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Kære læser 

Hermed foreligger Hjørring Kommunes budget for 2020 – 2023.  

Budgettet, der blev vedtaget 5. november 2019, præsenteres i 2 
bind, hvor bind 1 med de generelle forudsætninger og bemærk-
ninger er målrettet det samlede byråd og kommunens borgere. 
Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi Horisont og 
Handlekraft er ligeledes en del af bind 1, og beskriver hvordan 
Byrådet ser Hjørring Kommune frem mod 2030.  

I bind 2 præsenteres de mere specifikke budgetforudsætninger 
samt alle de lovbestemte oversigter, der mere henvender sig til 
medlemmerne af fagudvalg og medarbejdere i fagforvaltninger 
samt borgere, der ønsker en dybere indsigt. 

God læselyst. 

 

Arne Boelt 

Borgmester 



HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2020-2023 
Indledning 
 

 

Budget 2020 og Horisont og Handlekraft 

 
Horisont og Handlekraft, der er Hjørring Kommunes Plan- og Ud-
viklingsstrategi, angiver retningen for kommunens samlede udvik-
ling og er sammen med budgettet omdrejningspunktet for den po-
litiske styring i Hjørring Kommune.  
 
Horisont og Handlekraft og de årlige prioriteringer med budgettet 
er derfor samlet i denne publikation for at vise sammenhængene 
mellem Byrådets overordnede strategi og de økonomiske priorite-
ringer. 
 
Byrådet i Hjørring Kommune har med Horisont og Handlekraft 
valgt at fastholde nøgleordene samarbejde, tilpasning, omstilling 
og investering som de ledetråde, der skal bringe kommunen styr-
ket igennem de udfordringer, der opleves med store forskydninger 
i befolkningsudviklingen og deraf følgende økonomiske udfordrin-
ger.  

Med Horisont og Handlekraft er det klare signal, at Byrådet vil gå 
fremtiden proaktivt i møde med fokus på et tæt samspil med om-
verdenen, lokalt, regionalt og nationalt.  

 

 

 
Det er centralt i Horisont og Hand-
lekraft, at vi som kommune hele 
tiden skal tilpasse os virkelighe-
den og nye vilkår. Derfor er det 
vigtigt at fokusere og prioritere de 
kommunale indsatser og holde et 
vedvarende blik på, hvordan der 
kan effektiviseres og opnås sy-
nergier i driften. 

Samtidig er det også væsentligt i 
Horisont og Handlekraft at holde 
fast i udsyn og det lange sigte for 
at finde fremtidens løsninger for 
hele kommunen.  

Koblingen mellem Horisont og 
Handlekraft og budgettet er en fælles ramme om en dynamisk sty-
ring, der skal sikre en effektiv opgaveløsning i høj kvalitet til glæde 
for borgere, brugere og samarbejdspartnere.  

  



HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2020-2023 
Indledning 
 

 

Læsevejledning 

Hjørring Kommunes Forslag til Budget 2020-2023 består af 2 bind: 

• Budgetbind 1 – Det overordnede budgetmateriale 
• Budgetbind 2 – Budgetforudsætninger og detailbudgetter                                                                           

Budgetbind 1’s første afsnit indeholder de generelle bemærkninger, der 
rummer en beskrivelse af de overordnede forudsætninger og en økono-
misk Budgetopgørelse med afsæt i disse forudsætninger og Økonomiud-
valgets rammeudmelding. 

Byrådets mål for de forskellige målområder er beskrevet i afsnittet med 
fagudvalgenes generelle budgetbemærkninger. Afsnittet indeholder visi-
oner, mål og beskrivelser af service og aktiviteter for områderne, sam-
men med den økonomiske ramme for hvert af de pågældende områder. 

Sidste afsnit indeholder Hjørring Kommunes Plan og Udviklingsstrategi 
– Horisont og Handlekraft.  

Budgetbind 2 er det mere detailorienterede bind.  

Her fremgår de mere specifikke budgetforudsætninger såsom befolk-
ningsprognose, udvikling i priser, økonomiaftalen og andre overordnede 
økonomiske og planlægningsmæssige forudsætninger, ledsaget af for-
skellige nøgletal.  

• Fagudvalgenes specifikke bemærkninger, der mere dybdegå-
ende beskriver sammensætningen af økonomien i det enkelte 
udvalg. 

• Hjørring Kommunes samlede investeringsoversigt og de tilhø-
rende anlægsbemærkninger. 

• Takster  
• Bevillingsoversigt  
• Fagudvalgenes budgetprioriteringer. 

Til sidst præsenteres en mere detaljeret beskrivelse af indtægtsforud-
sætningerne. 

 

 

 

Lovkrav til Planstrategien   

Byrådet skal i første halvdel af deres valgperiode offentliggøre en strategi for kommune-
planlægningen. Strategien skal indeholde Byrådets vurdering og strategi for udviklingen i 
kommunen samt en beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres. 

Lovkrav til Budget  

Byrådet skal i 2019 senest den 5. november vedtage et budget for det kommende år, som 
indeholder en samlet prioritering af og fastlæggelse af rammer for kommunens økonomi 
for det kommende år samt finansieringen af ressourceforbruget. Endvidere skal budgettet 
indeholde en økonomisk ramme og prioritering for den efterfølgende tre-års-periode. 

 

 

Horisont  

og Handlekraft 

Mål for 
fagudvalg

Kommune -
plan

Budget



HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2020-2023 
Generelle budgetforudsætninger 

 

Overordnede vilkår eller forudsætninger for budget-

lægningen for 2020-2023 for Hjørring Kommune 

 

1) Skattesatser 

I 2020 er udskrivningsprocenten sat op med 0,2 %, derudover 

er der for Hjørring Kommune budgetteret med følgende skat-

tesatser: 

• 26,1 % i udskrivningsprocent 

• 34,0 promille i grundskyldspromille 

• 1,19 % i kirkeskatteprocent 

For overslagsårene 2021-2023 er der budgetteret med 

samme forudsætninger som i 2020. 

 

2) Statsgaranti 

I det foreliggende budgetmateriale er der valgt det statsga-

ranterede udskrivningsgrundlag for 2020, således at de af 

staten udmeldte forudsætninger for udskrivningsgrundlag og 

befolkning for 2020 er lagt til grund i det udarbejdede budget-

materiale. Budgettet i overslagsårene 2021 til 2023 følger 

KL’s tilskudsmodel igen med afsæt i det statsgaranterede ud-

skrivningsgrundlag. 

 

 

 

3) Oversigt over generelle tilskud 2020 

I Økonomiaftalen for 2020 fremgår det, at det samlede stats-

tilskud (bloktilskudspuljen) udgør 72,6 mia. kr. Heraf går bl.a. 

50,6 mia. kr. til finansiering af landsudligningen, 7,1 mia. kr. 

til udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt under-

skud. I tabellen nedenfor er Hjørring Kommunes andel af ud-

valgte tilskud vist:   

Generelle tilskud m.v. (mio. kr.) -1.396,7  

heraf   

- Kommunal udligning -1.039,5  

- Statstilskud -65,6  

- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår -23,5  

- Beskæftigelsestilskud -145,0  

- Tilskud til styrkelse af kommunernes likvidi-
tet -59,4  

 

Hjørring Kommune modtager udover overstående en række 

særtilskud. For en nærmere beskrivelse heraf, henvises der 

til særskilt notat omkring tilskud, udligning og skatter. 

 

 

 



HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2020-2023 
Generelle budgetforudsætninger 

4) Styrket finansiering  

I 2020 får Hjørring Kommune 59,4 mio. kr. i tilskud fra en 

statslig tilskudspulje til styrket finansiering i kommunerne.  

I det foreliggende budgetmateriale er det forudsat, at Hjørring 

Kommune også for 2021-2023 vil modtage tilskud fra styrket 

finansiering svarende til niveauet i 2020.   

 

5) Låneoptagelse 

Der er budgetteret med en låneadgang på 65,0 mio. kr. i 

2020, hvoraf 25,0 mio. kr. kan henføres til udmeldt dispensa-

tion vedrørende lav likviditet samt dispensation på 24,0 mio. 

kr. til borgernære projekter. 

I overslagsåret 2021 er der budgetteret med en lånoptagelse 

på 43,0 mio. kr., mens der i overslagsårene 2022-2023 er 

budgetteret med en låneadgang på 38,0 mio. kr. i hvert af 

årene. 

 

6) Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner  

Social- og Indenrigsministeriet har d. 7. oktober udmeldt at 

Hjørring Kommune får 13,0 mio. kr. i tilskud efter § 16, til-

skud til særligt vanskeligt stillede kommuner.  

 

 

7) Bufferpulje  

Hjørring kommune har for 2020 til 2023 budgetteret med en 

bufferpulje på ca. 25 mio. kr. under Økonomiudvalget.  

Bufferpuljen skal finansieringsmæssigt håndtere driftsrulnin-

ger inden for udsving af servicerammen og udsving på ind-

tægtssiden.   

Såfremt bufferpuljen ultimo året ikke er disponeret, vil de ikke 

disponerede midler blive tilført kassen. Likviditetsmæssigt for-

udsættes det, at kun halvdelen af bufferpuljen bliver dispone-

ret til forbrug. 

 

8) Befolkningsforudsætninger 

Der er for Hjørring Kommune hhv. hele landet forudsat føl-

gende befolkning for årene 2020-2023: 

  2020 2021 2022 2023 

Hjørring Kommune 64.430 64.479 64.398 64.306 

Hele landet 5.830.976 5.855.045 5.878.815 5.902.710 

 

Befolkningsforudsætningerne er med baggrund i Social- og 

Indenrigsministeriets udmelding vedrørende betalingsbefolk-

ningstallet, der anvendes i relation til tilskud og udligning. 

Overslagsårene 2021 – 2023 er et beregnet estimat.  















BILAG 1

Alle tal i 1.000 kr.

Område Udvalg
Budget

2020
Overslag

2021
Overslag

2022
Overslag

2023
Sum Bemærkninger

Bundlinje 1. behandlingsforslag 36.653 50.350 155.599 162.484 405.086

Ændringer Indtægtssiden -19.673 -34.839 -50.180 -65.659 -170.351
Forøgelse af kommuneskatten ØKU -19.673 -19.839 -20.180 -20.659 -80.351 Indkomstskatten løftes med 0,2 % til 26,1%

Forventet tilførsel af yderligere indtægter fra kommende Økonomiaftaler ØKU 0 -15.000 -30.000 -45.000 -90.000 Tilføres balancepuljen

Ændringsforslag driften 13.750 -26.650 -54.550 -80.150 -147.600

Pulje NT-merudgifter ØKU 3.500 3.500 3.500 3.500 14.000

Pulje Rygestop ØKU 500 0 0 0 500

Bortfald af midler fra AUU til Handicapområdet SÆH 1.500 2.000 2.000 2.000 7.500

Udvidelse driftsmidler plejeboliger SÆH 0 1.000 4.400 8.800 14.200

Homestart familiekontrakt BFU 550 550 550 550 2.200

Yxengaard BFU 400 400 400 400 1.600

Tilbagerulning rammebesparelse skoler BFU 3.300 7.700 6.400 6.400 23.800

Normering dagtilbud BFU 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000

Opgradering Naturformidler TMU 500 500 500 500 2.000

Tilførsel halområdet (Vedtagne besparelser for 2020-2022 droppes) BFU 500 500 500 500 2.000

Udvikling af talent- og elitemiljø BFU 500 500 500 500 2.000

Nedrivning af Møllegården, Vrå ØKU 0 -800 -800 -800 -2.400
Reduktionsmål 2021-2023 ØKU 0 -3.000 -3.000 -3.000 -9.000 Fast opgave for udvalgene til beslutning inden udgangen af juni 2020

-"- AUU 0 -3.000 -3.000 -3.000 -9.000 -"-

-"- SÆH 0 -3.000 -3.000 -3.000 -9.000 -"-

-"- TMU 0 -3.000 -3.000 -3.000 -9.000 -"-

-"- BFU 0 -3.000 -3.000 -3.000 -9.000 -"-

Finansiering -30.000 -60.000 -60.000 Udligningsreform eller øget skat.

Balancepulje drift til senere udmøntning ØKU 0 -30.000 -30.000 Udarbejdelse af reduktionskataloger mhp sikring af håndtag udover indtægtsstigninger

Ændringer anlæg, jf. næste fane -6.140 22.636 -5.460 -22.880 -11.844

Samlet virkning af ændringer -12.063 -38.853 -110.190 -168.689 -329.795

Ny bundlinje efter ændringsforslag ("+ " = kasseforbrug) 24.590 11.497 45.409 -6.205 75.291
Kun halvdelen af bufferpuljen disponeres til forbrug -12.600 -12.600 -12.600 -12.600 Kræver handling, hvis tingene skrider.
Fremrykning opkrævning Socialtilsyn Nord -17.100 Likviditetsvirkning ny betalingsaftale
Fremrykning lån (25 mio. kr.) fra medio til primo 2020 -12.500
Tilrettet bundlinje -17.610 -1.103 32.809 -18.805 -4.709

Forv. 2019
Estimat likviditet 170.000 141.305 150.662 134.809 127.807

Budget 2020-2023 - Ændringsforslag fra Liste A, F, T og Ø .
10. oktober 2019

Ved indtastning, skal der minus "-" foran alle beløb, som øger kommunens indtægter eller reducerer udgifterne. Omvendt skal der ikke indsættes fortegn på mindre indtægter eller øgede udgifter (udvidelser). Beløb indsættes i 1.000 kr.  



BILAG 2

Område Udvalg
Budget

2020
Overslag

2021
Overslag

2022
Overslag

2023 Sum
Anlægsramme 1. budgetforslag 121.930 117.350 112.880 112.880 465.040 Bemærkninger
Resultat af trykprøvning af eksisterende projekter i udvalgene 
og administrativt forslag til ændret periodisering.

Tværgående -14.560 18.151 -7.460 3.869 0

Tilpasset anlægsramme og investeringsoversigt, jf. 
vedlagte.

107.370 135.501 105.420 116.749 465.040

Nulstilling af udisponeret anlægspulje i 2023 til prioritering ØKU 0 0 0 -65.169 -65.169
Indtast beløb, hvis puljen helt eller delvist ønskes videreført til 
kommende budgetlægninger (uden fortegn)

ØKU 0 0 0 28.420 28.420

Indtast ændringsforslag bl.a. med udgangspunkt i 
prioriterede ønsker fra de enkelte udvalg:

8.420 4.485 2.000 10.000 24.905

Dronningsgade-provenu ØKU -7.500 -7.500 0 -15.000
Dronningsgade-provenu, Bymidtestrategi ØKU 0 0 0 10.000 10.000
Dronningsgade-provenu, pulje til decentralt brug ØKU 1.000 2.000 2.000 0 5.000 Anvendelse aftales mellem parterne.
Nedrivning Møllegården, Vrå og etablering af midlertidig 
parkering

ØKU 3.000 0 0 0 3.000
Endelig stillingtagen til anvendelse ifbm. overordnet visionsplan for 
Vrå By.

Etablering af Lægehus i Hirtshals SÆH 1.170 2.830 0 0 4.000
Brandsikkerhed Plejecentre og Botilbud mv. SÆH 6.000 0 0 0 6.000
Cykelsti langs Sæbyvej ved Ilbro TMU 2.000 2.000 0 0 4.000
Signalanlæg Aalborgvej TMU 600 0 0 0 600
Gårestrupvej TMU 1.650 0 0 0 1.650
Naturmødet - NaTour hele året TMU 500 500 500 0 1.500
Flytning af cykelsti/bro - Uggerby Å TMU 800 0 0 0 800
Kystsikring TMU 2.600 1.500 1.500 1.500 7.100

Buffer til infrastruktur, vejvedligeholdelse og klima TMU -3.900 -2.000 -2.000 -1.500 -9.400 Puljen omdøbes til "Håndtering akutte udfordringer fra
klimahændelser"

Højene Hallen - tilbygning BFU 2.000 0 0 0 2.000
Kapacitetsudvidelse - Hjørring Skolen BFU 2.000 5.155 0 0 7.155
Nedjustering pulje områdeby/turismefremme ØKU -1.000
Nedjustering vedligeholdelsesramme - ældreområdet SÆH -500
Nedjustering vedligeholdelsesramme - sundhed-handicap SÆH -500
Nedjustering Fællespulje - skoler BFU -500
Nedjustering Fællespulje - dagtilbud BFU -500
Nedjustering nedrivningspulje TMU -500

0
Samlet virkning af ændringer -6.140 22.636 -5.460 -22.880 -11.844

Tilpasset anlægsramme 115.790 139.986 107.420 90.000 453.196

Budget 2020-2023 - Bilag ændringsoversigt anlæg
10. oktober 2019

Ved indtastning ingen fortegn ved tilvalg af anlægsø nsker og minus "-" foran ved fravalg af projekter eller reduktion af ramme i eksisterende projekter. Indtast i 1.000 kr.



Vedt. Budget
2019

Budget
2020

Overslag  
2021

Overslag
2022

Overslag
2023

Indtægter
Skatter -2.925,7 -3.082,0 -3.103,7 -3.156,4 -3.228,3

Generelle tilskud m.v., heraf -1.369,9 -1.391,5 -1.477,1 -1.528,5 -1.532,9

- Særtilskud -13,0 -13,0 -13,0 -13,0

- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår -23,5 -23,5 -23,5 -23,5

- Finansieringstilskud -59,4 -59,4 -59,4 -59,4

Indtægter i alt -4.295,6 -4.473,5 -4.580,8 -4.684,8 -4.761,2

Driftsudgifter
Økonomiudvalget, heraf 568,2 569,9 520,6 491,1 449,3
- Grundbudgettering Voksenhandicap - pulje til afdækning af forventet opdrift 0,0 16,2 32,0 35,2

* - Bufferpulje 25,6 25,6 25,6 25,6

- Reduktionsmål fordelt med 3 mio. kr. til hvert udvalg 0,0 -15,0 -15,0 -15,0

- Balancepulje 0,0 -45,0 -90,0 -135,0

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 1.015,1 1.056,1 1.086,5 1.105,0 1.122,6

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 1.412,4 1.467,9 1.475,1 1.490,3 1.500,7

Teknik- og Miljøudvalget 123,4 122,4 121,4 121,4 121,4

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 1.039,3 1.053,0 1.048,0 1.042,0 1.038,8

Lov og Cirkulæreprogram, alle udvalg 7,6 9,4 10,4 0,5

Løn- og prisreserver 79,8 174,2 269,5 364,5

Driftsudgifter i alt 4.158,5 4.356,6 4.435,2 4.529,6 4.597,8

Driftsresultat før finansiering -137,1 -117,0 -145,6 -155,2 -163,4

Renter mv. 17,3 10,7 10,6 10,5 9,9

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -119,9 -106,3 -134,9 -144,8 -153,5

** Driftsmæssig råderum (- = positivt råderum) -41,1 -25,9 -51,0 -57,0 -65,3

Anlægsudgifter
Anlægsramme - på tværs af udvalg 135,9 115,8 140,0 107,4 90,0

Løn- og prisreserver 0,0 0,0 2,2 4,2 6,4

Anlægsudgifter i alt 135,9 115,8 142,2 111,6 96,4

Resultat af det skattefinans. område 16,0 9,5 7,2 -33,1 -57,1

Resultat af forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16,0 9,5 7,2 -33,1 -57,1

Ændring af likvide midler
Resultat i alt 16,0 9,5 7,2 -33,1 -57,1

Øvrige finansforskydninger 1,7 -0,3 -36,6 28,7 0,7

Afdrag på lån (langfristet gæld) 78,7 80,3 83,9 87,8 88,1

Optagne lån (langfristet gæld) -33,0 -65,0 -43,0 -38,0 -38,0 sum
Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug ) 63,5 24,6 11,5 45,4 -6,2 75,3

Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet
(- =negativ likviditet) 170,0 141,3 150,7 134,8 127,8

Serviceramme (=sigtepunkt) 3.053,1

Skatteforudsætninger:

Udskrivningsprocent 25,90 26,10 26,10 26,10 26,10
Grundskyldspromille 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
Kirkeskat 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19

Noter: 

*

**

Budgetopgørelse 

5. november 2019

FINANSIERINGSOVERSIGT

I mio. kr.

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

C. RESULTAT I ALT (A+B)

Bufferpuljen er afsat til afdækning af udsving på indtægtssiden og forbrug af rulninger inden for servicerammen. I likviditetsberegningen er det forudsat, at kun halvdelen af puljen 
bliver disponeres til forbrug.  Endvidere er der indlagt likviditetsgevinst fra tidligt låneoptag i 2020 og ændret betalingsaftale for Socialtilsyn Nord.

Det driftsmæssige råderum svarer til driftsresultat minus afdragsbyrden på den langfristede gæld

Ændringsforslag og budgetaftale liste A, T, F og Ø



(i 1.000 kr.)

2020 2021 2022 2023 Sum Bemærkninger

Bruttoanlægsudgifter 140.790 155.486     115.420 100.840       512.536       

Endelig anlægsramme 115.790 139.986 107.420 90.000 453.196

Økonomiudvalget 3.040 2.040 14.540 51.460 71.080

Udisponeret anlægspulje inkl. PL til 2020-niveau 0 0 0 28.420 28.420 Puljen disponeres ved kommende budgetlægninger.

Jordforsyning - budgetteret salgsindtægt -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -28.000

Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv. 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Slotvedgård 540 540 540 540 2.160
Hjørring Kommune har rig mulighed for at drage nytte af naturen i forhold til indlandsturismen. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der på et projekt omkring 

Slotvej Gård i Sindal, hvor man har købt gården. Købet afdrages over 10 år.

Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger 500 500 500 500 2.000
Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på kultur-bygninger. Puljen dækker ligeledes tilskud til mindre anlæg i 

foreninger og selvejende institutioner efter ansøgning.

Områdefornyelser/Turismefremme 1.000 2.000 2.000 2.000 7.000
Puljen skal anvendes dels som en pulje til områdefornyelse rettet mod de 4 mindste områdebyer, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken og dels som en pulje til at fremme 

en turisme, der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og lokalbefolkningen.

Energibesparende foranstaltninger 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000
Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere kommunens  bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages har korte tilbagebetalingstider 

og lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen.
Energibesparende foranstaltninger - selvejende institutioner og 

foreninger
2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

En tilskudspulje med sigte på gennemførelse af demonstrationsprojekter i samarbejde med interesserede selvejende institutioner, der kan give inspiration til 

efterfølgende lånefinansierede projekter i andre institutioner.

Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel - erstatning af 

pavilloner med nybyggeri
0 0 5.000 6.000 11.000         

Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel ønsker at erstatte eksisterende (nye og gamle) pavilloner på 540 m
2
 med et nybyggeri i mursten på 500 m

2
. Det vil

koste 10,000 mio. kr. til bygninger og 1,000 mio. kr. til ny parkeringsplads. Ydelsen på et 25-årigt lån vil kunne finansieres via lejebesparelse på den nye pavillon. 

Herudover vil der være en restbesparelse på ca. 0,020 mio. kr. årligt til økonomiudvalgets bygningskonti. Den nuværende lejeudgift samt forventet 

energibesparelse på i alt 0,580 mio. kr. årligt skal overføres til Økonomiudvalget fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. 

Dronningsgade - provenu -7.500 -7.500 -15.000        
Salget af Dronningensgade-grunden indbringer 15,000 mio. kr. efter anvendelse af midler til genhusning af musisk skole og grundkapitalindskud til de nye 

almennyttige boliger på grunden.

Dronningsgade - provenu, Bymidtestrategi 10.000 10.000         

Dronningsgade - provenu, pulje til decentralt brug 1.000 2.000 2.000 5.000 

Nedrivning Møllegården, Vrå - og etablering af midlertidig 

parkering
3.000 3.000 

Der afsættes 3,000 mio. kr. til nedrivning af Møllegården i Vrå og etablering af midlertidige P-faciliteter på grunden. I løbet af 2020 igangsættes et 

arbejde med udarbejdelse af en visionsplan for Vrå Bys udvikling efter at den nye skole og daginstitution ibrugtages. I den forbindelse tages der 

stilling til hvilken fremtidig permanent funktion parterne ønsker på grunden.
Naturmødet - NaTour hele året 500 500 500 - 1.500 

        Samlet anlægsudgift 1.500 1.500 1.500 - 4.500 

        Tilskud fra Nordea Fonden -1.000 -1.000 -1.000 - -3.000          

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 26.120 38.780 41.550 18.960 115.410

Vedligeholdelsesramme Ældreområdet 3.400 3.900 3.900 3.900 15.100 Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (servicearealer) afsættes en vedligeholdelsesramme. 

Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap 2.200 2.700 2.700 2.700 10.300
Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet  f.eks. træningsfaciliteter, botilbud og væresteder afsættes der en 

vedligeholdelsesramme. 
Træningsområdet - reinvestering i udstyr 380 380 380 380 1.520 Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udslidt træningsudstyr på træningsområdet.

Tandplejen - reinvestering i udstyr 370 370 370 370 1.480 Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr.

Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr 1.700 1.700 1.700 1.700 6.800
For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne løbende vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og 

afskrivning af reinvesteringer indgår i takstberegningen.

Omlægninger på det specialiserede socialområde 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 For at understøtte Sundheds-, Ældre- og Handicapområdets investeringsstrategi, videreføres puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet.

Nyt Ældrecenter Sindal 9.200 18.500 31.000 8.410 67.110

 - Boliger 1.200 4.000 6.000 2.000 13.200

- Serviceareal og Aktivitetscenter mm. 8.000 14.500 25.000 10.250 57.750

* Servicearealtilskud på 96 boliger a' 40.000 kr. -3.840 -3.840

Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej 200 6.900 0 0 7.100 

Projektet er todelt og indeholder dels en omfattende om- og tilbygning af servicearealerne, dels en udvidelse af botilbuddet med 12 pladser. Servicearealerne er 

utilstrækkelige som det er i dag, og der skal derfor bl.a. etableres nye kontorer, stort mødelokale, personaletoiletter, p-pladser mm. Udvidelsen af botilbuddet 

ønskes med baggrund i ventelistesituationen samt forventninger til opdrift i øvrigt. Der ses både et behov for multihandicappede samt gruppen der efterspørger det 

generelle botilbud. Prisoverslaget er udregnet på baggrund af erfaringstal fra en tidligere udvidelse af Aage Holms Vej. 

Etablering af lægehus i Hirtshals 1.170 2.830         - - 4.000 
        Samlet anlægsudgift 10.670 - - - 

        Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet -9.500 - - - 

Brandsikkerhed på Plejecentre og botilbud mv 6.000 - - - 6.000 

På baggrund af Bygningsstyrelsens kortlægning af brandsikkerhed på landets plejecentre, har Nordjyllands Beredskab i foråret 2019 foretaget en besigtigelse af 

plejecentre og botilbud i blandt andet Hjørring Kommune. I forlængelse heraf foretager Team Byggeri og Ejendomme en nærmere gennemgang af behovet for 

brandsikkerhedsmæssige tiltag, og i samarbejde med SÆH-området udarbejdes en konkret og prioriteret handlingsplan for afhjælpende tekniske indsatser, 

tidsplaner og økonomiske overslag omhandlende de inspicerede plejecentre. Det økonomiske overslag er endnu ikke endelig kvalificeret, men et foreløbigt estimat 

på forventede kommunale anlægsudgifter (der vil også være en del som beboerne skal finansiere over huslejen) lyder på 6,400 mio. kr. Heri er indeholdt 0,400 

mio. kr. som allerede er afholdt over botilbudsområdets driftsbudget.

Teknik- og Miljøudvalget 13.500 12.250 9.750 10.750 46.250

Byforskønnelse - nedrivningspulje 1.400 1.900 1.900 1.900 7.100
Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af 

igangværende proces med forskønnelse af yderområder.

Bygværker 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Består af broer, underføringer under veje og parkeringspladser i etager mv. Det er vigtigt at nuværende skader udbedres, inden de forværrer tilstandene på 

bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationerne og på sigt kan medføre svigt/nedbrud.

Buffer til akut opståede udfordringer som følge af klimahændelser 2.100 4.000 4.000 4.500 14.600

Indsats i forbindelse med kystsikring eller til afhjælpning af skader efter større klimahændelser.  For 2020 er der truffet beslutning om at finansiere udvidelsen af 

aftalen omkring sandfodring ud fra Lønstrup ved at reservere 1,100 mio. kr. fra buffer-puljen. Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinær 

vejvedligeholdelse.

Cykelstiprojekter 500 500 500 500 2.000 En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter med størst behov.

Signalanlæg - fornyelse 350 350 350 350 1.400 Bevillingen skal sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau.

Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog 0 500 0 500 1.000 Puljen skal udløses, når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere. 

Frivillighed 500 500 500 500 2.000 En pulje til en indsats omkring frivillighed.

Cykelsti langs Sæbyvej v. Ilbro 2.000 2.000 - 4.000 Cykelsti mellem Brønderup og Ugiltvej ved Ilbro. Sammenbinding af eksisterende cykelstier for øget trafiksikkerhed

Signalanlæg ved Aalborgvej 600 - - - 600 Etablering af signalanlæg på Ålborgvej for at øge trafiksikkerhed og tilgængelighed til og fra hjemmeplejen og virksomheder i området

Gårestrupvej
1.650 - - - 1.650 

Udvidelse af Gårestrupvej, som er for smal til at håndtere lastbiltrafikken til og fra et af biogasanlæggene i kommunen. Dette i relation til trafiksikkerheden mht. 

cyklister

Flytning af cykelsti/bro - Uggerby Å 800 - - - 800 
Den Nationale cykelrute mellem Hirtshals og Tversted er ved at ryge i havet, hvor den krydser udløbet af Uggerby Å. Cykelstien og broen over Uggerby Å skal 

derfor flyttes for at den Nationale cykelrute kan opretholdes

Kystsikring

2.600 1.500         1.500 1.500 7.100 

For 2020 og frem er der årligt disponeret 1,500 mio. kr. til sandfodringsprojekter langs kysten i samarbejde med grundejerforeninger i forholdet 1:1 med private 

bidrag. For 2020 er der ligeledes disponeret 1,100 mio. kr. til finansiering af udvidelsen af fællesaftalen med Kystdirektoratet omkring kystsikring for at matche 

Kystdirektoratets forøgede tilskud til opgaven. Fra 2021 søges denne udgift finansieret anderledes.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 73.130 86.916 41.580 8.830 210.456

Fællespulje, skoler 7.400 1.500 4.700 4.700 18.300
Der er afsat fællespulje til anlæg, skoler. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver 

og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.

Fællespulje, Hjørring Hallerne 1.130 1.130 1.130 1.130 4.520
Der er afsat fællespulje til anlæg, haller. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i hallernes driftsbudgetter, herunder større renoveringsopgaver 

og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.

Fællespulje, dagtilbud 3.500 1.000 2.500 2.500 9.500
Der er afsat fællespulje til anlæg, dagtilbud. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter herunder større 

renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.

Medfinansieringspulje 500 500 500 500 2.000
Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kultur-, fritids- og bosætningsområdet. Puljen anvendes dels til 

medfinansiering af nye projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg.

Skole og børnehus i Vrå 34.200 67.631 0 0 101.831
Etablering af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold til 

byggearbejdet og driftssituationen for de institutioner, der skal rummes i bygningen. 

Musisk Skole 7.000 0 22.750 0 29.750

Byrådet vedtog i marts 2019, at etablere et nyt byggeri på Jernbanegade 25-27 samt Banegårdspladsen 2 i Hjørring til erstatning for Hjørring Musiske Skoles 

nuværende faciliteter i Dronningensgade samt at der skal afsættes en samlet ramme på 35,000 mio. kr. til projektet. Budgetrammen skal finansieres med det 

allerede afsatte beløb på 12,250 mio. kr. på BFU´s område i 2019/2020. De resterende 22,750 mio. kr. skal tages fra det udisponerede anlægsbeløb i 2022 på 

investeringsoversigten fra Budget 2019-2022.

Børnehus i Hjørring Øst 11.000 10.000 10.000 0 31.000

Institutionerne i Hjørring Øst mangler børnehavepladser på grund af et stigende børnetal. På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 15. maj 2017 blev det 

anbefalet, at der arbejdes med et nyt børnehus i 2020 med plads til 75 børnehavebørn + 30 vuggestuebørn.  De 30 vuggestuepladser skal imødekomme, at flere 

forældre kan få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads. Dette vil betyde en tilpasning i dagplejen. Det oprindelige projekt til nyt børnehus i Hjørring by, kan ikke 

dække behovet for pladser i forhold til det stigende børnetal i område øst. Projektet er oprindeligt beregnet til 75 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser. For at 

kunne dække pasningsbehovet i området, skal projektet øges med yderligere 65 børnehavepladser. Desuden ønskes specialbørnehaven Viben flyttet til det nye 

børnehus med plads til 15 børn. Herved gives der plads til yderligere 20 børnehavepladser i Børnehuset Bagterp. Budgettet til nyt børnehus i Hjørring by øges til 

samlet 40,000 mio. kr., hvoraf de 9,000 mio. kr. er afsat i 2019.

Bagterp undervisningssted - tilbygning 2.200 0 0 0 2.200 
Der afsættes 2,200 mio. kr. i 2020 til etablering af en tilbygning på 110 m

2
 ved Bagterp-skolen til erstatning for lokaler i den gamle lærerbolig. Der udarbejdes et

projektforslag med mindre der i forbindelse med Finansloven aftales ændringer, der medfører frigørelse af kommunale lokaler.

Højenehallen - tilbygning 2.000 - - - 2.000 

Højene Hallen servicerer Højene Skoles indendørs og udendørs aktiviteter, samt Skibsby Højene Idrætsforenings ca.1.400 medlemmers indendørs og udendørs 

aktiviteter. Foreningsaktiviteterne indendørs som udendørs er fordelt på begge køn, hvilket giver et stort pres på omklædningsfaciliteterne, da de mange kampe og 

stævneaktiviteter også kræver omklædningsrum til de mange gæstende holds idrætsudøvere. Der ønskes etableret flere omklædningsrum ved Højenehallen, og 

gerne sådan at indendørs og udendørs aktiviteter kan adskilles, samt yderligere depotfaciliteter. Det samlede projekt lyder på 5,993 mio. kr. Der blev i 2018 

reserveret 2,000 mio. kr. til projektet på BFU´s fælles anlægspulje til Hjørring Hallerne - vedligehold.

Hjørring Skolen - kapacitetsproblemer 2.000 5.155 - - 7.155

Der skal laves en tilbygning til Hjørring Skolens K-klasser i tilknytning til K-klassernes eksisterende lokaler ved Højene Undervisningssted. Der er de seneste år 

sket en stigning i elevtallet ved Hjørring Skolens K-klasser. I foråret 2019 er der 74 elever i K-klasserne og til skoleåret 2019/2020 er der allerede nu indskrevet 68 

elever med en forventning om, at der kommer flere. Der er pt. flere elever der modtager undervisning på gangen med skillevægge som afskærmning. Det er en 

uholdbar løsning, da eleverne ofte er meget lyd-sensitive og der ses en klar stigning i udadreagerende adfærd/mistrivsel, når der ikke er mulighed for at skærme 

eleverne.

Løkken undervisningssted - Nyt tagpap på pyramidetaget og 

østfløjen
2.200 0 0 0 2.200 

Tagene er fra henholdsvis 1963 og 1984 og trænger til udskiftning, da tagrygningerne er begyndt at blæse af og skifferpladerne er begyndt at gå i stykker og hæve 

sig, så der bliver åbent ind under pladerne. Det betyder, at regn og sne kan blæse ind på lofterne og give fugtskader på isolering, ydervægge og ned i bygningerne. 

Jævnfør byrådets beslutning den 19. december 2018 skal der anlægges et nyt ældrecenter i Sindal som erstatning for ældrecenter Vendelbocentret. Forvaltningen 

har lavet et foreløbigt prisoverslag på etablering af det nye ældrecenter, der tidligst forventes klar til ibrugtagning primo 2023. Efter budgetvedtagelsen bliver 

projektet bruttoficeret, herunder virkning i forhold til kassekredit og lån.

I forlængelse af Sundheds- og Ældreministeriets tilsagn om tilskud på 9,500 mio. kr. til etablering af nyt lægehus i Hirtshals godkendte Byrådet 15. maj en 

egenfinansiering på 4,000 mio. kr. til projektet som indarbejdes i budgetlægningen for 2020 - 2023.

NaTour hele året er et nyt projekt under det årlige naturmøde, som afholdes i Hirtshals, hvor der er fokus på naturen. Projektet skal være med til at udvide 

rækkevidden og netværket, ved at etablere en mobil formidlingsplatform. Nordea Fonden har givet tilsagn om at støtte projektet økonomisk over en 3 årig periode 

med 1,000 mio. kr. årligt, under forudsætning af, at Hjørring Kommune medfinansierer 0,500 mio. kr. pr. år i samme periode. Teknik- og Miljøudvalgets møde den 

26/8 2019: Et enigt udvalg mener, at projektet bør prioriteres og behandles inden for Økonomiudvalgets område.

Af de 15,000 mio. kr. afsættes 5,000 mio. kr. over 2020-2022 i en pulje under økonomiudvalgets område til anvendelse udenfor Hjørring By. Puljen skal anvendes 

til udviklingsaktiviteter, der ikke umiddelbart kan finansieres af andre puljer og midler. Parterne aftaler løbende den konkrete anvendelse med udgangspunkt i en 

ligelig fordeling af midlerne mellem områdebyerne, landsbyer og landdistrikter. De resterende 10,000 mio. kr. reserveres i 2023 til færdiggørelse af Hjørring 

Bymidte gerne via realisering af bymidteprojektet i samarbejde med Hjørring Vand. Det betyder at bymidteprojektet sættes i bero indtil da. Hjørring Kommune vil 

primo 2022 tage en dialog med lodsejere og handlende i området om den konkrete tilrettelæggelse af projektets gennemførelse.

Investeringsoversigt for årene 2020 - 2023

Ændringsforslag og budgetaftale - Liste A, T, Ø og F

Overslag

Hjørring Kommune har et bredt udsnit af grunde til salg geografisk fordelt over hele kommunen til bolig- og erhvervsformål samt sommerhus. Forventningen er, at 

der årligt kan realiseres en netto indtægt på 2,000 mio. kr. Udgiftsbudgettet frigives løbende til nye byggemodningsprojekter mv. For nuværende er der gang i 
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Økonomiudvalget 
Med et budget på 585,692 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 14 % 

af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den 

administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse med den til enhver 

tid gældende lovgivning blandt andet Social- og Indenrigsministeriets Bud-
get- og regnskabssystem samt Hjørring Kommunes Principper for Økonomi-

styring. Økonomiudvalgets område omfatter udgiftsområderne Administrativ 

organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt 

Kultur. 

Politisk organisation 

Forandringer er en fast bestanddel af hverdagen i Hjørring Kommune og 

derfor er omstilling og samarbejde ledetrådene for Byrådets arbejde. Byrå-

det i Hjørring Kommune vil prioritere at investere i de områder, hvor der er 

muligheder for vækst og udvikling, for på den måde at styrke kommunen 
som helhed.  

Den politiske organisation er rent økonomisk forankret under Økonomiud-

valget og området afholder udgifter forbundet med drift af den politiske or-

ganisation, nævn og råd og diverse valg. 

Administrativ organisation 

Den centrale administration, der primært har til huse på Rådhuset og Job-

centret, har til formål at sikre den overordnede styring af den kommunale 

driftsvirksomhed m.m. på baggrund af de politiske beslutninger. 

Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøt-
ter den politiske beslutningsproces. Administrationen er opdelt i forskellige 

opgaveområder.  

 

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesforvaltningen står for arbejdsmarkeds- og 

integrationsindsatsen for voksne, Ungdommens Uddannelsesvejledning 
samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).  

Arbejdsmarkedsindsatsen rummer dels beskæftigelsesindsatsen ift. den en-

kelte borger, som skal hjælpe med at perioder med ledighed, sygdom og 

afklaring af erhvervsevne bliver så korte som muligt ved at flest muligt kom-
mer i job og uddannelse.  

Derudover består indsatsen af den virksomhedsrettede indsats, som gen-

nemløbende dialog med de lokale virksomheder sikrer, at forvaltningen ken-

der virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft, og at dette kendskab 
indgår som et væsentligt element i arbejdsmarkedsindsatsen. 

Den samlede indsats tilrettelægges efter den udviklede Hjørringmodel samt 

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets værdigrundlag. 

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesforvaltningen og Børne-, Fritids- og Un-
dervisningsforvaltningen indgår i fælles arbejde om at sikre alle  
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børn og unge en positiv destination. Byrådet har vedtaget en ambitiøs unge-

strategi med indsatser på tværs af de to forvaltninger. 

 

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen varetager de opgaver, der er 

knyttet til pasning for de mindste børn samt skole og uddannelsestilbud. I 

arbejdet omkring børn, unge og familier er omdrejningspunktet, at Hjørring 
Kommune arbejder med en helhedsorienteret tilgang, hvor børnene og de 

unge både socialt og fagligt mødes af tilbud, der gør dem i stand til at me-

stre eget liv som voksne. I forvaltningen arbejdes der også med udsatte og 

handicappede børn, unge og deres familier med henblik på at sikre læring, 
udvikling og trivsel for alle børn og unge i Hjørring Kommune 

 

Teknik– og Miljøforvaltningen varetager kommunens opgaver på det plan- 
og miljømæssige område, lige fra fysisk planlægning af infrastruktur til livet i 
i vandløbene og miljøet der omgiver os. Dette gøres ud fra det omdrejnings-

punkt, at der skal være plads til det gode liv - hele livet. 

 

Sundheds-, Ældre– og Handicapforvaltningen har ansvaret for kommunens 
opgaver på Sundheds-, Ældre– og Handicapområdet. Forvaltningen har 

desuden ansvaret for alle typer hjælpemidler samt for genoptræning og fo-

rebyggelse indenfor området. Det er ligeledes denne forvaltning, der fører 

tilsyn med ældre- og handicapboliger samt private opholdssteder og botil-
bud. 

 

Rehabiliteringsstrategien på ældreområdet er målrettet kommunal indsats 

for at sikre den enkelte borger en mærkbar bedre situation og på sigt samti-
dig reducere kommunens udgiftsniveau. 

 

 

Fritidsaktiviteterne og kulturlivet bredt, står centralt i udvalgets indsatser for 

at synliggøre Hjørring Kommune som en god bosætningskommune med 

engagerede borgere og aktive byer og lokalsamfund. 

 

Herudover består den administrative organisation af en række stabsfunktio-

ner såsom Borgmestersekretariat, Arbejdsmiljø samt Økonomi- og Persona-

leforvaltningen, der løser understøttende opgaver i forhold til den politiske 
ledelse og hele kommunens organisation. Og endelig er store dele af den 

direkte og daglige borgerbetjening forankret i Borgerservice. 
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Hjørring Kommune er en arbejdsplads i løbende udvikling, og medarbejder-

ne bliver til stadighed udfordret på forandringer og ændret opgaveløsning. 
Her er elementer som kompetence- og talentudvikling samt læring i tilknyt-

ning til kerneopgaverne vigtige. 

Samtidig skal administrationen sikre, at planlægnings- og udviklingsopgaver 

løbende udarbejdes og tilpasses, så de kan danne grundlag for politiske 
beslutninger og herved sikre en fortsat udvikling af Hjørring Kommune, som 

en attraktiv og udviklingsorienteret erhvervs- og bosætningskommune.  

De løbende effektiviseringer, omstillinger, digitalisering og serviceniveautil-

pasninger er væsentlige værktøjer, for at kunne realisere, de omfattende  
reduktioner til budgettet, der er i budgetperioden.  

Digitalisering 

Digitaliseringsarbejdet i Hjørring Kommune handler om gennem ny teknolo-

gi at løse opgaver bedst og mest effektivt til gavn for borgerne. Digitalisering 

handler ikke kun om teknologi, men også i høj grad om adfærd, processer, 

optimering af rutiner samt om at gribe og forme de muligheder, der opstår. 
En af digitaliseringsmulighederne er effektive og brugervenlige selvbetje-

ningsløsninger. Dette arbejdes der med i alle kommunens forvaltninger. Dis-

se kan være borgerrettede, det kan være i form af ansøgningsprocedurer 

eller hjælpeværktøjer hertil, f.eks. Børne-, Fritids- og Undervisningsforvalt-
ningens brug af ”buskortberegneren”, hvor man kan se om et skolebarn har 

ret til et buskort til skolebussen. De kan også være rettet mod kommunens 

ansatte, f.eks. en app løsning, hvor medarbejderen nemt og hurtigt kan ind-

berette arbejdstid m.v. 

 

Digital Borgerservice 

Digitaliseringen betyder som nævnt ovenfor, at borgerkontakten er under 

forandring. Stadig flere borgere betjener sig selv digitalt og har kun ærinde i 

Borgerservice, når passet eller kørekortet skal fornyes. Borgerne efterspør-

ger også selv digitale løsninger, der kan lette kommunikationen med kom-
munen. Vi imødekommer ofte borgernes behov ved selv at udvikle små digi-

tale løsninger, for teknologien hertil er blevet forenklet og tilgængelig. 

Der er fortsat et potentiale for at forbedre borgerbetjeningen, både udadtil 

mod borgerne og indadtil i organisationen. I 2020 forventer vi at stille endnu 
en digital kanal til rådighed for borgerne i form af en talerobot - en ”chatbot” 

på hjemmesiden. Chatbotten kan svare på de mest almindelige spørgsmål, 

så kommunens medarbejdere får mere tid til at løse de komplicerede opga-

ver.  
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Administrationsbygninger 

Området omfatter udgifter til de fysiske rammer for den politiske og admini-

strative organisation, herunder også fysiske rammer for flere af driftsområ-

dernes administrative funktioner. Heri er det vigtigt at sikre optimale handi-

capvenlige adgangsforhold for borgere og velfungerende fysiske rammer for 

personalet. 

Hjørring Kommune arbejder løbende med at optimere driften og udnyttelsen 

af den samlede bygningsmasse. Et vigtigt element heri er bl.a. at sørge for, 

at bygningsmassen er energirenoveret samt at bygninger, der ikke længere 

driftes enten sælges eller nedrives.  

Rådhuset får skiftet facade 

Erhverv, Turisme og Profilering 

Visionen for Hjørring Kommunes erhvervsudvikling er at forankre og udbyg-

ge kommunens position som Vendsyssels førende videns-, oplevelses-, 
kultur- og administrationscenter som grundlag for at udnytte potentialet i 

erhvervene, menneskene og geografien. Gennemførelse af det årlige Na-

turmøde i Hirtshals  er et godt eksempel på hvordan disse visioner søges 

virkeliggjort. 

Siden 2014 har Hjørring Kommune været med i samarbejdet i Den Digi-

tale Hotline, DDH, og Chatbot-teknologien er nyeste skud på stammen i 
DDH-kommunernes strategi. Det er forventningen, at en del af det stadig 

stigende antal opkald til hotlinen erstattes af chatbot-samtaler. 

Indadtil har Borgerservice til stadighed fokus på at effektivisere. Indgået 

digital post, mails og scannet dokumentation fra borgerne fordeles i høj 
grad automatisk til medarbejdere og postkasser i forvaltningerne, og i 

forlængelse heraf oprettes mange sager automatisk i ESDH-systemet. 

Masseforsendelse og automatiseret journalisering af breve til borgere er 

blevet en del af dagligdagen. 

Den nære og personlige borgerservice benyttes, når der er behov for 

særlig støtte. I disse situationer skal medarbejderne være skarpe på reg-

ler og lovstof, og formå at afkode borgerens individuelle behov og livssi-

tuation. 
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Naturmødet i Hirtshals 

Turismen betragtes som et erhverv, hvilket samtidig er baggrunden for at 

turismeområdet også er tænkt ind i erhvervsudviklings-strategien.  

De forventede effekter af en fortsat udvikling af turismeerhvervet i Hjørring 

Kommune, har på længere sigt en positiv indvirkning på den handelsmæssi-

ge omsætning, beskæftigelse og bosætning. En positiv udvikling på turisme-

området forventes ligeledes at være medvirkende til en generel positiv er-

hvervsudvikling. 

Samtidig er visionen for Hjørring Kommunes turismeudvikling at fremme en 

turisme, der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med re-

spekt for både naturen og for lokalbefolkningen.  

Der arbejdes med såvel strategier og politikker som udviklingsprojekter og 

aktiviteter, der kan sætte Hjørring Kommune på landkortet som bosætnings-

kommune, rejsemål og som en kommune for erhvervslokalisering. 

Der lægges op til, at der i endnu højere grad tænkes i helheder og på tværs 

af de kommunale administrationsområder i forbindelse med udviklingen på 

turismeområdet. 
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Foto: Vendsyssel Kunstmuseum 

Kultur  

Museer  
Museerne er aktive medspillere i forhold til at skabe vækst og udvikling 

i kommunen. Hjørring Kommunes støtte til de statsanerkendte museer 

er reguleret gennem driftsaftaler, der fokuserer på museernes rolle og 

aktiviteter i forhold til, at de er væsentlige aktører i arbejdet med at ud-

vikle og bevare det kunst- og kulturmiljø, der er en vigtig del af Hjørring 

som en attraktiv bosætnings-, turisme- og erhvervsudviklingskommune.  
 
Hjørring kommune giver driftstilskud til følgende statsanerkendte muse-

er og zoologiske anlæg: 

• Vendsyssel Historiske Museum 

• Vendsyssel Kunst Museum 

• Nordsøen Oceanarium 

I samarbejdet mellem kommunen og museerne lægges der i særlig 

grad vægt på, at museerne udnytter det potentiale, der ligger i et øget 

samarbejde med omverdenen, eksempelvis gennem: 
 
• inddragelse af frivillige 
• samarbejde med skoler, daginstitutioner og foreninger for børn og 

unge 
• samarbejde med andre kulturinstitutioner i og uden for  

kommunen 

Teater 
Vendsyssel Teater er nok kommunens mest markante kulturelle fyrtårn. 

Både kunstnerisk og som ramme om mangfoldige aktiviteter har huset en 

særlig rolle som professionel aktør med scenekunst på højt nationalt ni-

veau og byens levende dagligstue med møder på tværs af generationer.  

Foto: Tao Lytzen/Vendsyssel Teater 
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daginstitutioner) omkring udvikling af fælles løsninger i lokalområderne til 

glæde og gavn for borgere, foreninger, institutioner og turister.  
 
Regionalt kultursamarbejde 

Hjørring Teater og Hjørring Revyen spiller ligeledes en central rolle for 

teatermiljøet i Hjørring Kommune.  

Biblioteker  
Hjørring Bibliotekerne byder, alene med deres forskellige indretninger, 

indenfor med klar lokal tilknytning til de byer som afdelingerne ligger i. 

Det gælder variationen i biblioteket i Metropol og i hver af afdelingerne, 

hvor der er fokus på udviklingen af bibliotekerne som kultur- og samlings-

steder med tilgængelige og brugervenlige funktioner – i tæt samspil med 

skole, arkiver m.fl. 

Et væsentligt element i dette er de ”åbne biblioteker” i lokalområderne, 

der fungerer - og fortsat skal udvikles - som formelle og uformelle møde-

steder. Samtidig skal adgangen til de digitale selvbetjeningsløsninger 

fortsat udbredes og understøttes. Et andet prioriteret element er udviklin-

gen af samarbejdet på tværs af de kommunale institutioner (skoler og 

Foto: Hirtshals Bibliotek i Det gamle Rådhus 

Kulturlivet går på tværs af kommune- og landegrænser. Derfor er sam-

arbejde og koordinering af nye initiativer og projekter afgørende for at 

sikre en maksimal udnyttelse af de kommunale ressourcer. Konkret sat-

ser Hjørring Kommune på samarbejde med de øvrige kommuner i Regi-

on Nordjylland gennem KulturKANten og gennem KulturAlliancen mel-

lem Frederikshavn og Hjørring Kommuner. 
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Oversigt over budget 2020-23 på Økonomiudvalgets område 
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Arbejdsmarkeds– og Uddannelsesudvalget 
Arbejdsmarkeds– og Uddannelsesudvalget har formuleret nedenstående 

mission, vision og arbejdsmarkedspolitiske værdier. 

Mission 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets mission er at sikre virksomhe-

derne den fornødne arbejdskraft og modvirke langtidsledighed. 

Vision 
Alle borgere skal have mulighed for at uddanne sig, udvikle sig og udfylde 

sit potentiale på arbejdsmarkedet - uanset køn og baggrund. Arbejdsmar-

kedspolitikken i Hjørring Kommune skal kendetegnes ved: 

• Rette indsats til rette borger til rette tid 

• Et bredt, konstruktivt og tillidsskabende samarbejde med arbejdsmar-

kedets parter, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. 

Arbejdsmarkedspolitiske værdier 
• Meningsgivende indsats: Den beskæftigelsesrettede indsats skal give 

mening for den enkelte borger, for arbejdspladsen og for samfundet. 

• Værdighed: Borgerne skal mødes med respekt, diskretion og tillid, og 

  inddrages tidligt og aktivt med henblik på at fastholde medansvar for 

 eget forløb. 

• Kompetencer og uddannelse: Borgere skal vejledes individuelt om  

kompetenceudvikling og uddannelse, der giver de bedste forudsæt-

ninger for varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vejledningen sker i tæt 

samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og arbejdsgiverne. 

• Vækst og jobskabelse: De konkrete arbejdsmarkedspolitiske indsatser 

skal understøtte vækst og jobskabelse – i et lokalt, regionalt og inter-

nationalt perspektiv. 

• Service til virksomhederne: Jobcentrets virksomhedsservice skal væ-

re virksomhedernes primære samarbejdspartner i forhold til jobformid-

ling/rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling og skal sikre 

enkle og driftssikre samarbejdsrelationer med virksomhederne. 

• Individet og det hele menneske: Indsatser og forløb på arbejdsmar-

kedsområdet skal tage udgangspunkt i det enkelte individs ressourcer 

og behov, og inddrage den fornødne tværfaglighed på tværs af sekto-

rerne for at sikre en helhedsorienteret tilgang. 

• Et rummeligt arbejdsmarked: Arbejdsmarkedspolitikken skal under-

støtte inklusion af borgere med nedsat funktionsevne ved udviklingen 

af det rummelige arbejdsmarked. 

• Vejledning til de unge: Den enkelte unge skal tilbydes den rette vejled-

ning på det rette tidspunkt, med henblik på at træffe det rette valg af 

uddannelse og erhvervsfokus. 
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Omstilling af Hjørringmodellen fra udviklingsprojekt til effektiv 

drift 
Et enigt byråd besluttede med budget 2015-18 at igangsætte en storstilet 

investeringsstrategi for at få flere borgere i job og uddannelse – og ind i ar-

bejdsstyrken. Strategien indebar en investering, som gradvist er udbygget 

frem til 2018 - og med stigende afledte besparelser på passiv forsørgelse til 

og med 2019. Strategien har været en ubetinget succes. Aalborg Universi-

tets evaluering har blandt andet vist, at Hjørring Kommune ved at arbejde 

efter ”Hjørringmodellen” er dobbelt så god som de øvrige sammenlignelige 

nordjyske kommuner til at flytte kontanthjælpsmodtagere i selvforsørgelse. 

Dette har bidraget til at reducere Hjørring Kommunes udgifter til offentlig 

forsørgelse mere end 100 mio. kr. årligt. 

I investeringsperioden har der været fokus på at udvikle Hjørringmodellen 

og opbygge en bred vifte af indsatser, som skal hjælpe ledige hurtigst muligt 

i job og uddannelse. Med færre borgere på offentlig forsørgelse, og en vel-

udviklet model, er tiden nu til at t omstille Hjørringmodellen fra et udviklings-

projekt til en effektiv driftsmodel.  

For at fastholde de opnåede resultater, er det i omstillingen til effektiv drift 

afgørende, at elementerne og måden at arbejde på i Hjørringmodellen fast-

holdes. Det betyder for eksempel, at der er behov for den rette balance mel-

lem sagsbehandlere og antallet af sager, samt balance mellem målgrup-

pens størrelse og udfordringer på den ene side, og indsatskapaciteten på 

den anden. 

Med færre borgere på offentlig forsørgelse vil en del af reduktionerne kunne 

henledes til et mindre kapacitetsbehov. Derudover indebærer effektiviserin-

gen også, at Hjørringmodellen kan driftes mere effektivt på baggrund af 

evaluering af og erfaring med de udviklede metoder, herunder for eksempel 

ved lukning af aktiviteter, som ikke bidrager med tilstrækkelig effekt. 

 

Nye fokusområder i budget 2020 
Arbejdsmarkeds– og Uddannelsesudvalgets primære fokusområder i 2020 

er følgende 

• Implementering af sporene i Ungestrategien 

• Omstilling af Hjørringmodellen fra udviklingsprojekt til effektiv drift 

• Flere flygtninge og familiesammenførte kvinder i job og uddannelse 

• Fortsat fokus på målrettet opkvalificering af ledige 

Hvert af fokusområderne er foldet yderligere ud herunder. 

 

Implementering af sporene i Ungestrategien 
Et enstemmigt Byråd godkendte 29. maj 2019 Hjørring Kommunes nye Un-

gestrategi. Ungestrategien skal sikre, at hver enkelt ung får en drøm om ’mit 

gode liv’, og at de unge, i forhold til den del af de gode liv, der vedrører job 

og uddannelse, ved hvilke næste skridt, de skal tage for at bringe dem på 

rette vej. I strategiens termer: den unge skal have en ’positiv destination’. 

Ungestrategien har tre strategiske mål: 

Udsyn: Den enkelte unge skal have udsyn og impulser udefra, der fremmer 

refleksion, inspiration og drømmen om "mit gode liv" 

Indsigt: Den enkelte unge skal opnå indsigt i egne kompetencer og mulige 

veje, der fører til realiseringen af drømmen om "mit gode liv" 

Kompetencer: Den enkelte unge skal ud fra egne forudsætninger opdage 

og udvikle sine potentialer og opnå de nødvendige kompetencer for at kun-

ne realisere drømmen om "mit gode liv" 

Arbejdsmarkeds– og Uddannelsesudvalget vil i 2020 have særligt fokus på 

implementeringen af sporene i Ungestrategien, således at de strategiske 

mål indfris, og derigennem giver den enkelte unge en positiv destination. 
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Flere flygtninge og familiesammenførte kvinder i job og uddan-

nelse 
De senere år er det lykkedes at hæve andelen af integrationsborgere, som 

er i job eller uddannelse markant. Det kan dog samtidigt konstateres, at de 

kvindelige integrationsborgere er underrepræsenteret i forhold til job– og 

uddannelsesfrekvens. Der er således potentiale for, at flere kvindelige inte-

grationsborgere kommer i job og uddannelse. Derved øges arbejdsstyrken,  

udgifterne til offentlig forsørgelse reduceres og der skabes bedre integration. 

Fortsat fokus på målrettet opkvalificering af ledige 
Arbejdsmarkeds– og Uddannelsesudvalget vil fortsat have fokus på målret-

tet opkvalificering af ledige. Det indebærer, at ledige tilbydes den rette op-

kvalificering -  for eksempel i form af kurser, uddannelse, revalideringsforløb 

mv.—som med udgangspunkt i den enkelte ledige og udviklingen i jobud-

buddet kan hjælpe den enkelte til en hurtig og varig tilknytning til arbejds-

markedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den demografiske udfordring 
På næste side kan ses den demografiske udvikling for Hjørring Kommune. 

Figuren viser, at den samlede befolkning i Hjørring Kommune løbende redu-

ceres, og det særligt er antallet af borgere i den erhvervsaktive alder, der 

falder. Det opadgående knæk på kurven i perioden 2019-2022 skyldes, at 

her stiger antallet af borgere i den erhvervsaktive alder, idet pensionsalde-

ren over perioden hæves fra 65 til 67 år. 

Arbejdsmarkeds– og Uddannelsesudvalget er  særligt opmærksom på den-

ne demografiske udfordring, idet udviklingen betyder, at det for det lokale 

erhvervsliv er helt afgørende, at så mange som muligt i den erhvervsaktive 

alder bidrager til arbejdsstyrken. 

Indsatsen med at øge andelen af befolkningen i arbejdsstyrken handler dels 

om fortsat at arbejde efter Hjørringmodellen for de borgere, som allerede 

aldersmæssigt befinder sig i den erhvervsaktive alder. Og derudover hand-

ler det om gennem indsatserne i Ungestrategien at hjælpe både nuværende 

og kommende unge med at finde en positiv destination. En positiv destinati-

on, der for de fleste indebærer et godt liv med job og uddannelse. 
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Befolkningsudvikling, Hjørring Kommune 

Kilde: Danmarks Sta�s�k 

Note: * Pensionsalderen s�ger i perioden 2019-2022 som følge af Tilbagetrækningsreformen, så pensionsalderen i 2021 er 67 år. 

Data er realiseret befolkningsudvikling 2008-2019 og befolkningsfremskrivning fra 2020-2029 
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Arbejdsmarkeds– og Uddannelsesudvalgets budget 

I mio. kr. Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Forsørgelsesydelser 953,3 972,9 991,2 1.008,9 

Kontanthjælp 48,3 45,1 42,3 40,9 

Uddannelseshjælp 22,7 22,3 22,0 21,6 

Revalidering 21,8 21,0 20,3 19,5 

Fleksjob og ledighedsydelse 162,9 177,3 190,1 202,5 

Før%dspension 377,7 397,4 414,3 427,6 

Sygedagpenge 125,4 121,2 118,7 116,7 

A-dagpenge 118,8 115,3 113,2 112,5 

Ressourceforløb 40,2 39,5 38,9 38,3 

Tilskudsordninger 24,4 23,8 23,1 22,4 

SH-ydelse 11,2 9,8 8,4 7,1 

Job– og Ungeindsats 110,5 121,7 123,2 123,2 

Job og a/laring 72,8 70,0 70,0 70,0 

Tilbud %l udlændinge -4,9 -3,4 -1,8 -1,8 

Forberedende grunduddannelse 8,9 20,7 20,5 20,5 

Særligt %lre0elagt ungdomsuddannelse 18,3 18,0 18,0 18,0 

Ungeindsats 15,5 16,5 16,5 16,5 

Specialundervisning for Voksne 9,5 9,5 9,5 9,5 

CKU Vendsyssel 7,2 7,2 7,2 7,2 

Eksterne specialundervisningsydelser 2,3 2,3 2,3 2,3 

Udvalget i alt 1.073.3 1.104,1 1.124,0 1.141,7 
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Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget  

Mennesker, som kan klare sig selv, 
vil klare sig selv 

I Hjørring Kommune tror vi på, at alle borgere har et grundlæggende ønske 
om at kunne klare sig selv mest og længst muligt. 
 
Det er Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets ambition, at de borgere 
som af den ene eller den anden grund har brug for kommunens støtte eller 
hjælp i en kortere eller længere periode, opnår højst mulig grad af selvhjul-
penhed og mestringsevne. 
 
Udgangspunktet for de tilbud og ydelser som kommunen leverer, er, at bor-
geren understøttes på en måde så borgerens egne ressourcer så vidt mu-
ligt bringes i spil, og at sigtet vedvarende er rettet mod hjælp til selvhjælp. 
 

Investering i selvhjulpenhed og mestringsevne 

At understøtte hjælp til selvhjælp forudsætter investeringer. For at sikre de 
nødvendige ressourcer til investering i sundhed, selvhjulpenhed og me-
stringsevne er det afgørende, at den samlede drift på Sundheds-, Ældre-, 
og Handicap-området er så effektiv som muligt. Det er blandt andet gen-
nem en effektiv drift, at der kan frigøres midler til den fortsatte investering i 
selvhjulpenhed og mestringsevne. 
 
Samtidig med at fokusere på effektiv drift, er det en del af Sundheds-, Æl-
dre– og Handicapudvalgets overordnede strategi at imødegå nogle af de 
mere langsigtede udfordringer med forebyggelse og sundhedsfremme.  
 
Det er en kendt sag, at antallet af ældre i disse år og i de kommende år er 
stigende. Alt andet lige vil det indebære en øget efterspørgsel efter tilbud 
og ydelser på Sundheds-, Ældre– og Handicapudvalgets område, og derfor 
er indsatser og aktiviteter, som virker forebyggende og sundhedsfremmen-
de en høj prioritet for Sundheds-, Ældre– og Handicapudvalget. 
 
Sundhed for borgere i Hjørring Kommune 

Den overordnede sundhedspolitiske ambition er - med borgerne i centrum - 
at skabe de bedst mulige betingelser for et sundere og bedre hverdagsliv i 
Hjørring Kommune. 
 
Ambitionen er bredt formuleret og favner alle kommunens borgere uanset 
helbredstilstand, beskæftigelse eller alder. Dermed afspejles, at sundhed 
ikke er et sektorspecifikt anliggende, og at sundhed tænkes på tværs af fag-
forvaltninger. 
 
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har sammen med Den Politiske 
Koordinationsgruppe for Sundhed en særlig rolle i forhold til at igangsætte 
og følge op på de andre fagudvalgs udarbejdelse af sundhedspolitiske 
handleplaner.  
 
Derudover har Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget et naturligt fokus på 
rehabilitering og sundhedsfremme i forhold til ældre og borgere med handi-
cap, der i forvejen hører til områdets målgrupper, samt de borgere i Hjørring 
Kommune, der har behov for en specifik indsats jf. sundhedsaftalerne med 
Region Nordjylland. 
 
Endelig hører aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundheds-
væsen til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets ansvarsområde. Det vil 
sige Hjørring Kommunes medfinansiering af den behandling som kommu-
nens borgere modtager på sygehuse og hos praktiserende læger.  
 
Den aktivitetsbestemte medfinansiering kan betragtes som et overordnet 
udtryk for sundhedstilstanden blandt borgerne i Hjørring Kommune. En bed-
re sundhedstilstand vil alt andet lige medføre lavere udgifter til den aktivi-

Man kan læse om �lbud og ak�viteter på Sundheds-, Ældre- og Handi-

capudvalgets område på kommunens hjemmeside eller på disse under-

sider: 

Sundhed og forebyggelse  Hjørring Sundhedscenter 

Ældre  Ældreboliger   Handicap og psykiatri 
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 tetsbestemte medfinansiering.  
 
Det er målet at nedbringe udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansie-
ring ved at forebygge behandlingsbehovet på sygehuse og hos læger. Stra-
tegien er at prioritere rehabilitering og sundhedsfremmende indsatser bredt 
på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område. 
 
Hjørring Sundhedscenter 

Rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse er et perspektiv og en sig-
telinje på alle områder af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets virkefelt. 
I Hjørring Sundhedscenter er samlet en række medarbejdere med særlig 
erfaring og viden om sundhedsfremme og forebyggelse, med henblik på at 

kvalificere sundhedsindsatserne. 
 
Hjørring Sundhedscenter udgør desuden den fysiske ramme for kommunal 
fysioterapi, ergoterapi, genoptræning, rehabiliteringsforløb og forebyggelse.  
Der er også etableret en tværsektoriel funktion mellem Hjørring Kommunes 
Sundhedspleje og Regionshospital Nordjyllands Jordemodercenter i det nye 
sundhedscenter. Funktionen består af flere forskellige forebyggende og be-
handlende tilbud i forhold til en tidlig indsats til gravide familier og familier 
med spæd- og småbørn. 
 
Ældre borgere i Hjørring Kommune 

Hjælp til selvhjælp er nøgleordene, når det gælder om at bevare og måske 
styrke muligheden for at den enkelte borger kan klare de udfordringer, som 
hverdagen byder på.  

Hjælp til selvhjælp handler i første omgang om forebyggelse og et aktivt liv. 
Hvis kræfterne og ressourcerne svigter, vil Hjørring Kommune træde til med 
træning, hjælpemidler, praktisk hjælp og pleje.  

Samtidig ønsker kommunen at udvikle nye og utraditionelle løsninger på 

ældreområdet. Det betyder, at frivillige netværk får en større betydning i 

fremtiden, ligesom ny teknologi og nye tekniske hjælpemidler skal gøre dag-

ligdagen lettere. 

Figuren herunder viser en målkurve for andelen af selvhjulpne borgere 
blandt de +65 årige frem mod 2023. Målkurven er udtryk for, at antallet af 
borgere som får hjælp i hjemmeplejen eller på ældrecentrene holdes kon-
stant, selvom antallet af +65 årige er stigende. I seneste befolkningsprogno-
se forventes flere ældre end i de tidligere befolkningsprognoser, hvorfor 
målkurven er blevet stejlere. De senere års udvikling i andelen af selvhjulp-
ne antyder, at målsætningen er realistisk at indfri. 

Hjemmehjælp 

Digitalisering og velfærd 

Sundheds-, Ældre- og Handicap-udvalgets vision og strategi for digitalisering 

og velfærdsteknologi ”Digital velfærd – en le&ere hverdag” skal gøre hverda-

gen le&ere for borgere og medarbejdere – for færre omkostninger end i dag 

– sam�dig med at velfærdsydelserne bliver bedre. Sundheds- Ældre- og Han-

dicapudvalget godkender hvert år en handleplan, som skal realisere strategi-

en og dens mål. Indsatserne indebærer afprøvning af en række forskellige 

teknologier som fx Robo&eknologi, Netværk af frivillige �l anvendelse af tek-

nologi, Digitale livshistorier for beboere på Lundgården, Intelligent medicin-

håndtering for borgere i eget hjem samt Virtuel hjemme- og sygepleje. Og 

mange flere projekter  

Digitalisering og velfærdsteknologi skal medvirke �l at skabe balance i bud-

ge&et ved en ra�onel �lre&elæggelse og organisering af arbejdet samt ved 

at indføre velfærdsteknologi, der understø&er borgernes selvhjulpenhed og 

et selvstændigt liv. 
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 Hjemmehjælp ydes som hjælp til selvhjælp, dvs. som assistance til nødven-
dige opgaver eller dele heraf, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af 
stand til eller kun vanskeligt kan udføre på egen hånd eller ved familiens 
hjælp. Al hjemmehjælp ydes ud fra en rehabiliterende tilgang, uanset hvor 

omfattende behov den enkelte borger har, og uanset hvilken hjemmeplejele-
verandør borgeren har valgt. Alle borgere som søger og er berettiget til 
hjemmehjælp og som i øvrigt vurderes at kunne få udbytte af et rehabilite-
ringsforløb vil få bevilget et rehabiliteringsforløb. Når rehabiliteringsforløbet 
er gennemført tages stilling til hvilken indsats, der fremover er brug for. 

Målet er at styrke borgeren til i videst muligt omfang at kunne klare sig med 
mindst muligt hjælp.  

Sygepleje 

Sygepleje ydes også i videst mulig udstrækning som hjælp til selvhjælp. Op-

gaverne i sygeplejen har over de sidste år udviklet sig meget i takt med at 
den gennemsnitlige indlæggelsestid på sygehusene er faldet og mange bor-
gere har brug for en massiv indsats når de udskrives.  

Sygeplejen har et tæt samarbejde med sygehus, praktiserende læge og 
hjemmeplejen. 

Der er endvidere et fokus på at sikre, at borgeren møder så få fagpersoner i 
hjemmet som muligt, samtidig med, at den rette faglige ekspertise sikrer 
borgeren den rette indsats. 

Hjemmeplejen og sygeplejen for Hjørring by er samlet på en matrikel. Der-
udover er der hjemmeplejeafdelinger og sygeplejeteams i Hirtshals, Sindal 
og Løkken.  

Ældrecentre og Det gode Hverdagsliv  
Ældrecentrene tager afsæt i Det gode Hverdagsliv, hvor der er fokus på den 
enkelte borgers liv og værdier og hvor vores kerneopgave er at beboeren 
får mulighed for at leve et trygt og værdigt liv. Det vil sige, at 

• der er fokus på fællesskab og aktiviteter i hverdagen, som bringer det 
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 hjemlige liv ind, som en naturlig del af ældrecentrets daglige rytme 
• livshistorien er en væsentlig faktor for samarbejdet mellem den enkel-

te borger og dennes kontaktperson 
• den enkelte borger sættes i centrum for dermed at kunne fortsætte sit 

liv og sin hverdag med livskvalitet og egne værdier 
• der arbejdes med hjælp til selvhjælp – selvfølgelig ud fra den enkelte 

borgers ressourcer, hvor der er fokus på fysiske, psykiske og åndelige 
dimensioner i borgerens liv 

 

Udviklingen i samfundet, hvor en generelt bedre sundhedstilstand i disse år 
begynder at slå igennem, viser, at borgere, der får tildelt en plejebolig, ofte 
er komplekse, hvor mange har én eller flere diagnoser. Der ses f.eks. en 
stigning i forhold til ældre med psykiske sygdomme og andelen med de-
mens og tilsvarende kognitive udfordringer er stigende. 

Kompleksiteten i de øgede behov hos borgerne kræver til stadighed øgede 
faglige kompetencer hos medarbejdere på ældrecentre – for at kunne yde 
pleje og omsorg af høj faglig kvalitet.   

 

Ældreaktiviteter  
Aktivitetscentrene tilbyder en lang række aktiviteter, som man som ældre i 
Hjørring Kommune har mulighed for at være en del af. Derudover har alle 
muligheder for aktiviteter via Frivillighedens Huse, Frivilligcenter Hjørring og 
Sundhedscenter Hjørring. 

På aktivitetscentrene kan man deltage i aktiviteter enten som en del af et 
visiteret tilbud til borgere med demenssygdomme (SAD-tilbud) eller som en 
del af et uvisiteret tilbud, hvis man tilhører målgruppen.  

Målgruppen for de uvisiterede tilbud er pensionister (fra 30 år og op) og ef-
terlønsmodtagere i Hjørring Kommune med nedsat funktionsevne fysisk, 
psykisk eller socialt.  

Aktivitetscentrene er indrettet på 5 af kommunens ældrecentre:  

• Lynggården i Hirtshals 
• Vellingshøj i Hjørring 
• Vesterlund i Hjørring 
• Aktivhuset i Sindal 
• Lundgården i Vrå 

Aktuelt er omkring 80 borgere visiteret til SAD-tilbud, mens der er ca. 300 
brugere af de uvisiterede tilbud.    

 

 

 

Plejeboliger og kapacitet 

Hjørring Kommunes plejeboligkapacitet udgør 533 plejeboliger fordelt på 13 
ældrecentre.  

De 533 plejeboliger er fordelt mellem somatiske, skærmede (demens) samt 
midlertidige pladser. Hver enkelt plejebolig er at betragte som borgerens 
egen bolig, hvor hjælpen til pleje 24 timer i døgnet er indenfor rækkevidde.  

Frivillighedspoli�k i Hjørring Kommune  

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ønsker at understø&e det ak�ve medbor-

gerskab og en stærk frivilligkultur, som allerede kendetegner det frivillige sociale 

felt i kommunen. Der skal derfor skabes gode be�ngelser og synlighed omkring 

den mangfoldige frivillige sociale indsats, som findes i kommunen. 

Det overordnede sigte med frivillighedspoli�kken er, at den skal være med �l at 

understø&e, styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde i Hjørring Kommune. 
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 KLs Konsulentafdeling (KLK) udarbejdede i sommeren 2017 en rapport, 
hvor det skønnes, at Hjørring Kommune frem mod 2030 vil have et stigende 
behov for plejeboliger. For at imødekomme denne udvikling planlægges det 
nye ældrecenter i Sindal, der bygges som erstatning for Vendelbocentret, at 
skulle rumme 80-96 plejeboliger. Dette vil øge den samlede plejeboligkapa-
citet med 16-32 pladser.  

Det nye ældrecenter forventes tidligst klar til ibrugtagning primo 2023. Frem 

mod ibrugtagningen forventes behovet for plejeboliger løbende at overstige 
antallet af plejeboliger til ca. 20 pladser i 2023 (baseret på KLKs laveste for-
ventede kapacitet i 2030 på 590 plejeboliger), jævnfør nedenstående figur. 

 
 

Budgettilpasning ift. gradvis udvidelse af plejeboligkapaciteten 

For at løse det stigende behov for plejeboliger, frem mod ibrugtagningen af 
det nye ældrecenter i 2023, reguleres budgettet til plejeboliger i henhold til 
den forventede behovsudvikling.  

Omlægningen betyder, at budgettet til at understøtte det skønnede behov 
for plejeboliger gradvist udvides frem mod 2023. Det øgede driftsbudget gi-
ver mulighed for fleksibel udnyttelse af plejeboligkapaciteten, så den skøn-
nede stigning i plejeboligbehovet kan håndteres indenfor den eksisterende 
bygningsmæssige ramme.  

Med en løbende budgettilpasning bliver det muligt, efter behov, at genåbne/
lukke/omdanne plejeboliger indenfor budgetrammen, så plejeboligudbuddet 
løbende kan tilpasses plejeboligbehovet. Dermed undgås en kraftig budget-
stigning, når det nye ældrecenter tages i brug.  

 

Plejeboliger   

 Antal boliger  

Soma�ske plejeboliger 366 

Skærmede plejeboliger 119 

Midler�dige pladser 48 

I alt 533 
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Borgere med handicap og udsatte i Hjørring Kommune 

Den overordnede handicappolitiske vision for Hjørring Kommune er at være 
et inkluderende lokalsamfund, hvor der er fællesskab, lige rettigheder, plig-
ter og udfoldelsesmuligheder for alle. Borgere med handicap skal sikres mu-
lighed for deltagelse i samfundslivet. 
 
Det er de enkelte fagforvaltninger, der har ansvaret for at igangsætte og føl-
ge op på initiativer på hver deres område, mens Sundheds-, Ældre- og Han-
dicapudvalget har rollen som koordinator og sekretariat for handicappolitiske 
tiltag på tværs af forvaltningerne. 
 

 
Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet har desuden ansvaret for opgave-
løsningen på voksenhandicapområdet. Opgaverne fordeler sig på bostøtte, 
botilbud og dagtilbud for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsæt-

telse og/eller borgere, der er særligt udsatte, herunder med alkohol- og stof-
misbrug.  
 
LEON-princippet 

Udgangspunktet for al aktivitet er LEON-princippet. Det betyder, at indsats 
og ydelser – under hensyntagen til effektivitet - leveres på det lavest mulige 
omkostningsniveau, som angivet i figur 4.  
 
At tage udgangspunkt i LEON-princippet vil blandt andet sige, at botilbud i 

videst muligt omfang tilbydes i nærområdet i Hjørring Kommune, hvorved  
inklusion, netværks- og familierelationer, og dermed hjælp til selvhjælp kan 
styrkes, samtidig med, at et vedvarende fokus på mestringsevne i den pæ-
dagogiske indsats kan sikres.  
 
En øget tilgang generelt  

Voksenhandicapområdet har i de senere år været præget af en opdrift, hvor 

Figur 4 
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 tilgangen af nye borgere med behov for et handicaptilbud er større end af-
gangen af borgere på området. Dette skyldes bl.a. en øget tilgang af yngre 
borgere med psykiatriske diagnoser samtidig med, at middellevetiden for 
borgere med handicap er stigende.  

Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år, hvorfor Hjørring 
Kommune løbende får brug for at omstille, effektivisere og prioritere på han-
dicapområdet således, at den forventede opdrift kan håndteres fagligt og 
økonomisk ansvarligt.  

Trykprøvningen af budgetperioden 2020-2023 viser, at der forsat forventes 

en stor tilgang på voksenhandicapområdet i de kommende år.  

Der er igangsat en række initiativer dels i forhold til at imødegå udviklingen 

på området, og dels i forhold til at afdække de mere præcise årsager til at 

udviklingen ser ud som den gør. 

Projekt Styrket Borgerkontakt er et eksempel på, at en investering i sagsbe-

handlerressourcer i myndighedsfunktionen, har gjort visitationen og opfølg-

ningen på visitationen mere præcis og dermed mere korrekt i forhold til at 

borgerne modtager rette tilbud og ydelse. Resultaterne for projektet i perio-

de 2016-2018 viser, at udgifterne på handicapområdet er steget mindre end 

de ellers ville have gjort. 

I 2019 er der udarbejdet en ny baseline, der følges tæt, ift. den økonomiske 

effekt forsat er tilstede. De forløbelige resultater viser, at Styrket Borgerkon-

takt forsat har en effekt.  

 

Ovenstående graf viser også, at det er de nye borgere, der  er baggrunden 
for udgiftspresset på voksenhandicapområdet. 
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 I 2018 igangsatte Hjørring Kommune en række analyser af udviklingen på 

voksenhandicapområdet. En af disse omhandlede en nærmere analyse af 

13 borgere med lav bopælsanciennitet i Hjørring Kommune, der er visiteret 

til botilbud.  

Konklusionen er, at ingen af disse borgere er forkert visiteret. I stedet kom-

mer analysen med en række anbefalinger, der både skal styrke samarbejde 

mellem SÆH, Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og Familieområdet og 

fagligheden i SÆH. Disse anbefalinger er blevet iværksat i SÆH.  

Hjørring Kommune har ligeledes fået foretaget en benchmarkanalyse af 

kommunens 19 botilbud i regi af KL. Formålet er at fremme en effektiv drift 

og lærer af andre kommuners botilbud.  

Analysen viser bl.a., at Hjørring Kommunes botilbud har et lavere antal plad-

ser, en lavere normering, et højere vikarforbrug og et lignende sygefravær 

som de øvrige botilbud. Hvert botilbud har fået en individuel rapport, som de 

hver især vil arbejde videre med. 

Hjørring Kommune deltager også i et projekt under Børne- og Socialministe-

riet, der er en del af et flerårigt analyseprogram af det specialiserede social-

område aftalt i økonomiaftalerne for 2018 og 2019.  Projektet skal være med 

til at forbedre styringsmulighederne på det specialiserede socialområde ved 

at koble udgifts- og aktivitetsdata på individniveau og varer frem til medio 

2020. Udover Hjørring deltager 18 andre kommuner fra hele landet i projek-

tet. 

I januar 2019 blev de første delresultater offentliggjort, som er baseret på 

indberettet data fra efteråret 2018. Resultaterne indikerer, at Hjørring Kom-

mune ikke betaler mere end andre kommuner for tilbud på voksenhandicap-

området, men at udgiftspresset kan begrundes med, at Hjørring Kommune 

har flere borgere i tilbud end de 18 andre kommuner.  

I efteråret 2019 vil anden analysedel blive offentliggjort, og det skulle gerne 

indeholde flere forklaringer på hvorfor Hjørring Kommune eksempelvis har 

flere borgere end de andre kommuner.  

  
Interne og eksterne tilbud 

Borgere med handicap i Hjørring Kommune kan tilbydes en indsats i enten 
kommunens egne tilbud eller i private, regionale eller andre kommuners til-
bud. Årsagen til køb af pladser i eksterne tilbud kan være, at Hjørring Kom-
mune ikke har kapacitet eller ikke har et relevant tilbud til borgere, der har 
behov for en højt specialiseret indsats. 
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 For at imødekomme opdrift og for generelt at understøtte nærhedsprincippet 
og mindske brugen af eksterne botilbud har det gennem flere år været en 
strategi, at etablere tilbud i eget regi på det specialiserede socialområde.  
 
I den kommende budgetperiode overvejes udvidelse af eksisterende botil-
bud på Buen, som er et tilbud målrettet borgere med erhvervet hjerneskade, 
kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og/eller anden fysisk 
funktionsnedsættelse, herunder sklerose-diagnoser. 
 
På det visiterede område har Hjørring Kommune 5 dagtilbud og 19 botilbud 
med følgende antal pladser:  
 

Botilbudsområdet  

Generelt ses en fortsat øget søgning til botilbudsområdet. Der vil derfor blive 
behov for en nærmere vurdering af behovet for pladser i løbet af de kom-
mende år, og Sundheds-, Ældre– og Handicapudvalget blandt andet på den 
baggrund besluttet, at der skal udarbejdes en ny Masterplan på både bo- og 
dagtilbudsområdet. 

Hjørring Kommune køber ca. 200 pladser i private, regionale eller andre 
kommunale botilbud, imens der sælges 16 pladser til andre kommuner. Så 
Hjørring Kommune kan betegnes som en køber-kommune.  
 
Gennem de senere år har Hjørring Kommune kunnet levere botilbud til 55 % 
af de borgere som har brug for et botilbud. Således er 45 % af borgerne visi-

teret til botilbud udenfor Hjørring Kommunes egne tilbud. Dermed er strate-
gien om at fastholde en stabil andel af målgruppen i egne tilbud lykkedes, 
selvom antallet i målgruppen har været stigende. 
 
 
Bostøtteområdet og ”Den gode Modtagelse”  
I forbindelse med Budget 2017-2020 blev det besluttet at omlægge bostøtte

-området på en måde, som understøtter inklusion, aktivt medborgerskab, 

"hjælp til selvhjælp" og borgerne som aktive aktører i eget liv, og som samti-

dig er mere effektivt, og dermed driftsøkonomisk mere rationelt. 

”Den gode modtagelse” startede pr. 1. juni 2017 og er nu i fuld drift. Den 

bagvedliggende tanke er fortsat at understøtte inklusion, aktivt medborger-

skab, "hjælp til selvhjælp" og at se borgerne som aktive aktører i eget liv.   
Interne �lbud – handicapområdet   

 Antal 

pladser 

Dag�lbud - besky$et beskæ%igelse 60 

Dag�lbud - ak�vitets- og samvær 140 

Bo�lbud 238 

I alt 438 

Figur 7 
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 Tilbuddet er både et individuelt tilbud om en kort indsats, der afhjælper det 

konkrete behov som borgeren ønsker hjælp til og dels gruppeorienterede 

indsatser, hvor fokus både er på undervisning og på hjælp til selvhjælp. 

I ”Den gode modtagelse” er der 13 forskellige aktive gruppeforløb. Det kan 

eksempelvis være angst, post og økonomi, madlavning, hverdag og vaner, 

m.v.  Der bliver løbende udviklet på Den Gode Modtagelse, så det matcher 

de behov som borgerne efterspørger. 

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at nogle af delene i Den Gode Modta-

gelse er lykkes:  

 

Af de 149 nyhenvendelser i Den Gode Modtagelse er kun 27 borgere blevet 

henvist til Myndighed til med henblik på at ansøge om bostøtte. 

I forhold til antal bostøttesager ses en generel  nedgang i antal bevilgede 

timer. Fra 6382 timer om måneden i januar 2017 til 5130 i september 2019. 

En nedgang svarende til 20 %. 

 

 

En tydeligere visitation, ”Den gode modtagelse” samt justeringen af pakke-

modellen, der blev vedtaget ved budget 2019-2022,  ses som nogle af årsa-

gerne hertil.  

Udviklingen har betydet, at Hjørring Kommune nu er på niveau med sam-

menlignende kommuner. 

 

Dagtilbudsområdet  

Dagtilbudsområdet er Hjørring Kommunes tilbud til borgere med psykisk 
og/eller fysisk funktionsnedsættelse om aktivitet og samvær samt beskyttet 
beskæftigelse. De store tilbud er NBV og Reva, som tilsammen råder over 
200 pladser, og dermed hører til Nordjyllands største.  

Sta�s�k "Den Gode Modtagelse" - juli 2019  

Alle nye henvendelser 2019 

 Antal %  Mål 

Tilbage �l eget liv:  24 16 % 50% 

DGM  98 66 % 40% 

Henvist �l Myndighed (fx bostø&e)   27 18 % 10% 

I alt   149 100 %   
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 Formålet med beskyttet beskæftigelse er at opøve færdigheder der kan bru-
ges på det private arbejdsmarked ved at tilbyde beskæftigelse så tæt på det 
almindelige arbejdsmarked som muligt og forsøge at skaffe job på det priva-
te arbejdsmarked. For en stor del af borgere vil dette dog ikke være muligt, 
og formålet er for disse borgere at skabe meningsfuld beskæftigelse med 
udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. 

Dagtilbudsområdet tilbyder også aktivitets– og samværstilbud, og her er for-
målet at skabe en meningsfuld hverdag for borgerne gennem aktivitet og 
samvær. Med udgangspunkt i den enkeltes ønsker om livskvalitet understøt-
tes borgerens udvikling og vedligehold af færdigheder i et anerkendende og 
ligeværdigt fællesskab. 

Det uvisiterede område 

Ved siden af de visiterede dag- og botilbud betjener Voksenhandicapområ-
det omkring 350 borgere på 6 uvisiterede dagtilbud/væresteder. Målgrupper-
ne for de uvisiterede dagtilbud/væresteder er borgere, der har en psykisk 
sårbarhed/psykiatrisk lidelse og/eller misbrugsproblemer.  

Samtidig driver Hjørring Kommune en Støtte– og kontaktpersonordning, 
som henvender sig til de allermest socialt udsatte og isolerede borgere med 
misbrug og hjemløshed. Omkring 125 borgere har en støtte- kontaktperson-
ordning. 

Derudover er der krisecenteret Hjørring, som er en selvejende institution, 
med 4 pladser. 

 
5% reduktion på rammeaftaletilbud frem mod 2020 

På det specialiserede socialområde deltager Hjørring Kommune i rammeaf-
talesamarbejdet i Nordjylland mellem de nordjyske kommuner og Region 
Nordjylland. Rammeaftalesamarbejdet har til formål at sikre udvikling, koor-
dinering og styring af de højt specialiserede ydelser på det sociale område. 

De nordjyske kommuner har i KKR-regi anbefalet en reduktion i enhedsom-
kostningerne på 5% på rammeaftaletilbuddene frem mod 2020. Udmøntnin-
gen er 2-delt: dels en takstreduktion som udtryk for driftsmæssige effektivi-
seringer, og dels en reduktion som resultat af en mere præcis visitation og 
et skarpere match mellem myndighed og udfører.  

I Hjørring Kommune indgår følgende tilbud i rammeaftalen: 

• Reva og NBV 

• Elsagervej 27-31 

• Aage Holms Vej, multihandicappede 

• Hjørring Krisecenter 

På de nævnte tilbud sælges omkring 20 pladser til borger fra andre kommu-
ner. Samtidig køber Hjørring Kommune pladser i andre kommuners ramme-
aftaletilbud til omkring 85 borgere. 

I januar 2017, 2018 og 2019 er der blevet målt på succesopfyldelse af re-

duktionsmålet, og den seneste måling fra januar 2019 viser, at kommunerne 

og regionen samlet set har opnået en udgiftsreduktion på 6,6 %. For Hjør-

ring Kommune har udgiftsreduktionen været på 5,7 %.  
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Sundheds-, Ældre– og Handicapudvalgets budget 

I mio. kr. Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Sikringsområdet 62,471 62,283 60,794 60,794 

Sundheds- og Ældreområdet 949,485 958,122 974,831 985,211 

Sundhed 101,972 102,415 102,579 102,759 

Ældre 591,226 599,420 615,920 626,920 

Ak�vitetsbestemt medfinansiering 256,287 256,287 256,332 256,322 

Handicapområdet 483,652 483,421 483,419 483,419 

Interne �lbud 249,079 248,852 248,852 248,852 

Eksterne �lbud 234,573 234,569 234,567 234,567 

Social Tilsyn Nord 0 0 0 0 

Udvalget i alt 1.495,608 1.503,826 1.519,044 1.529,424 
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Teknik- og Miljøudvalget 

Teknik- og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet 

i vores lokale samfund - scenografien. Vi er med til at skabe grundlaget for, 

at by og land er i vækst, at erhvervslivet er i udvikling og at mennesker tri-

ves i lokalområderne – Vi tager del i udviklingen af vores moderne kommu-

ne.  

 

I budgetaftalen er det aftalt at der sættes fokus på arbejdet med FN´s ver-

densmål. Teknik– og Miljøudvalget har igangsat arbejdet med at indtænke 

udvalgte verdensmål på alle områder lige fra opgaverne med trafik, veje, 

grønne områder og administrationen.  

 
 

Naturkommunen 

Hjørring Kommune er naturkommune, og vil med flere indsatser få mere 

natur gennem 44 forskellige indsatser. Målet er at få en mere differentieret 

natur, som understøtter flere arter. Det grønne råd får en mere aktiv rolle 

som platform for dialog mellem brugerne af naturen, mens Naturmødet er 

platformen for dialog mellem forskellige foreninger og interesseregrupper.  

 

Naturkommunen blomstrer vildt 

Er et projekt under naturpolitikken, hvor kommunen i samarbejde med DR 
og ”Bonderøven” Frank Erichsen prøver at få skabt mere vild natur i Hjør-
ring Kommune. DR 1 følger kommunens, Franks og borgernes indsats i tv-
serien ”Giv os naturen tilbage”, som sendes i efteråret 2020. 
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Park og Vej 

Sektoren beskæftiger sig med opgaver indenfor temaerne ”Fysisk infrastruk-

tur”, ”Vand som ressource” og ”By og Bolig”. Fokus er på at sikre infrastruk-

turen og et landskabsmiljø, der understøtter kommunens visioner på sund-

heds-, udviklings- og turismeområdet.  

 

FYSISK INFRASTRUKTUR 

Vejvedligeholdelse 

Der er 1.384 km. veje, som kommunen skal vedligeholde løbende. En god 

og robust infrastruktur er et vigtigt parameter ift. blandt andet erhvervsudvik-

ling og bosætning, hvorfor det er vigtigt, at der fortsat er fokus på såvel ved-

ligehold af vejene, samt den rettidige udbygning af infrastrukturen ift. den 

fremtidige trafikale betjening af byerne.  

 

Fremtidens villavej 

Første kloakseparationsprojekt, hvor regnvandet enten bliver nedsivet eller 

løber i overfalden er afsluttet i 2018 og bliver evalueret i 2019. Det planlæg-

ges at forsætte med endnu et område i 2020.  

På Fremtidens Villavej er der fokus på at begrænse fortove, og supplere 

med flere græsarealer, så vandet kan komme ned i jorden. Med nytænknin-

gen af villavejene kan der desuden tilbydes individuelle rammer for fælles-

skabet på vejene. 

 

 

Trafiksikkerhed 

Trafiksikkerhedsplanen omfatter blandt andet en skolevejsanalyse af sko-

levejene. Planen danner grundlag for prioriteringen af fysiske trafiksikker-

hedstiltag.  

Trafiksikkerhedsarbejdet omfatter både fysiske tiltag, kampagner og dialog 

med f.eks. skolerne. I trafiksikkerhedsarbejdet er der især fokus på de blø-

de trafikanter (f.eks. skolebørn, cyklister, langsom gående). 

Cykelstier 

Hjørring Kommune har et stort net af cykelstier i kommunen, og et ønske 

om at borgerne i højere grad benytter sig af cyklen som transportmiddel.  

I forbindelse med nye byggemodninger vil der også fremadrettet være fo-

kus på at etablere forbindelses-stier, så det bliver nemt at benytte cyklen til 

de daglige gøremål.   
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Transport 

Hjørring Kommune ønsker fortsat at indgå i samarbejder for at udvikle og 

afprøve alternative kørselsprodukter, særligt med fokus på produkter som 

kan binde by og land sammen.  

Der er fokus på de nye muligheder som teknologien giver. Dette både med 

hensyn til alternative drivmidler, samt selvkørende førerløse busser.    

 

 

 

 

 

VAND SOM RESSOURCE 

I stedet for at betragte vand som et problem, vender vi det om og betrag-

ter vand som en ressource.  

Der arbejdes med: 

• at opmagasinere  vand for senere at kunne bruge det til markvanding i 

stedet for at lukke det ud i vandløbene, og senere bruge grundvand til 

markvanding. 

• At gøre regnvand synligt i gadebilledet til gavn for borgerne, og undgå 

at nedgrave store rørledninger til borttransport af vandet. 

 

Vandplan 

I år 2000 blev EU´s vandrammedirektiv vedtaget, og ud fra bestemmelserne 

er der i Hjørring Kommune udpeget 388 indsatser. Første fase er tilende-

bragt nu, hvor hovedfokus var at sikre fripassage i vandløbene. I anden fa-

se, som forløber frem til 2021 er hovedfokus at skabe god variation og leve-

steder for fisk, smådyr og planter i 210 km. vandløb. Indsatsen forventes at 

koste omkring 40 mio. kr., og opgaverne skal hovedsagelig udføres af lokale 

entreprenører. Målet er at løfte biodiversiteten og skal dermed give mulig-

hed for flere fisk og mulighed for fiskeri. 
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BY OG BOLIG 

Styr på kommunale bygninger -og deres data 

For at optimere driften af de kommunale bygninger, er der udarbejdet en 

strategi som danner grundlag for administrationens arbejde med at indsam-

le og organisere bygningsdata ved alle de bygninger som Hjørring Kommu-

ne anvender. Projektet har været i forberedelsesfasen gennem efteråret 

2018, hvor der med en bred organisatorisk indsats er udvalgt en systemtek-

nisk løsning og implementeringsproces.  

I 2. kvartal 2019 er selve dataprocessen iværksat og forventes afsluttet i 2. 

kvartal 2020. 

Systemet og data kommer til at bidrage til, at Hjørring Kommune i højere 

grad kan danne større ind- og overblik til grundlag for effektiv driftsstyring 

såvel som bedre fundament for administrativ og strategisk udvikling.” 

 

Forsyningsområdet 

Affaldsindsamlingen og genbrugspladserne driftes indenfor det kommunale 

område i et tæt samarbejde mellem Hjørring Kommune, AVV og private le-

verandører. Udgifterne finansieres af brugerne, dvs. de borgere som får af-

hentet affald og de virksomheder der benytter genbrugspladserne.  

I 2018 og 2019 blev der rullet en ny sorteringsordning ud til alle borgere i 

kommunen, hvor borgerne skulle sortere affaldet i fraktionerne, plast/metal, 

papir, madaffald og rest.  
Der blev indførte et containersystem, hvor papir og plast/metal skulle i en 

dobbeltcontainer, og madaffald og rest i en anden dobbeltcontainer.  

Indsamlingen er delt, således at AVV indsamler containerne med genbrugs-

materiale hver 4 uge og renovatøren den anden med mad og restaffald hver 

14. dag. 
Der er blevet etableret 100 nedgravede løsninger, typisk ved boligforenin-

ger. 

Nye ordninger 

I 2020 sker der også nye ting.  

Der planlægges med indførsel af en ny renovationsordning på sommerhus-

området i 2020, som afprøves i 2019.  
Staten varsler med nye krav til de kommunale renovationsordninger. På nu-

værende tidspunkt er kravet, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genan-

vendes, og ordningen, der er indført, lever op til dette krav. Det forlyder at 

de fremtidige målsætninger bliver 65 % genanvendelse, og Hjørring Kom-

mune skal have afklaret hvordan dette opfyldes. 

 

 

Miljø og Natur 

Dette område varetager opgaver inden for klima, natur- og miljølovgivning. 

Natur  

Opgaverne løses i et helhedsorienteret perspektiv og i tæt samarbejde med 

de mange aktører der berøres, når der løses opgaver i henhold til naturbe-

skyttelsesloven og vandløbsloven. Målet er at skabe de bedst mulige for-

hold for alle der bruger naturen.  
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Skove og grønne områder 

Skovene og de grønne områder danner rammerne omkring et væld af rekre-

ative aktiviteter for både børn og voksne, turister og kommunens borgere. 

Hjørring Kommunes skov- og naturarealer skal understøtte kommunen som 

værende et attraktivt sted at bosætte sig og som et sted, der giver rum for 

oplevelser og aktivitet for forskellige borgergrupper.  

  

De bynære grønne områder har en særlig værdi som kobling mellem by og 

natur. Mange af disse områder benyttes intensivt i hverdagen, og vedlige-

holdes så de tilgodeser de fleste af de aktiviteter som efterspørges. 

En stigende del af de grønne områder udvikles i samarbejde med forskellige 

brugergrupper og lokale foreninger. 

Omkring Slotvedgård i Sindal er der anlagt Danmarks næststørste dyrehave 

i samarbejde med Naturstyrelsen. Området kommer også til at indeholde 

mountainbike-ruter, lejrplads mm. 

 
Kystbeskyttelse 

Hjørring Kommunes kyster er under stadig stigende pres fra havets erosion. 

Problemerne med kysterosionen har været stigende igennem den seneste 

periode og med udsigten til klimaforandringer, må det forventes, at erosio-

nen blot vil forøges fremadrettet.   

Hjørring Kommune er i ”Kystanalysen”, som Kystdirektoratet udgav i efter-

året 2016, identificeret som den kommune i Danmark, hvor udfordringerne 

med kysterosion er størst.  

I økonomiaftalen fra 2018 blev Regeringen og KL enige om at beslutnings-

kompetencen ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg skulle samles hos 

kommunerne, hvorved sagsprocessen forventes at blive mere smidig og til 

gavn for grundejerne, da der kun skal søges tilladelse ét sted. 

  

Sammen med en Kystdirektoratet har Hjørring Kommune en aftale omkring 

sandfordring på en 1,1 km. kyststrækning ved Lønstrup by. Aftalen udløb pr. 

2018, men det er besluttet, at 2019 skal fungere som et overgangsår på 

samme vilkår, indtil der laves ny 5 årig aftale gældende for 2020-2024.  
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FN’s Verdensmål 

Hjørring Byråd ønsker at sætte fokus på FN’s verdensmål og har i den for-

bindelse besluttet at der skal igangsættes en række initiativer, som under-

støtter verdensmålene.  

I Hjørring Kommunes budget for 2019 står der: 

 

Hjørring Byråd havde i februar 2019 et temamøde om verdensmålene, og 
det blev besluttet at der skal arbejdes videre med emnet, ud fra følgende to 
2 ambitioner: 

 

Hjørring Kommune har en lang tradition for at arbejde med bæredygtighed, 

og ser arbejdet med verdensmålene som en naturlig forlængelse af dette 

arbejde.  

 

Bæredygtig erhvervsudvikling 

Biogas er et område der gennemgår en rivende udvikling og for tiden ople-

ves der stor aktivitet i Hjørring Kommune. Produktionen af biogas er en del 

af arbejdet med at fremme udnyttelsen af biomasse til energiproduktion. I 

2019/2020 og de kommende år forventes det, at mere eller mindre alle bio-

gasanlæg i kommunen ønsker at udvide produktionen.  

I 2017 blev Hjørring Kommune en del af et regionalt bæredygtighedsprojekt 

om energioptimering hos små- og mellemstore virksomheder. Projektet rea-

liseres i tæt samarbejde med Hjørring Erhvervscenter. Indtil videre er 11 af 

kommunens virksomheder blevet screenet og flere følger i 2019/2020.    

Projektet er organiseret under Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, 

som Hjørring Kommune siden 2011 har drevet sammen med Aalborg Kom-

mune, de to erhvervscentre, Aalborg Universitet og Eniig. I 2016 blev net-

værket udvidet til at omfatte alle kommuner i Regionen, med støtte fra Busi-

ness Region North Denmark (BRN). På nuværende tidspunkt er der 12 

medlemsvirksomheder fra Hjørring Kommune.  

 

Erhverv  

Der  arbejdes med miljøbeskyttelse på Virksomheder og i Landbrug. Det 

dialogbaserede tilsynsarbejde vil fortsætte, hvor en vejledende myndigheds-

rolle vil bidrage til, at de bedste løsninger for virksomhederne og landbruget 

bliver fundet. På miljøtilsynene vil FN’s verdensmål være et emne i dialo-

gen. Arbejdet med at finde digitale løsninger på miljøområdet vil fortsætte 

for at højne serviceoplevelsen hos vores virksomheder.  

 

Parterne ønsker at sæ�e mere fokus på arbejdet med FN’s 17 verdensmål. Der startes 

op med et temamøde for Byrådet, hvor der blandt andet indhentes inspira$on fra andre 

kommuner. Dere%er drø%er parterne hvilke ændringer det giver anledning $l i Hjørring 

Kommunes $lgang $l de 17 verdensmål. 

Hjørring Kommune skal være den kommune, hvor det er le�est at e%erleve Verdensmå-

lene – uanset om man er borger eller virksomhed. 

Vi fokuserer på handling frem for planer og snak. Tilgangen skal være, at vi sæ�er ini$-

a$ver i gang, som vi tror på. Så mere handling og mindre snak. 
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Plan  

Den fysiske planlægning foretages med udgangspunkt i Planloven, som in-

deholder de grundlæggende regler om kommuneplanlægning og lokalplan-

lægning mv. Den seneste modernisering af Planloven (juni 2017), har med-

virket til en liberalisering, som bl.a. giver nye udviklingsmuligheder i landdi-

strikterne og en mere fleksibel administration. Det er f.eks. blevet muligt, at 

arbejde med en mere differentieret planlægning da høringsfrister kan være 

variable, ligesom der kan indgå lokale hensyn til vækst og udvikling. Der er 

igangsat arbejde med henblik på implementering af de nye muligheder, bl.a. 

på detailhandelsområdet ligesom der arbejdes med den nye mulighed for, at 

udlægge Udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen - i forslag til ny 

Planstrategi  (Horisont og Handlekraft). 

I april 2017 blev den seneste Kommuneplan vedtaget. Der forventes at blive 

igangsat en række opfølgende planinitiativer og processer, som følge af 

Kommuneplanens vedtagelse. Herunder bl.a. opfølgninger på Helhedspla-

ner for kommunens områdebyer. 

Derudover arbejdes der fortsat med implementeringen af Bydelsstrategien 

for Hjørring midtby. 

 

Ny Planstrategi—Horisont & Handlekraft 

Byrådet har igangsat processen (februar 2019)  med udarbejdelse af kom-

munens nye Planstrategi - benævnt Horisont & Handlekraft. Strategien skal 

ligge i naturlig forlængelse af den forrige strategi PLUS15, hvor den strategi-

ske udvikling beskrives med afsæt i kerneopgaver og den kommunale drift.  

Horisont og Handlekraft beskriver, hvordan Byrådet ser Hjørring kommune 

frem mod 2030. Strategien er et blik på de muligheder og udfordringer, som 

kommunen skal håndtere og træffe beslutninger om for at ruste kommunen 

bedst muligt til fremtiden. Byrådet ønsker, at gå fremtiden proaktivt i møde, 

og i tæt samspil med vores omverden, være med til at præge og skabe 

fremtiden. Vi skal bygge videre på vores styrker og potentialer, og vi må alle 

være omstillingsparate. Vi er stærkere, når vi i fællesskab og åbenhed fin-

der fremtidens løsninger. 

Byrådet skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år indenfor 

første halvdel af den kommunale valgperiode. Planstrategien, som er en 

bred og langsigtet tilgang til kommunens udvikling, er del af en samlet plan-

proces, som bl.a. skal indeholde Byrådets strategi for udviklingen i kommu-

nen og en beslutning om, hvorvidt kommuneplanen enten skal revideres i 

sin helhed, eller der skal foretages en revision af kommuneplanens bestem-

melser for særlige emner eller områder i kommunen. De nordjyske kommu-

ner og Region Nordjylland vedtog i juni 2018 et fælles afsnit, som skal indgå 

i alle de nordjyske planstrategier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landdistrikt 

Landdistriktsområdet varetager opgaver inden for landdistrikts-udvikling og 

udvikling i kommunens fire områdebyer (Tårs, Vrå, Sindal og Løkken) samt 

havnebyen Hirtshals, primært ved at understøtte borgerprojekter, gennem-

føre forskønnelsesprojekter og udviklingsprojekter generelt. Det overordne-

de mål med  indsatsen er at styrke og videreudvikle levende, attraktive og 

bæredygtige lokalsamfund. 
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Teknik- og Miljøudvalgets budget 
 

I mio. kr. Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Park og Vej 134,590 133,832 133,832 133,832 

Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000 

Byggeri og Ejendomme -26,360 -26,360 -26,360 -26,360 

Lejeadministration 3,276 3,276 3,276 3,276 

Bygningsvedligeholdelse  0,000    0,000 0,000 0,000 

Ældre- og plejeboliger -29,634 -29,634 -29,634 -29,634 

Natur og Miljø 11,510 11,156 11,141 11,141 

Landdistrikter 1,785 1,785 1,785 1,785 

Udvalget i alt 121,525 120,413 120,398 120,398 
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Sammenhæng og helhed for børn, unge og familier 
I Hjørring Kommune beskrives den fælles politiske retning på Børne– og Un-
dervisningsområdet i Børne-, Unge- og Familiepolitikken. Politikken er den 
samlede og overordnede paraply for øvrige politikker, strategier og indsatser 
i forvaltningen. 
Politikken beskrives gennem 5 overordnede temaer, som fungerer som pej-
lemærker for de faglige indsatser og økonomiske prioriteringer. De 5 temaer 
er: 
 
• Fællesskab 

• Sundhed 

• Forældresamarbejde 

• Medborgerskab 

• Læring og Trivsel 

 

Fælles Ansvar - fælles indsats 
Der arbejdes med en helhedsorienteret og tværgående tilgang, hvor det en-
kelte barn og unges udvikling,  trivsel, og læring ses som et fælles ansvar 
for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Den overordnede strategi-
ske tilgang er beskrevet i strategien ”Fælles  Ansvar - fælles indsats”. 
 

Fælles kerneopgave   
På hele Børne– og Undervisningsområdet er der formuleret én fælles kerne-
opgave: 

”Sammen skaber vi udvikling, læring og trivsel for børn, unge og familier” 

På de enkelte arbejdspladser er der i 2020 fortsat dialog og processer ift. 
fælles forståelse af kerneopgaven og hvilken betydning det har for arbejds-
pladsens praksis og indsatser, når kerneopgaven skal styrkes. 
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3 sektorpolitikker sætter retning 
I 2020 sætter de 3 sektorpolitikker: Dagtilbudspolitik, Skolepolitik og Fore-
byggelses– og Indsatspolitik strategisk retning for udviklingen i og på tværs 
af sektorne dagtilbud, undervisning og børne og familie. Politikkerne sætter 
desuden retning og mål for samarbejdet med øvrige samarbejdspartnere. 
Alle 3 politikker bygger på værdigrundlaget og de 5 strategiske mål i Børn, 
Unge og Familiepolitikken.  

 

Indsatser og fokusområder i 2020 
Med udgangspunkt i Børn, Unge og Familiepolitikkens 5 temaer og de 3 
sektorpolitikker gives der i det følgende en række eksempler på indsatser 

og fokusområder i 2020 på Børne– og Undervisningsområdet. Desuden be-
skrives udvalgte indsatser på Fritidsområdet. 

 

Fritid og Fællesskab 
Fritids- og Folkeoplysningspolitikken “Fritid & Fællesskab” er den værdi-
mæssige ramme om aktiviteterne på fritidsområdet - og det varierede og 
mangfoldige fritids- og foreningsliv er en væsentlig styrke i kommunen. Fæl-
lesskab, medborgerskab og fritid er for alle omdrejningspunkt for, hvordan 
der arbejdes med udvikling af aktiviteter i samspil med foreningslivet. 
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Tema 1: Fællesskab 

 

Indledning 

Alle børn og unge i Hjørring Kommune skal opleve, at de indgår i fællesskab 
både i dagtilbud, skoler, fritidsliv, familier og nærmiljø. Deltagelse i fællesska-
ber bidrager med forståelse for sig selv og andre. Fællesskaberne rummer en 
bred mangfoldighed så børn, unge og familier kan deltage uanset fysiske, psy-
kiske, sociale og kulturelle forudsætninger. 

 

Dagtilbudsområdet 

Der arbejdes med implementering af de nye læreplanstemaer, og specifikt de 
2 temaer, der retter sig mod børnenes sociale udvikling og kultur, æstetik og 
fællesskab. Arbejdet sigter både mod udvikling og fremme af børnenes delta-
gelse og deres medindflydelse. Børns sociale udvikling og læring fremmes 
bl.a. via legen, og de pædagogiske medarbejdere  er ansvarlige for at  der 
skabes rammer for at  kommunens børn kan udvikle relationer og venskaber i 
dagtilbuddene. Dette sker fx når der skabes rammer for at bruge IT i et ekspe-
rimenterende fællesskab, og dette fokus er derfor højt prioriteret i kommunens 
dagtilbud. Desuden arbejdes der med udvidelse af samarbejdet med kulturin-
stitutioner i Hjørring Kommune under overskriften ”Åbne dagtilbud”. 

Indsatspædagogerne i vuggestuer og børnehaver har særlige kompetencer og 
forudsætninger for et fokus på tidlig opsporing og indsats, og på udvikling af 
børnenes sociale og følelsesmæssige læring og kompetencer.  

Et læringsforløb for udvalgte ”faglige fyrtårne” i samarbejde med UCN skal sik-
re stærke faglige fællesskaber ift. at realisere den styrkede pædagogiske læ-
replan. 

 

 
 

Undervisningsområdet 

Der arbejdes kontinuerligt med udvikling af gode og mangfoldige fællesskaber 
for alle elever i både almen– og specialklasser samt SFO og special-SFO. På 
Hjørringskolen er der særligt fokus på  udvikling af åbne, stærke og ligeværdi-
ge fællesskaber, der skaber tryghed og udvikling med afsæt i elevernes særli-
ge udfordringer og individuelle behov.  

Hjørring Musiske  Skole og Ungdomsskolen tilbyder en bred paletten af læ-
ringsfællesskaber, hvor kommunens børn og unge får mulighed for at mødes 
og deltage og bidrage med fokus på egen og fælles interesser indenfor fx mu-
sik, billedskole, drama, sport og adventure, multimedier og IT, krop, sjæl og 
madlavning, rejser m.m.  

Den Åbne Skole, herunder Skoletjenesten styrker elevernes læringsudbytte 
og trivsel gennem læring i fællesskaber og fælles oplevelser i mere end 130 
forskellige tilbud til inspiration i planlægningen af undervisningen. Dermed gø-
res skoledagen endnu mere attraktiv for eleverne. Skolernes mulighed for del-
tagelse i Åben Skole aktiviteter understøttes af puljen til transport. 

 

Integration 

På dagtilbuds– og undervisningsområdet  er der fokus på integration af to-
sprogede børn og unge gennem arbejdet med sprogvurdering, sprogstimule-
ring, velkomst– og modtagerforløb og undervisning i dansk som andetsprog. 
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Børne– og Familieområdet 
For at understøtte mulighed for at indgå i gode fællesskaber, er der et fokus 
på at inddrage ressourcerne i børn og unges nærmiljø samt involvering af 
disse. Det betyder, at der arbejdes mere med den tidlige, tværgående ind-
sats og støtte i hjemmet og med høj involvering af både forældre og net-
værk. Børne- og Familieområdet herunder også Handicapområdet har des-
uden også fokus på, at så mange børn og unge som muligt kan forblive i de 
fællesskaber, som de indgår i.  

 

Fritidsområdet 
På fritidsområdet bliver der kontinuerligt arbejdet med at fremme et aktivt 
fritidsliv for alle aldersgrupper. Deltagelse i forpligtende fællesskaber er net-
op med til at styrke livskvalitet og er en del den demokratiske dannelse og 
medborgerskab. Hjørring Kommune vil understøtte et mangfoldigt fritidsliv 
og samarbejde med de mange frivillige foreninger om at udvikle det etable-
rede foreningsliv, nye foreninger og aktiviteter i forskellige fællesskaber. 

 

Forebyggelsespuljen 
Gennem udmøntningen af Forebyggelsespuljen gives der øget mulighed for 
at udsatte børn og unge kan deltage i fritids- og foreningslivet, idet der er 
afsat en pulje, som forældre, professionelle eller foreninger kan søge tilskud 
fra.  

 

 

 

 

Tema 2: Sundhed 

 
Indledning 
I Hjørring Kommune ønsker vi at fremme lighed i sundhed—uanset social 
og kulturel baggrund. Begrebet sundhed dækker både fysisk og mental 
sundhed, og alle børn og unge skal have viden om begge områder. For-
ventningen er, at børn, unge og familier tager medansvar for egen sundhed 
og trivsel, og forældre såvel som dagtilbud, skoler og øvrige tilbud er og 
handler som sundhedsforbilleder. 

Implementering af Sundhedspolitikken 
I de enkelte sektorer og på tværs af skole-, dagtilbuds- og børne- og fami-
lieområdet arbejdes der med udmøntning af Sundhedspolitikken for Hjør-
ring Kommune. Det sker gennem Børne– og Undervisningsforvaltningens 
egen sundhedsstrategi, der rummer en række handleplaner: 

• Handleplan vedr. implementering af sektorpolitikkernes tema om 
sundhed 

• Handleplan vedr. Partnerskabsaftale om Røgfri Fremtid 

Børnelinealen - et fælles, fagligt værktøj 
I 2020 er der fortsat fokus på implementering og brug af det fælles, faglige 
værktøj, Børnelinealen. Værktøjet  bruges dels til at undersøge børn og un-
ges trivsel, og til at fremme et fælles sprog og fælles forståelse for børn og 
unges adfærd. Den anvendes både til opsporing, vurdering og handling ift. 
de udviklingsvanskeligheder som børn og unge møder i deres liv. 

Dagtilbudsområdet 
Gennem arbejdet med læreplanstemaet ”Krop, sanser og bevægelse” ar-
bejdes der med udvikling af børnenes oplevelse og forståelse af kroppen 
både som afsæt for det psykiske helbred (fx trivsel) som det fysiske helbred 
(fx ernæring, hygiejne, bevægelighed)  
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For at kvalificere sundhedsindsatserne sætter kompetenceudviklingsstrategien 
på dagtilbudsområdet fokus på, at udvalgte medarbejdere opnår specialist-
kompetencer indenfor temaet sundhed og bevægelse. 

Undervisningsområdet 
På undervisningsområdet er der fokus på fysisk og mental sundhed i både 
dannelsesperspektiv som i lærings– og trivselsperspektiv. Udover at emner-
ne indgår i den fagdelte undervisning fx idræt, madkundskab, biologi, fysik/
kemi samt valgfag som bl.a. surf og E-sport med fokus på hensigtsmæssig 
kost og bevægelse, er der generelt fokus på at skabe mere bevægelse i 
skoledagen. Flere skoler arbejder med udvikling af kostpolitikker, og samar-
bejder her med sundhedsplejen og forældrebestyrelser.  

Elevernes mentale sundhed understøttes gennem fokus på konflikthåndte-
ring, rådgivning til forældre ift. børn og unges ”liv på nettet”, hjælp til håndte-
ring af forventninger og krav samt generelt fokus og arbejde med klassens 
trivsel.  

Alle skoler har udarbejdet antimobbestrategier, der beskriver både forebyg-
gelse og håndtering af mobning med henblik på at fremme og sikre den 
mentale trivsel hos alle elever på skolen.  

Børne– og Familieområdet 
I sundhedsplejen tilbydes der som supplement til de generelle tilbud, foræl-
dreuddannelsen ”En god start sammen”. Tilbuddet er gratis og for alle kom-
mende førstegangsforældre. Her gives der inspiration til en god start sam-
men for de enkelte familier i graviditetsperioden og indtil barnet er ca. 2,5 år. 
Til særligt sårbare og udsatte gravide tilbyder sundhedsplejen et individuelt 
tilbud, ”Kom godt i gang”, med et tæt samarbejde mellem familien og fag-
personalet. Desuden tilbyder behandlingstilbuddet Station Victor  gratis, fri-
villig og anonymt tilbud til gravide og spædbørn fra 0-12 måneder med fokus 
på støtte, individuel terapi, parsamtaler og spædbarsterapi. 

Der er desuden fokus på familieorienteret  - forebyggende som behandlen-
de— indsats for børn med overvægt på 0-6 års området, hvor der tilbydes 
individuel rådgivning og dialog med barnet og forældrene. 

På Kløvergården tilbydes behandlingen, Cool Kids til børn og unge der lider 
af angst i en så alvorlig grad, at det griber forstyrrende ind i barnets eller 
den unges liv og udvikling. 

Der er fokus på udvikling af det gode samarbejde med Headspace. 
Headspace er et tilbud til unge mellem 12 og 25 år med problemer, som har 
brug for støtte via samtaler. Denne indsats er organiseret under Ungegaran-
tien. 

Der gives forskellige former for hjælp til de unge, som har misbrugsproble-
mer. Bl.a. kan unge under 18 år og deres familier få hjælp af Det Mobile Un-
ge Team. Det er også muligt at få samtaler med SSP-
ungdomskonsulenterne. De tilbyder gratis rådgivning og vejledning til børn 
og unge, samt forældre i forhold til et problematisk forbrug af alkohol og/
eller stoffer.  

Særligt ift. alkohol, er der på Familiehuset Kløvergården tilbud om familieori-
enteret alkoholbehandling. Tilbuddet tilbyder råd og vejledning til hele famili-
en. Der er søgt midler til at udvikle metoder til indsatsen og øge hjælpen til 
flere børn og unge i familier med alkoholmisbrug. 

Fritidsområdet 
Fritids– og folkeoplysningsområdet spiller en stor rolle i relation til folke-
sundheden. Det mangfoldige foreningsliv og de mange uorganiserede aktø-
rer danner rammen om aktiviteter, hvor omdrejningspunktet er motion og 
bevægelse samt samvær og inklusion. Aktiviteter der er rettet mod såvel 
fysisk som mental sundhed. Det er kommunens opgave at understøtte akti-
viteterne via faciliteter; tilskud, udviklingspuljer samt råd og vejledning. Der 
arbejdes på området med forskellige projekter, hvor målet er at fremme 
sundhedstilstanden for kommunens borgere generelt 
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Tema 3: Forældresamarbejde 
Indledning 
I Hjørring Kommune har vi fokus på og prioriterer samarbejdet mellem 
forældre og kommunens medarbejdere. Trivsel og læring for børn og 
unge er tæt forbundet med et godt og respektfuldt samarbejde med for-
ældrene. 
 
Dagtilbud 
Der arbejdes fortsat med at styrke forældresamarbejdet via dialogred-
skabet, Dialoghjulet. Redskabet bruges i alle institutioner til at understøt-
te og udvide samarbejdet mellem forældre og institution om det enkelte 
barns udvikling, læring og trivsel. Dialoghjulet anvendes også til at un-
derstøtte den gode overgang mellem dagpleje og vuggestue, videre til 
børnehave og skole.  
 

Undervisningsområdet 
I samarbejdet med skolebestyrelserne træffes beslutninger om princip-
per for skole-hjemsamarbejdet, og disse revideres på enkelte skoler i 
2020. Der er  fokus på at skabe  hurtig og smidig kontakt og anerken-
dende dialog såvel i forhold til den enkelte elev som til fællesskaberne i 
klassen og på skolen. I forbindelse med implementering af den nye 
samarbejdsplatform, AULA skolebestyrelserne retningslinjer for kommu-
nikation mellem skole og forældre. 
 
Børne– og Familieområdet 
Der er generelt et særligt fokus på tæt inddragelse og samarbejde med  
forældre til udsatte børn og unge. Det sker med henblik på at få kvalifi-
ceret de enkelte indsatser, dels i forhold til at familien er medskabere af 
meningen med indsatsen og at så høj en andel af ressourcer i familien 
og netværket bliver inddraget. 
 
 

I forbindelse med implementering af Handicappolitikken er der fokus på 
hvordan forældre bedst inddrages. 2 ud af 4 indsatsområder har fokus 
på forældresamarbejde,: 
• Forældreinklusion— der udarbejdes idébank med tiltag målrettet 

inklusion af forældre til elever med funktionsnedsættelser.  
• Støtte forældre til at mestre livet med et handicappet barn - der 

afholdes café/temaaftner med henblik på at øge forældrenes me-
stringsevne. Der inddrages forskellige tværfaglige aktører i arran-
gementerne. 

 
Tema 4: Medborgerskab 

Indledning 
I Hjørring Kommune er vi optaget af, at vores børn og unge bliver fortrolige 
med at tage ansvar ind i demokratiet. Det bliver de gennem forskellige indsat-
ser, der dels retter sig mod at støtte op om børn og unge i hverdagen og dels 
indsatser, der støtter børn og unge i at blive aktive medborgere.  
 

Dagtilbudsområdet 
Med afsæt i 1 af de 6 læreplanstemaer—Alsidig personlig udvikling arbejdes 
der på dagtilbudsområdet med at skabe læringsmiljøer, der understøtter og 
udvider børnenes erfaringsverden og skaber øve baner til udvikling af delta-
gelseskompetencer.  
 

Undervisningsområdet 
Kommunens fælleselevråd tæller repræsentanter fra alle kommunens over-
bygninger. Herigennem bliver elevernes meninger og synspunkter anerkendt, 
og inddraget i relevante politiske sammenhænge, herunder høringer.  
 

Ungeforum 
Med Hjørring Kommunes Ungeforum og fælles elevråd bliver de unge inddra-
get i det kommunal politiske arbejde. Ungeforum og det fælles elevråd afgiver 
eksempelvis høringssvar indenfor aktuelle områder. 
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Ungegarantien 
Med den nye Ungegaranti er der fokus på at alle unge i Hjørring Kommune 
understøttes i at opnå  deres drømme om den positive destination ift. uddan-
nelse eller/og  karriere og job. Indsatser er nærmere beskrevet på Ungegaran-
tien.dk. 
 
Børne- og Familieområdet 
I 2020 er der fortsat fokus på, hvorledes frivillige organisationer bedst muligt 
kan tænkes ind ift. arbejdet med de udsatte børn og unge. De frivillige kræfter 
ønskes involveret på en måde, således at styrken ved det frivillige kommer i 
spil sammen med den kommunale indsats. 
Der er fortsat samarbejde med den frivillige organisation, Home-Start, hvor 
frivillige tilbyder social og praktisk støtte til familier, der oplever at være 
pressede i hverdagen. Formålet med indsatserne er at forebygge kriser og 
sammenbrud i småbørnsfamilier og skabe trygge opvækstvilkår for børne-
ne. 
 
Fritidsområdet 
For fritidsområdet spiller særligt haller og idrætsanlæg en vigtig rolle som 
samlingssteder i kommunen. Både de selvejende og de kommunale idræts-
faciliteter er således væsentlige dele af kommunens fritidsfaciliteter. Der er i 
forhold til faciliteterne særligt fokus på at bruge de forskellige lokaliteter så 
optimalt som muligt på tværs af forskellige foreninger og de fysiske facilite-
ter. 

Samtidig er kernen, at det er aktiviteterne, det aktive medborgerskab og de 
mange fællesskaber, der giver stor værdi blandt de aktive indenfor fritidsom-
rådet – uanset om det er i foreninger, som bærende kræfter i de organise-
ringer, der bidrager med faciliteter eller som mere løse brugere af fritidsakti-
viteterne i kommunen. 

 

 

Tema 5: Læring og trivsel 

Indledning 
Læring og trivsel har en central vægtning indenfor hele Børne- og Undervis-
ningsområdet i Hjørring Kommune. Indsatserne retter sig dels mod børn, un-
ge og deres familier såvel som mod de medarbejdere, hvis fokus er på ker-
neopgaven – at fremme udvikling, læring og trivsel. 

Samarbejde på tværs af de 3 områder  
Den tidlige indsats, som er i fokus ift. udsatte børn og unge, underbygges 
bl.a. gennem det tværfaglige distriktssamarbejde. Her samarbejder de for-
skellige faggrupper på tværs af Dagtilbuds-, Undervisnings– og Børne– og 
Familieområdet. For at understøtte samarbejdet er der i 2020 fokus på udvik-
ling på alle niveauer i organisationen. 
 

Dagtilbudsområdet  
Et godt børneliv understøttes bedst i et udviklende læringsmiljø. Derfor arbej-
des der på at sikre den bedst mulige kvalitet for alle 0-5 årige børns udvik-
ling, læring og trivsel med særligt fokus på: 

 
• anvendelse af dialogværktøjet KVALid til udvikling af børns læringsmil-

jøer. Dialogværktøjet indgår som redskab i strategi for kvalitetsmåling, 
databaserede læringssamtaler og dagtilbuddenes dataudviklingskultur. 

• den styrkede pædagogiske læreplan i alle dagtilbud. 
• løbende kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere  
 
Der er fokus på at skabe en positiv udvikling af læringsmiljøet, især gennem 
et øget voksenfokus, der fremmer og hjælper børnenes kommunikative og 
sproglige udvikling (1 af de 6 læreplanstemaer) godt på vej. Herved udvikles 
generelt også deres kognitive læringsmuligheder. 

Gennem det fælles forløb  ”El Sistema” mellem dagtilbudsområdet og Musisk 
Skole tilbydes der musikalsk førskoleundervisning, der understøtter såvel 
børnenes musikalske dannelse som den læringsmæssige og sociale dannel-
se. 
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Der er generelt opmærksomhed på, at en tidlig investering i børnene og høj-
kvalitet i dagtilbud har stor betydning for børnenes senere skolegang, tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet og livsduelighed.  

Herunder også et fortsat fokus på at understøtte kvaliteten i de private pas-
ningsordninger. 

Undervisningsområdet 

Skolerne i Hjørring Kommune har i 2020 særligt fokus på implementering af 
den seneste justering af folkeskoleloven mhp. øget udvikling, læring og trivsel 
for eleverne. 
Samarbejdet mellem skolerne og forvaltningen omkring udvikling af skolens 
kerneopgave pågår bl.a. via strategi for kvalitetsmåling og databaserede læ-
ringssamtaler. Der er fokus på øget brug af relevant data til understøttelse af 
udvikling af skolernes læringskultur og elevernes læring og trivsel. 
Kvalitetsrapporten 2019 bidrager med viden og datagrundlag om bl.a. elever-
nes faglige resultater.  

Data fra den årlige trivselsmåling for eleverne i skoleåret 2017/18 for elever-
ne peger på generel god social og faglig trivsel svarende til landsgennem-
snittet. Der er dog fokus på fortsat udvikling af gode læringsmiljøer med fx 
afsæt i neuropædagogisk tilgang og ICDP (International Child Development 
Program)  

I kompetenceudviklingsstrategien er der fokus på pædagogiske medarbejde-
res kompetenceudvikling indenfor: 

• lokale udviklingsbehov og ønsker, herunder løbende faglig opdatering 

• udvikling af professionelle læringsfællesskaber 

• øget lærer- og pædagogsamarbejde 

• fuld kompetencedækning (undervisningsfag) blandt lærerne.  

Indsatserne understøttes økonomisk via centrale midler, statsmidler til kom-
petenceudvikling og af A. P. Møller fondens donationer.  

 
Inklusionsteamets tilbud om udvikling af inkluderende læringsmiljøer fortsætter 
og fokus udvides til også at omfatte hjemtagning og brobygning af elever fra 
Hjørring Skolen til distriktsskolen. 

Gennem samarbejdet mellem den musiske skole og folkeskolerne om ”El Si-
stema” elevernes musikalske dannelse som den læringsmæssige og sociale 
dannelse. 

Den kommunale erhvervsplaymaker udvikler samarbejdet og indgåelse af 
partnerskaber med erhvervslivet med fokus på styrkelse af elevernes faglige 
og alsidige udvikling via skolerne. 

Dette arbejdes der bl.a. med gennem: 
• Skole-virksomhedssamarbejde  
• Partnerskabsaftaler med ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedets  
 faglige organisationer  
• Det obligatoriske emne Uddannelse og Job  
• Innovation og entreprenørskabs-kompetenceudvikling af lærere.  
 
I det nye netværk for karrierelæringsvejledere og praktikkoordinatorer  - i re-
lation til Ungegarantien—understøttes bl.a. indsatser i relation til det obligato-
riske emne ”Uddannelse og job”. på alle klassetrin samt de ældste elevers 
muligheder for afprøvning af praktikforløb i lokale virksomheder. 
 

Børne- og Familieområdet 

PPR indgår fortsat med en central rolle i det tværfaglige samarbejde med så-
vel dagtilbuds og undervisningsområdet og ressourcerne fokuseres primært  
på børn og unges specialpædagogiske behov såvel i forebyggende som ind-
gribende perspektiv. I 2020 er der- på baggrund af et nyt analysegrundlag - 
særligt fokus på udvikling og implementering af praksisnær og tilgængelig op-
gaveløsning. Her fokuseres der i højere grad  på rådgivning og vejledning med 
et forebyggende perspektiv på både dagtilbuds– og undervisningsområdet. 
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SSP har under ”Plan for sammenhængende indsats over for ungdomskrimina-
litet i Hjørring Kommune” fokus på trivselsfremmende, forebyggende og indgri-
bende indsatser overfor kommunens børn og unge. Planen rummer en bred 
vifte af indsatser, herunder foredrag om ungdomsliv for elever og forældre, 
indsatser med henblik på bl.a. at forebygge og mindske netmobning eller chi-
kane for børn, unge og forældre, konfliktmægling samt konsulentbistand ifm. 
lokale events og aktiviteter m.m. Der er desuden indsatser, der retter sig mod 
udvalgte og specifikke børn og unge. 

 

Gennem det 3 årige projekt :”Godt du kom—et Fælles Ansvar”, som er finan-
sieret af Socialstyrelsen, er der fokus på tidlig opsporing, målrettede og kvalifi-
cerede indsatser og det tværfaglige samarbejde mellem den nedsatte task 
force og de centrale som decentrale samarbejdspartnere i Børne– og Under-
visningsforvaltningen, herunder også forældrene. Der er fokus på udvikling af 
en god samarbejdsmodel for arbejdet samt på resultater i form af hjælpe børn 
og unge med begyndelse mistrivsel og et evt. bekymrende fravær i skolen. 

 

Fritidsområdet 

Der udarbejdes en samarbejdsaftale med Yxengaard, der blandt andet har til 
formål at understøtte skoleaktiviteter med fokus på mere praksisfaglighed i 
undervisningen. Desuden kan lokaliteten benyttes i forbindelse med fritidsakti-
viteter.  

På fritidsområdet er der også fokus på udvikling af elite og talentmiljø. 

 

Udvalgte øvrige indsatser på Børne– Fritids– og Undervisningsområdet 

Digitalisering på Børne- & Undervisningsområdet 
På tværs i Børne- og Undervisningsområdet er der et særligt gennemgående 
fokus på at få udviklet digitale løsninger til gavn for såvel borgere som med-
arbejdere på tværs i organisationen. Nedenstående er eksempler på såvel 
konkrete værktøjer som strategier. 

• Nyt pladsanvisningssystem—implementering af book selv for forældre-
ne 

• Morgenmodul i tilknytning til pladsanvisningssystemet — anvendes i  
dagplejen ifm. fordeling af pladser v. f.eks. sygdom samt kommunikati-
onsmodul til smidig kommunikation mellem personale og forældre.  

• PPR-systemet Nexus— mhp. understøttelse af ændrede arbejdsgange 
at sikre bedre sammenhæng i opgaveløsningen og bedre sagsbe-
handling. 

• Dit Dataoverblik—I 2020 arbejdes der med implementering af et ledel-
sesinfosystem mhp. at skabe tydeligt overblik over centrale nøgletal, til 
brug af politiker og ledere i organisationen.  

• I 2020 arbejdes der fortsat på implementeringen af samarbejdsplat-
form, Aula, som på sigt bliver en fælles digital indgang til kommunikati-
on og samarbejde mellem forældre og dagtilbud/skoler. Aula erstatter 
det  nuværende Skoleintra. Aula sættes i drift på skoleområdet i efter-
året  2019 og på dagtilbudsområdet i 2020. 

Anlæg 

I anlægsprogrammet, der fremgår af investeringsoversigten for 2020 – 

2023, er der fortsat fokus på prioritering af opførelse af Vrå Skole og Børne-

hus samt en ny daginstitution i Hjørring by. Det sker med henblik på at tilve-

jebringe tilstrækkelig kapacitet i forhold til befolkningsudvikling og exitstrate-

gi. Projekteringen af ny daginstitution i Hjørring by påbegyndes i 2019 og 

byggearbejderne i 2020. Desuden prioriteres nye lokaler til Hjørring Musi-

ske Skole, der skal flytte ud af de eksisterende lokaler i Dronningensgade, 

når denne bygning skal rømmes. 

Fællespuljerne til bygningsvedligehold til hhv. dagtilbud, skoler og haller sik-

rer, at der er centrale midler til rådighed i kritiske situationer, og at der fra 

centralt hold kan gennemføres tværgående bygningsvedligehold ud fra en 

strategisk prioritering. I 2020 arbejdes der videre med den påbegyndte 

etablering af et fælles og systematiseret overblik over bygningernes vedli-

geholdelsesstandard med henblik på, at der udarbejdes vedligeholdelses-

planer for alle områdets bygninger. 
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Budgetforudsætninger 

Børnetalsprognose udarbejdet af rådgivningsvirksomheden COWI: 

 

Dagtilbudsområdet 

Budgetforudsætninger for dagpleje, vuggestuer og børnehaver: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

  

Skoleområdet 

Budgetforudsætninger for skoler: 
I Hjørring Kommune forventer vi i 2020, at der er 7.995 børn og unge i 
alderen 6-16 år. Hermed henvises udelukkende til børn og unge med 
adresse i Hjørring Kommune. 
 
Eleverne fordeler sig på følgende tilbud: 
 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

*Ud fra at der er 331 børn og med en dækningsgrad på 91,5 %. 

 

 

 

Aldersgruppe Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 
0-2 år             1.866               1.847              1.856              1.874  
3-5 år             1.805               1.884              1.866              1.915  
6-16 år             7.995               7.822              7.696              7.498  
Hovedtotal           11.666             11.554            11.418            11.288  

2020 
Aldersgruppe 
0 - 2 år og 10 
måneder 

% af børn i 
Hjørring 
Kommune 

Aldersgruppe 
2 år og 10 
måneder - 5 
år 

% af børn i 
Hjørring 
Kommune 

Dagplejen 331 19%     
Kommunal vugge-
stue / børnehave 389 22% 1558 81% 
Privat institutioner 74 4% 317 17% 
Pulje ordning 8 0%   0% 
Privat pasning 400 23% 23 1% 
Særlige dagtilbud  0 0% 15 1% 
Passes hjemme 560 32%   0% 
I alt børn i Hjørring 
Kommune 1762 100% 1913 100% 

1 Puljeordning 
95 Kommunal dagplejere* 

ca. 95 Privat passere 
19 Kommunal vuggestuer 
6 Privat vuggestuer 

26 Kommunal børnehaver 
9 Privat børnehaver 

  

5.503 

   296 

 1.569 

    344 

      54 

  

 

Elever i kommunale folkeskoler (inkl. Elever med adresse i andre kommuner) 

Elever i kommunale specialklasser, heraf 26 fra andre kommuner 

Elever i privatskoler 

Elever på efterskole 

Elever der benytter tilbud i anden kommune 

 

6 

1 

1 

1 

1 

8 

 

Folkeskoler, hvor i der indgår 14 undervisningssteder 

10. Klassecenter 

Specialskole med 9 specialtilbud 

Musik skole 

Ungdomsskole 

Fri– og privatskoler  
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Budgetforudsætninger for specialtilbud: 

For børn og unge hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte er 
der i Hjørring Kommune følgende tilbud: 

• Specialundervisning (se nedenfor) 

• Indsatspædagoger i børnehaverne og private institutioner. 

• Særlige dagtilbud til børn med vidtgående fysiske og psykiske handi-

caps.  

• Special-SFO  

Oversigt over specialtilbud:

 

Hjørring Ungdomscenter  

Hjørring Ungdomscenter består af Hjørring Ny 10. (HNX) og Hjørring Ung-
domsskole (HU).  
Hjørring Ungdomsskole har etableret 13 ungdomsklubber, der dækker hele 
kommunen, samt 3 klubber, der dækker Hjørringskolens område.  
 
Børne– og familieområdet 

Budgetforudsætninger på Børne- og Familieområdet: På Børne- og Familie-
området områder er der budgetlagt ud fra aktivitetsniveauet for 2019. 

Navn: 

K-Klasser og K2-Klasser 

Sprogklasser (STL) 

ADHD-klasser 

G2-klasser 

TF-klasser og Kløverklassen 

G3-klasser og  

Ungdomsskolens heltidsundervisning 

Placering: 

Højene undervisningssted 

Lundergård undervisningssted 

Bagterp undervisningssted 

Muldbjerg undervisningssted 

HUC, Norgesvej 

HUC, Norgesvej 

HUC, Norgesvej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal sager som PPR har haft kontakt med i 2018: 

*Der gøres opmærksom på, at der er tale om antal kontakter i sagerne og ikke antal bør.  

Faktisk antal børn som sundhedsplejen har haft kontakt med i 2018 
Områder Antal børn 
Spædbørnsområdet 1.092 
1-6 års området 137 
Skolebørnsområdet 5.490 

Områder Antal kontakter 
Antal kontakter* 1.914 

Budgetteret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. barn 
Familieafdelingen 

Antal børn i familiepleje 145 422.067 
Antal børn i netværksplejefamilie 12 115.761 
Antal børn på socialpædagogiske 
opholdssteder 20 1.059.958 

Antal børn på døgninstitutioner 6 1.262.459 
Handicapafdelingen 

Antal børn i familiepleje 7                                         
519.158  

Antal børn på socialpædagogiske 
opholdssteder 2                                               

1.505.502  

Antal børn på døgninstitutioner 
6 

                                                 
2.243.520  

Øvrige 
Antal børn med afgivet refusionstil-
sagn 17 342.142 

Antal børn i ung i egen bolig 2 52.925 
Antal børn i aflastning på døgninstitu-
tioner 14 344.973 

Antal forældre, der modtager tabt 
arbejdsfortjeneste 120 115.009 
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Børne–, Fritids– og Undervisningsudvalgets budget 

I mio. kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Undervisning 564,795 557,910 554,234 551,089 
Skoler 359,290 353,200 349,558 348,276 

Skolefritidsordninger 24,376 24,038 24,017 23,572 

Specialundervisning 88,010 87,324 87,324 87,324 

Ungdomsskoler 10,233 10,233 10,233 10,233 
Musikskoler 7,354 7,354 7,354 7,354 

Privatskoler og efterskoler 75,531 75,761 75,747 74,329 

Dagtilbud 255,520 258,730 258,854 262,261 
Fælles formål dagtilbud 47,145 47,159 47,826 47,827 

Dagpleje 34,955 34,955 34,955 34,955 

Daginstitutioner og klubber 137,314 140,606 139,963 143,370 

Særlige dagtilbud 6,999 6,999 6,999 6,999 

Tilskud til puljeordninger 29,107 29,010 29,110 29,110 

Børne- og Familie 218,046 217,266 214,638 211,270 
Handicap 9,811 9,058 9,000 9,000 

Døgnophold 99,175 97,855 97,502 96,599 

Forebyggende foranstaltninger 61,148 61,143 59,614 58,840 

Døgninstitutioner for handicappede 19,453 19,139 18,451 16,760 

PPR 15,453 17,063 17,063 17,063 

Sundhedsplejen 13,007 13,007 13,007 13,007 

Fritid 41,899 41,443 41,443 41,443 
Haller 23,652 23,197 23,197 23,197 

Fritid 1,117 1,117 1,117 1,117 

Folkeoplysning 17,130 17,129 17,129 17,129 
Udvalget i alt 1.080,260 1.075,349 1.069,170 1.066,063 



Horisont & 
Handlekraft

Hjørring

Vedtaget 26. juni 2019



Derfor skal vi have en planstrategi
Planstrategien er et lovpligtigt dokument. 
Planlovens §23 fastlægger, at Byrådet skal 
vedtage og offentliggøre en planstrategi 
hvert 4. år indenfor første halvdel af den 
kommunale valgperiode.

Planstrategien, som er en bred og langsig-
tet tilgang til kommunens udvikling, er del 
af en samlet planproces, som skal indeholde:

• Oplysninger om den planlægning der er
gennemført efter den seneste revision af 
kommuneplanen

• Byrådets strategi for udviklingen i kom-
munen 

• En beslutning om at kommuneplanen
enten skal revideres i sin helhed, eller der 
skal foretages en revision af kommunepla-
nens bestemmelser for særlige emner eller 
områder i kommunen

• En beslutning om hvilke dele af kom-
muneplanen der genvedtages for en ny 
4-årsperiode.

Sådan er vi
Et af de bedste varemærker for Hjørring 
kommune er naturen og dens helt særlige 
karakter. Står vi på et af kommunens ka-
rakteristiske højdedrag, har vi straks over-
blik over kommunens særprægede natur. 
Her kan kontrasten mellem den barske 
vestkyst og det beskyttede landskab i hjer-
tet af Vendsyssel opleves. Mod vest har vi 
Rubjerg Knude, hvor sandflugten har skabt 
indlandsklitterne. Mod øst har vi bakker og 
dale med Danmarks nordligste bøgeskove. 
Mod nord ser vi Hirtshals, og mod nordøst 
Skagen Oddes moser og heder. Igennem 
det hele skærer Uggerby Å og Liver Å og 
giver oplevelser for kanosejlere og lystfi-
skere. 

Vores unikke kyststrækning med sommer-
huse og nogle af Danmarks bedste bade-
strande er fundamentet for vores veludvik-
lede kystturisme. På det kulturelle område 
har vi altid været stærke og har indenfor 

revy, museer, biblioteker og ikke mindst 
med det første nybyggede lokale teater i 
100 år placeret os på det kulturelle Dan-
markskort.  

Hjørring er den vigtigste uddannelsesby i 
Vendsyssel med et varieret udbud af korte 
og mellemlange videregående uddannel-
ser. Blandt de største uddannelsesinstituti-
oner er erhvervsskolen EUC Nord og Uni-
versity College Nordjylland, der tiltrækker 
mange studerende.

Vi har et tæt og godt samarbejde med 
erhvervslivet omkring vækst, udvikling og 
tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Især 
bygge- og anlægsbranchen sammen med 
den maritime branche omkring havnen i 
Hirtshals er blandt de største beskæftigel-
sesområder i kommunen.

02 Horisont & Handlekraft



Plads til initiativ og samarbejde
Horisont og Handlekraft er rammen for, 
hvordan Hjørring Byråd vil arbejde for en 
positiv udvikling i vores kommune. Ho-
risont og Handlekraft beskriver, hvordan 
Byrådet ser Hjørring kommune frem mod 
2030.

Horisont og Handlekraft er et blik på de 
muligheder og udfordringer, vi skal hånd-
tere og træffe beslutninger om for at ruste 
os bedst muligt til fremtiden.

Hjørring Byråd ønsker at gå fremtiden pro-
aktivt i møde. Vi vil i tæt samspil med vores 
omverden være med til at præge og skabe 
fremtiden. Vi skal bygge videre på vores 
styrker og potentialer, og vi må alle være 
omstillingsparate. Vi er stærkere, når vi i 
fællesskab og åbenhed finder fremtidens 
løsninger.

Horisont og Handlekraft er den overordne-
de strategi, der kobler politikker og indsat-
ser på kommunens forskellige driftsområ-
der og er tæt knyttet til den økonomiske 
planlægning. Det realiserer vi gennem 
målrettede og til tider også vanskelige pri-
oriteringer i kommunens budgetter. Vi skal 
både tilpasse og investere. 

Horisont og Handlekraft fortsætter i den 
ånd, der kendetegner vores forrige strategi 
PLUS15, hvor omstilling og samarbejde er 
ledetrådene for Byrådets arbejde med til-
pasning og investering i Hjørring kommu-
nes udvikling.

I Nordjylland står vi stærkere, når vi evner 
at skabe fremtidens løsninger sammen. 
Læs mere i det fælles nordjyske afsnit her

Samarbejde

Omstilling

Tilpasning

Investering
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Nye tiderPlejer

I Hjørring Kommune anvender 
vi fællesskabets ressourcer, 
så de giver mest mulig 
samlet værdi for borgere og 
virksomheder. Vi giver plads 
til initiativ og samarbejde, 
prioriterer udvikling og gør os 
umage for sammen at finde 
fremtidens løsninger for hele 
vores kommune.

Vi handler i fællesskab mod nye horisonter
Forandringer er et grundvilkår. Vi må hele 
tiden tilpasse os virkeligheden og nye vilkår, 
hvis vi fortsat vil drive en effektiv kommune. 
Vi vil fokusere og prioritere vores indsats. 
Det er Hjørring Byråds ambition, at vi med 
et strategisk fokus på til- og fravalg øger 
vores evne til at handle. Vi vil derfor have 
fokus på at effektivisere og skabe synergier 
i driften.  

Horisont handler om at have udsyn og sigte 
langt, om vidder og plads til livet. I Hjørring 
Kommune samarbejder vi, hvor det giver 
mening, indsamler viden og ser, hvordan 
andre gør og laver vores egne løsninger, så 
de passer til netop os. 

Handlekraft betyder, at vi som Byråd vil på-
tage os ansvaret for at realisere disse løs-
ninger og reagere på de muligheder og ud-
fordringer, vi møder. 

Vores fundament for opgaven med at føre 
Hjørring kommune gennem de kommen-
de ti år er:
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Med Horisont og Handlekraft sætter vi fokus 
på fællesskabet, det fælles ansvar og åbenhed 
om kommunens prioriteringer og mål. Viden 
og potentialer skal bringes i spil, når vi skal løse 
de udfordringer, som vores kommune står 
over for nu og i fremtiden.

Med sikker drift og et solidt samarbejde med 
omverdenen skal vi have modet til at udfordre 
og afprøve nyt. Vi sætter spørgsmålstegn ved 
de løsninger, vi kender og tilpasser vores ar-
bejdsgange og processer. Der skal være sam-
menhæng mellem de strategiske målsætnin-
ger og de konkrete løsninger og udfordringer i 
praksis – også på tværs af driftsområder. 

Det er afgørende at skabe råderum til, at vi kan 
investere i vores kommune. Vi skal gøre os 
umage for at finde de veje og partnerskaber, 
som skaber de bedste løsninger, og dermed 
sikrer en bæredygtig udvikling i hele kommu-
nen. 

Hjørring kommune skal være et fællesskab, 
hvor vi alle er sammen om ansvaret for at ska-
be helhed i tilværelsen for alle aldre. Det giver 
ejerskab og forankring, når vi sammen skaber 
de bedst mulige løsninger og idéer til gavn for 
os alle i hverdagen.

Vi har internationalt udsyn og vil fortsat have 
fokus på at udnytte vores geografiske place-
ring til øget udvikling og vækst. Vi vil aktivt 
skabe fremtiden med respekt for vores fælles 
ressourcer i en hel kommune. 
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Hjørring kommune frem mod 2030 
– vores virkelighed 

I Hjørring kommune er der højt til himlen, 
åbne vidder og masser af frisk luft. Vi har 
plads og mulighed for at se langt ud mod 
horisonten. Det skal ikke blot forstås i fysisk 
forstand. Det er også et billede på, hvordan 
vi går de kommende år i møde. 

Vores befolkning ændrer sig i fremtiden. 
Der vil blive flere små børn, flere ældre og 
færre erhvervsaktive. Det er helt afgørende, 
at vi forholder os til den fremtidige alders-
sammensætning af kommunens borgere. 
Flere små børn og flere ældre har netop et 

stort behov for omsorg, støtte og pasning, 
og derfor vil der blive pres på de kommu-
nale velfærdsopgaver. Når der samtidig bli-
ver færre erhvervsaktive, kommer der færre 
skatteindtægter til kommunen. Det vil med 
andre ord betyde - flere udgifter færre ind-
tægter.

Heldigvis vil en stor gruppe af vores æl-
dre borgere i fremtiden fortsat være aktive 
medborgere og stærke ressourcer i vores 
kommune, både på arbejdsmarkedet og i 
kultur- og foreningslivet.

Forskydninger i demografien

2.077

3.4511.283
flere småbørn

1.245
flere ældre

færre
færre

flere ældre mellem

over 80 år65 og 79 år

erhvervsaktiveskolebørnunder 5 år

233 
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Vi oplever tilflytning til hele kommunen, 
især af yngre voksne. Det opvejer dog ikke 
de seneste års større fraflytning. Inden for 
vores kommune flytter flere fra landdistrik-
tet ind til byerne. Samtidig ser vi en tendens 
til, at yngre voksne i højere grad end tidlige-
re drømmer om at bo på landet og også er 

parate til at handle på det. Vores byer og lo-
kalområder er allerede fulde af liv og gode 
fællesskaber. Det betyder, at vi frem mod 
2030 vil fastholde fokus på attraktivitet og 
omstilling i og mellem vores byer og lokal-
områder.

Urbanisering

Flest flytter fra landdistriktet til byerne.  
I 2030 bor  65 % af indbyggerne i byerne og 35 % i landdistriktet

Vi er gode til at tiltrække nye borgere til 
Hjørring kommune. Hvert år flytter man-
ge til kommunen, også fra udlandet, 
men desværre flytter flere herfra.

64.599
indbyggere i 2019

- 1 % færre i 2030

62 % 
bor i byerne

38 % 
bor i 

landdistriktet

I 2017

2.862 2.872
Tilflyttere Fraflyttere
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Vi har muligheder, der frister både krop, 
hjerne og hjerte. Vi har et rigt kultur- og 
fritidsliv med mange attraktive rammer og 
faciliteter. De mange fritidsaktiviteter og 
stærke kulturtilbud giver mulighed for, at 
vores borgere og gæster kan leve et aktivt 
og sundt liv i hele kommunen. 

Langt de fleste af borgerne i kommunen 
har det godt – både mentalt og fysisk. Dog 
ser vi, at overvægt og mangel på motion 
og bevægelse kan få sundhedsmæssige 
konsekvenser og på længere sigt betyde, at 
flere borgere vil få brug for støtte og be-
handling. 

Hjørring er Naturkommunen, og naturen er 
et værdifuldt aktiv i kommunen. Det gælder 
for både vores borgere og vores turister, 
hvor vores strande, skovområder og bakke-
drag giver udfoldelsesmuligheder og plads 
til eftertanke. Kystområderne er særlige po-
tentialer både i hverdagen og som grundlag 
for udvikling af kystturisme. De bliver udfor-

dret af vejr og vind og ændringer i befolk-
ningssammensætning med en større andel 
af ældre borgere. Det er udgangspunktet, 
når vi udvikler ved vores kyster. 

Hjørring er den vigtigste uddannelsesby i 
Vendsyssel med et varieret udbud af korte 
og mellemlange videregående uddannel-
ser. Det er vigtigt, at endnu flere unge får en 
uddannelse og efterfølgende et job. Sam-
tidig er det afgørende, at virksomhederne 
har mulighed for at rekruttere medarbej-
dere med de rette faglige og teknologiske 
kompetencer. Det er med til at fastholde 
og skabe arbejdspladser i kommunen. 

Med vores centrale placering midt i Vend-
syssel og med transportkorridoren til Nor-
den og resten af Europa har vi de geo-
grafiske og logistiske muligheder for at 
udvikle og fastholde både de erhvervsmæs-
sige styrker og attraktiviteten i nærmiljøer, 
der på forskelligvis tilbyder rammen om det 
gode hverdagsliv.

Arbejdspladser i Hjørring 
Kommune 2016

28.504
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(Selvvurderet helbred)

7,3 % føler sig  
ofte ensomme

29,3 % er engageret  
i foreningslivet eller  

frivilligt arbejde 
mindst en gang om ugen

20,3 %  
er svært  

overvægtige

17,1 %  
ryger

86,6 % har et  
godt mentalt  

helbred 

I 2018 har 81,2 % et godt helbred

Sunde borgere
Vi er kommet langt med sundheden i Hjørring kommune. Samtidig har nogle af vores borgere 
udfordringer i forhold til motion og bevægelse, stress og ensomhed. Sammen skal vi skabe 
rammerne og forudsætningerne for, at sundhed bliver en naturlig og integreret  del af hver-
dagen, så de sunde valg bliver lette, sjove og oplagte.
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Vi er stolte af at være den vigtigste
uddannelsesby i Vendsyssel.

Noget at leve af og godt på vej 
Vi ved, vi bliver udfordret af forskydninger-
ne i demografien. Derfor skal vi blive end-
nu bedre til at gøre tingene smartere. Og 
billigere. Hvis vi skal overleve, skal vi også 
have noget at leve af i fremtiden. Adgang til 
kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning 
for, at vi kan bevare og videreudvikle vores 
erhvervsmæssige styrker.  
 
Kvalifikationer inden for teknologi i bred for-
stand vil være afgørende for at få og behol-
de et job og for virksomhedernes videreud-
vikling. Evnen til at samarbejde, koordinere 
og indgå i sociale relationer i en foranderlig 
hverdag vil, i lige så høj grad som de fagli-
ge kompetencer, afgøre om der er plads på 
fremtidens arbejdsmarked eller ej.   

Vores opgave er at styrke uddannelserne, at 
skabe rammerne for kontinuerlig opkvalifi-

cering af arbejdskraften og understøtte syn-
ligheden af de jobåbninger, der viser sig nu 
og i fremtiden.

Gennem tværgående indsatser er det vo-
res opgave at hjælpe og støtte de af vores 
borgere, som ikke har et job, med at få de 
relevante kvalifikationer og kompetencer. 
Vi vil forsætte succesen med målrettede 
indsatser til den enkelte ledige og gøre den 
enkelte i stand til aktivt at handle i forhold til 
at komme i beskæftigelse.  

Vi skal skabe optimale rammer for børn og 
unges læring og trivsel og gøre det muligt 
for dem at udvikle de faglige, sociale og 
personlige kompetencer, som bliver så af-
gørende senere i livet for at vælge og gen-
nemføre en uddannelse og efterfølgende 
få et job. 
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7 % af
unge 
er uden uddannelse eller job (2016). De har 
forskellige udfordringer, som gør, at vejen til 
uddannelse eller job kræver, at de hjælpes 
med den rette indsats.

Vi skal støtte børn og unge til at få øjne-
ne op for de erhvervsmæssige muligheder, 
der åbner sig på arbejdsmarkedet i de kom-
mende år. Bl.a. derfor sætter vi ind med en 
styrket vejledning til folkeskolens ældste 
elever for at hjælpe de unge til at blive bed-
re rustet til valg af uddannelse. Gennem 
samarbejdsaftaler, tværgående indsatser, 
øget inddragelse og ikke mindst aftaler om 
praktik vil vi forbedre brobygningen. 

Vi skal turde tænke, udvikle og gøre brug af 
nye redskaber og nye metoder, når vi ud-
fører vores kerneopgaver. Kan vi gøre det 
bedre og billigere for vores borgere, kan 

vi også finde områder, hvor vi kan frigøre 
ressourcer, der kan anvendes med endnu 
større gavn på andre felter. Vi vil bruge de 
teknologiske muligheder og skabe en sam-
menhængende indsats på tværs af sektorer. 
Bedre udnyttelse af data og mere effektive 
arbejdsgange vil være nogle af de redska-
ber, vi vil tage i brug til at skabe frihed for 
den enkelte og til glæde og gavn for vores 
borgere.
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Ansvar for fremtiden 
Vi er en del af en større sammenhæng og 
et større fællesskab. Forandringer og nye 
vilkår påvirker også os. Globale udfordrin-
ger har forskellige konsekvenser nationalt, 
regionalt og lokalt. Vi forpligter os derfor til 
at bruge FN’s verdensmål som en ramme 
for, det vi gør. Vi oversætter verdensmålene 
til lokale konkrete løsninger og indsatser. 

Som Byråd vil vi tage ansvar for at bruge vo-
res fælles ressourcer på en ansvarlig måde. 
Vi ser det som en forpligtigelse at arbejde 
på tværs af forvaltninger og politikområder. 
I tæt samarbejde med vores omverden vil 
vi arbejde for at fremme en bæredygtig 
omstilling. Bæredygtighed handler nemlig 
ikke længere kun om miljøet, men også om 
sundhed og trivsel, uddannelsesmuligheder 
og levedygtige lokalsamfund.

På tværs af den offentlige sektor, det pri-
vate erhvervsliv og andre aktører vil vi indgå 
i partnerskaber for handling. Vi vil give plads 
til, at nogle kommunale opgaver suppleres 

af frivillige kræfter. På den måde sikrer vi, 
at nye initiativer er bæredygtige og økono-
misk forsvarlige. 

Vi skal sikre et sundt liv og fremme trivs-
len for alle aldersgrupper. Vi forpligter os 
til at gøre uddannelse og adgang til viden 
tilgængelig for alle. Hjørring kommune er 
nemlig et fællesskab med plads til og brug 
for alle. 

Vi vil sikre attraktive og levedygtige byer og 
lokalområder, derfor samtænker vi også kli-
matilpasning med udvikling og forskønnel-
se af vores kommune. Vi vil arbejde for den 
grønne omstilling på mange niveauer både 
hos os selv, den enkelte borger og vores 
virksomheder. 

Vi prioriterer at være Naturkommunen og 
sætter naturen på den nationale dagsor-
den. Vi ser naturen som en ressource, vi 
skal benytte og beskytte.

Affaldssortering
I 2020 skal 50% af al affald genanvendes.

Udskiftning af oliefyr
Siden 2010 har vi reduceret CO2 udledningen med 52%.  
Mål for 2050 CO2 udledningen = 0.

Grøn omstilling
Siden 2010 har vi gennem et målrettet fokus reduceret vores energiforbrug med 10%. Nu 
kommer 67% af den energi, vi bruger, fra vedvarende energi som f.eks. vindmøller, biogas eller 
solceller.
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Landsbymiljø

Pendlere - jernbane og motorvej
Erhverv

Opland til Hjørring
Forstæder til Aalborg

En hel kommune 
Det er afgørende, at vi bygger videre på det 
stærke samarbejde med omverdenen. Når vi 
har en fælles forståelse og vilje til at handle, er 
der grobund for udvikling. 

Det skal være godt at bo, besøge og arbejde i 
Hjørring kommune. Vi forsætter arbejdet med 
at udvikle rammer og faciliteter, som støtter 
den samlede udvikling i hele kommunen. Vi 
tager afsæt i de potentialer, der er knyttet til 
de enkelte områder, deres forskelligheder og 
geografiske placering. Byerne er hjørnesten i 
kommunens udvikling. Derfor skal byernes for-
skelligheder og potentialer være med til at fast-
lægge den fremtidige udvikling.   

Vi tænker i samspil og nye og tættere forbindel-
ser mellem byer og mellem by og land.  Vi skal 
sammen med borgere, erhvervsliv, foreninger 
og andre udvikle nye idéer og projekter. Gen-
nem dialog og samarbejde vil vi finde de gode 
løsninger på de demografiske og sociale udfor-
dringer, der allerede nu tegner sig for fremti-
den og dermed den kommunale service. Det 
tror vi giver bedre resultater og skaber en varig 
forankring. 

Det er vigtigt, at vi som kommune investerer 
i byernes attraktivitet og dynamik, bl.a. ved at 
understøtte handel, liv og aktiviteter. Vores ge-
ografiske struktur er årsagen til, at vi tror på, at 
selv om der bliver længere mellem for eksem-
pel den kommunale service, fritidstilbud eller 
kulturelle aktiviteter, så har vi muligheden for at 
skabe og videreudvikle attraktive og levedygtige 
lokalområder. Vi tror på, at det er muligt at have 
gode og meningsfulde liv overalt i kommunen, 
og at vi sammen kan skabe gode løsninger, når 
der er nødvendigt med omstilling og tilpasning.
 
For at sikre sammenhængskraft prioriterer vi 
udvikling i en hel kommune på tværs af geo-
grafi, kultur og lokal identitet. Som kommune 
påtager vi os derfor en vigtig rolle i at understøt-
te og videreudvikle de gode fællesskaber, som 
Hjørring Kommune allerede er fuld af.
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Horisont og Handlekraft 
i Kommuneplanen
Klima- og miljømæssige udfordringer med bl.a. 
øgede mængder nedbør og affaldshåndtering 
er for alvor på den politiske dagsorden i både 
ind- og udland i disse år. 

I vores kommune er klimaudfordringerne sær-
ligt tydelige med de stigende regnmængder og 
den eskalerende kysterosion. Den eska-
lerende kysterosion medfører dilemmaer om 
beskyttelse og styrkelse af de kvaliteter, som er 
forbundet med vores lange kyststrækning. 
Kysten er et af de mest værdifulde kendetegn 
ved Hjørring kommune og en helt særlig 
ressource. 

Vi vil handle lokalt på de globale udfordringer, 
og vi vil i endnu højere grad bidrage til at frem-
me en bæredygtig udvikling.  Derfor vil det være 
et særligt tema i kommuneplanrevisionen.  Den 
kommende revision af kommuneplanen 
gennemføres som en delvis revision med vægt 
på de temaer og udfordringer, der har et særligt 
fokus i Hjørring Kommune. 

I forbindelse med kommuneplanrevisionen vil 
vi udnytte de nye muligheder som Planloven 
giver os. Udpegning af omdannelseslandsbyer 
kan give grobund for vækst i områder, som i 
de senere år har været præget af stilstand 
og tilbagegang. Udpegning i kystnærheds-
zonen af nye udviklingsområder og nyt 
sommerhusområde ved Løkken og nye 
muligheder for transformering af erhvervs-
områder kan medvirke til at understøtte den 
udvikling, som vi allerede arbejder på. 

Se mere om de udpegede områder, den kon-
krete vurdering bag udpegningen og den gen-
nemførte planlægning i planperioden i de 
efterfølgende bilag.



Sammen står vi stærkere

Med et stærkt og innovativt erhvervs- og ud-
dannelsesmiljø og gode rammer for borger-
nes hverdagsliv, har Nordjylland et stort po-
tentiale for at kunne klare sig i den nationale 
og internationale konkurrence. Det kræver et 
målrettet samarbejde på kryds og tværs af re-
gionen – for udvikling og vækst kommer ikke 
af sig selv.

I Nordjylland står vi stærkere sammen, når vi 
evner at skabe fremtidens løsninger i fælles-
skab. Det gør vi på mange måder - blandt an-
det gennem Business Region North Denmark 
(BRN), hvor de nordjyske kommuner og Regi-
on Nordjylland arbejder sammen om en fælles 
vækstdagsorden. Ved at identificere fælles ud-
fordringer, udvikle løsninger og drage fordel af 
hinandens styrker, øges sammenhængskraften 
og dermed forudsætningerne for vækst, udvik-
ling og jobskabelse i hele Nordjylland.

Fælles vilkår for vækst  
og udvikling
En lang række fælles og globale vilkår påvirker 
Nordjyllands udvikling, ligesom Nordjyllands 
beliggenhed spiller en rolle for udviklingsmulig-
hederne:
Globalisering og den teknologiske udvikling, 
særligt på det digitale område, åbner op for nye 
løsninger på samfundsmæssige udfordringer 
og giver nye forretningsområder for erhvervs-
livet, men det kræver ressourcer og de rette 
kompetencer, hvis mulighederne skal udnyttes 
optimalt.

Klimaforandringerne foregår hurtigere end no-
gensinde og giver anledning til at kigge mod 
bæredygtighed samt nye og grønnere forret-
ningsmodeller. Samtidig er der fortsat behov 
for omstilling til vedvarende energikilder for at 
reducere udledningen af CO2.

Bæredygtighed sikres gennem et aktivt samar-
bejde om at finde fleksible og langsigtede inno-
vative løsninger på tværs af regionen. Derved 
kan der opnås holdbare resultater for bæredyg-
tig social, økonomisk og miljømæssig udvikling. 

Den demografiske udvikling med en stigende 
levealder, en række unge, der flytter ud af re-
gionen, og faldende ungdomsårgange betyder, 
at der bliver flere ældre og færre unge i Nord-
jylland. Urbaniseringen betyder samtidig, at bo-
sætningen og væksten koncentreres i de større 
byer. Dermed er der færre til at sikre virksom-
hedernes vækst og imødekomme behovet for 
uddannet og kvalificeret arbejdskraft.

Styrkepositioner og  
vækstpotentialer
Nordjylland skal styrkes ved at samarbejde stra-
tegisk og målrettet med de særlige stedbundne 
kvaliteter, styrkepositioner og vækstpotentialer, 
der er i regionen:
Det sammenhængende Nordjylland: Nord-
jylland 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 erhvervs-
liv samlet i og omkring Aalborg, udgør byen et 
kraftcenter for landsdelens erhvervsudvikling. 
En positiv udvikling i Nordjylland er stærkt af-
hængig af nære relationer og samarbejde imel-
lem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og 
myndigheder i Aalborg og landsdelens øvrige 
kommuner.  
De nordjyske byer er kraftcentre for kultur, inno-
vation, erhverv og byliv. Byerne har forskellige 
styrkepositioner og roller inden for bosætning, 
erhverv, uddannelse, natur og kultur, og derfor 
skal der satses på forskellige udviklingsstrategier 
alt efter den enkelte bys styrker og identitet i et 
sammenhængende Nordjylland. En positiv ud-
vikling kræver, at der er nære relationer og sam-
arbejder på kryds og tværs af regionen samt 
stærke internationale relationer og samarbejde.  
Vi er hinandens nødvendige forudsætninger og 
er alle afhængige af, at der er et net af attraktive 
og levedygtige byer og oplande.

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 bli-
ver nemmere at flytte mennesker, gods, viden, 
ideer og data rundt i regionen. Derfor skal der 
samarbejdes målrettet om at styrke både de fy-
siske og digitale forbindelser i og mellem Nord-
jylland og resten af Danmark.

Det attraktive Nordjylland: Nordjylland ud-
mærker sig på flere områder – også i en inter-
national sammenhæng. Det gælder fx de man-
ge nordjyske turistattraktioner, de fantastiske 
kyststrækninger, naturoplevelser og kulturper-
ler, som danner et godt grundlag for oplevelser, 
bosætning og rekreation og er med til at løfte 
hele regionen. 

Det virksomme og entreprenante Nordjyl-
land: Nordjylland har et robust og mangfoldigt 
erhvervsliv, hvor den industrielle fremstilling er 
af stor betydning og hvor der er særlige styr-
kepositioner inden for bæredygtig energi, IKT, 
fødevarer, turisme og logistik. Nærheden til 
Skagerrak, Kattegat og Limfjorden sikrer de 
maritime erhverv og de fem store nordjyske er-
hvervshavne en særlig styrkeposition, som giver 
vigtige transportveje for både gods og menne-
sker. Med en stærk iværksætterindsats, er der 
endvidere et solidt grundlag for at sikre fødekæ-
den af nye virksomheder og vækstiværksættere 
i hele Nordjylland.  

Det grønne og energiske Nordjylland:  Der 
er stort potentiale i at styrke indsatsen inden 
for bæredygtighed, brug af grøn teknologi og 
nye grønne forretnings- og samarbejdsformer. 
Nordjyllands styrkeposition inden for energi-
teknologi kan fx understøttes igennem fælles, 
strategisk energiplanlægning, som fremmer 
teknologiske løsninger og systemer inden for 
vedvarende energi. 

Det kompetente Nordjylland: Aalborg Univer-
sitet giver, med sine mange internationale styr-
kepositioner og kompetencer, Nordjylland en 
særlig position, som er afgørende for Nordjyl-
lands udvikling. Sammen med professionshøj-
skoler og et net af erhvervsfaglige og mellem-
lange videregående uddannelsesinstitutioner er 
Aalborg Universitet samt DTU med til at levere 
veluddannet arbejds- og innovationskraft til er-
hvervslivet. En fælles indsats allerede i folke-
skolen og det at sikre decentrale uddannelses-
muligheder er særlig vigtig for den fremtidige 
samfunds- og erhvervsudvikling herunder ad-
gang til kvalificeret arbejdskraft. 

”Sammen står vi stærkere” er udarbejdet i fæl-
lesskab af de nordjyske kommuner og Region 
Nordjylland i regi af BRN. Afsnittet findes derfor 
i alle nordjyske kommunale planstrategier samt 
her i REVUS.
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