlag, tv og radio

I Hoteller og restauranter

H Transport

G Handel

F Bygge og anlæg

E Vandforsyning og renovation

D Energiforsyning

CM Møbler og andet industri mv.

CL Transportmiddelindustri

CK Maskinindustri

CJ Fremst. af elektrisk udstyr

CI Elektronikindustri

CH Metalindustri

CG Plast-, glas- og betonindustri

CF Medicinalindustri

CE Kemisk industri

CO Olieraffinaderier mv.

CC Træ- og papirindustri, trykkerier

CB Tekstil og læderindustri

CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

B Råstofindvinding

A Landbrug, skovbrug og fiskeri

 Antal personer 

0 500 1000 1500 2000 2500

26

127

801

341 

1.364

211

224

397

188

104

115

68

243
0

265

753

278
22

0

0

795
162

882
43

1.375

99

12

478
494

2.174

1.299

8

659

2.407

249

287

22
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Arbejdsstedernes størrelse i Vesthimmerlands Kommune 2016

Udannelsesniveau 2018

11 Uoplyst aktivittet

10 Kultur, fritid og anden service

9   Offentlig administration, 

 undervisning og sundhed 

8 Erhvervsservice

7 Ejendomshandel og udlejning

6 Finansiering og forsikring

5 Information og kommunikation

4 Handel og transport mv.

3 Bygge og anlæg

2  Industri, råstofindvinding  

og forsyningsvirkomhed

1 Landbrug, skovbrug og fiskeri 

 1 ansat
 2-4 ansatte
 5-9 ansatte

  20 ansatte  
og derover

 Erhversfaglig
 KVU
 KVM

 KVL

0 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

100

39,29

21,25

50

68,42

34,29
59,26

30,64

45,37

36,36

49,39 32,19 13,56 4,68

17,11 13,9 32,62

31,48 10,65 12,5

29,19 18,63 21,53

29,62 3,7
20 11,43 34,29

7,41

19,3 10,53

26,16 11,63

12,08 13,33 53,33

12,21

1,75

31,43 20 9,29

Aalborg 

Vesthimmerlands

Thisted

Rebild

Morsø

Mariagerfjord

Læsø

Jammerbugt

Hjørring

Frederikshavn

Brønderslev

10,000 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

40,50
67,67

65,20

60,09

70,36
67,91

69,05

68,70

66,68

72,75

65,88

11,80
8,48

8,88

7,40

7,97
7,74

2,38

7,99

5,71

5,91

5,52

25,97
19,48

20,41

21,73

17,06
18,14

28,57

17,57

22,00

17,49

21,80

22
4

6

11

5
6

6

6

4

7
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5Forventet gennemførelse af en videregående uddannelse, 2016

Mariagerfjord

Aalborg

Hele landet

Rebild

Målsætning

Hjørring 

Region Nordjylland

Jammerbugt

Vesthimmerland

Brønderslev

Frederikshavn

Thisted

Morsø

Læsø

62,50 %

62,30 %

61,90 %

60,30 %

60,00 %
59,90 %

58,90 %

56,70 %

55,90 %

55,70 %

40,30 %

54,40 %

54,70 %

55,10 %

Forventet gennemførelse af mindst én ungdomsuddannelse 2016

Mariagerfjord

Hjørring

Rebild

Aalborg

Region Nordjylland

Hele landet

Brønderslev

Frederikshavn

Vesthimmerlands

Jammerbugt

Målsætning

Morsø

Thisted

Læsø

93,40 %

93,20 %

93,10 %
92,20 %

91,70 %

91,30 %

91,30 %

91,20 %
90,90 %

90,90 %

90,00 %

89,80 %

88,60 %

82,80 %

Note: Figuren viser, hvor stor en andel af ungdomsårgang 2016, der 
forventes at opnå en erhvervskompetencegivende videregående 
uddannelse inden for 25 år efter afsluttet dansk 9. klasse i kommunerne, 

i Region Nordjylland og på landsplan. Det er Regeringens målsætning, 
at 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående 
uddannelse. Kilde: Undervisningsministeriets Databank

Note: Figuren viser, hvor stor en andel af ungdomsårgang 2016, der 
forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelseskompetence inden for 
25 år efter afsluttet dansk 9. klasse i kommunerne, i Region Nordjylland 
og på landsplan. At have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 

vil sige, at man enten har gennemført en ungdomsuddannelse eller en 
videregående uddannelse uden forudgående ungdomsuddannelse.
Kilde: Undervisningsministeriets Databank
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Forventet gennemførelse af en lang vidergående uddannelse, 2016

Mariagerfjord

Aalborg

Hele landet

Rebild

Målsætning

Hjørring 

Region Nordjylland

Jammerbugt

Vesthimmerland

Brønderslev

Frederikshavn

Thisted

Morsø

Læsø

30,80 %

26,80 %

26,70 %

26,50 %

25,40 %
25,00 %

23,30 %

23,20 %

22,60 %

22,10 %

12,60 %

19,40 %

19,60 %

21,80 %

Andel af ikke uddannelsesparate på 8. klassetrin, 2017

Vesthimmerlands

Thisted

Jammerbugt

Brønderslev

Frederikshavn

Hele landet

Region Nordjylland

Morsø

Hjørring

Mariagerfjord

Aalborg

Rebild

Læsø

32%

31%

30%

28%

27%

26%

26%

23%

22%

19%

7%

33%

41%

Note: Figuren viser, hvor stor en andel af ungdomsårgang 2016, der 
forventes at opnå en erhvervskompetencegivende lang videregående 
uddannelse inden for 25 år efter afsluttet dansk 9. klasse i kommunerne, 
i Region Nordjylland og på landsplan.. Det er Regeringens målsætning, 

at 25% af en ungdomsårgang skal gennemføre en lang videregående 
uddannelse. Kilde: Undervisningsministeriets Databank

Note: Figuren viser andelen af ikke uddannelsesparate på 8. klassetrin 
i 2017 i kommunerne, i Region Nordjylland og på landsplan.
Kilde: Rapport fra Undervisningsministeriet: Uddannelsesparathed 
hos eleverne i 8. klasse, 2017
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Antal anbragte børn i 2018 1. kvt.

 Antal personer 

137

130

143

3

39

0 100 200 300 400 500 600

Aalborg 

Vesthimmerlands

Thisted

Rebild

Morsø

Mariagerfjord

Læsø

Jammerbugt

Hjørring

Frederikshavn

Brønderslev

531

75

226

162

147

191

Rygevaner blandt borgere i Vesthimmerlands Kommune (%)

Vesthimmerland Regionen

2010 2013 2017 2017

Dagligrygere 22,1 17,9 16,8 16,6

- heraf storrygere 10,7 8,2 8,1 7,9

Lejlighedsrygere 3,0 3,1 3,9 4,8

Eksrygere 26,6 27,1 28,6 29,2

Har aldrig røget 48,3 51,9 50,7 49,4

 Mænd
 Kvinder

Andel af borgere i Vesthimmerlands Kommune der ryger dagligt (%)
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Hvis du ser på det seneste år, hvad ville du så sige passer bedst som 
beskrivelse på din fysiske aktivitet i fritiden? (%)

 Mænd
 Kvinder

Vesthimmerland Regionen

2010 2013 2017 2017

Hård træning og 
konkurrenceidræt

4,8 4,2 4,4  5,0

Motionsidræt og 
tungt arbejde

18,8 20,3 18,9 19,7

Lettere motion 56,6 57,0 52,7 53,1

Fysisk inaktiv 19,7 18,5 24,0 22,1

Andel af borgere i Vesthimmerlands Kommune der er fysisk inaktive i fritiden (%)

Andel af borgere i Vesthimmerlands Kommune med et højrisikoforbrug af alkohol (%)
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Andel af borgere i Vesthimmerlands Kommune med et usundt kostmønster (%)

Kostmønstre blandt borgere i Vesthimmerlands Kommune (%)

BMI blandt borgere i Vesthimmerlands Kommune (%)

Vesthimmerland Regionen

2010 2013 2017 2017

Sundt  
kostmønster

17,4 16,0 14,2 14,9

Kostmønster med 
sunde og usunde 
elementer

63,5 68,0 64,1 65,8

Usundt  
kostmønster

19,2 16,0 21,7 19,3

Vesthimmerland Regionen

2010 2013 2017 2017

Svær overvægt 
BMI 30+

16,8 18,7 21,7 19,4

Overvægt 
BMI 25-29,9

38,1 36,1 38,7 35,8

Normalvægt
BMI 18,5-24,9

42,8 43,0 37,8 42,8

Undervægt
BMI under 18,5

2,4 2,2 1,8 2,1

 Mænd
 Kvinder

16-24 år 25-44 år 45-64 år I alt65+ år

35

25

30

20

15

10

5

0



side 50

Andel af borgere i Vesthimmerlands Kommune der er svært overvægtige (%)

 Mænd
 Kvinder

16-24 år 25-44 år 45-64 år I alt65+ år
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Andel af borgere i Vesthimmerlands Kommune med højt stressniveau (%)

 Mænd
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Vesthimmerlands Kommune

Vestre Boulevard 7

9600 Aars

Tlf. 99 66 70 00

post@vesthimmerland.dk 

sikkerpost@vesthimmerland.dk


