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Sagsbeskrivelse
Ledelsesinformationen i Sundheds- og Kulturforvaltningen består af økonomirapporter, aktivitetsrapporter og
målopfyldelsesrapporter. Den 16 maj 2017 godkendte Sundheds- og Kulturudvalget de mål inden for
forvaltningens områder, der indgår i denne Målopfyldelsesrapport med status for 1. halvår 2017.
Målopfyldelsesrapporten skal helt overordnet vurdere, hvordan det går med at opfylde Sundheds- og
Kulturforvaltningens politiske mål, som de er formuleret i overordnede politikker og strategier, opdelt i
forvaltningens hovedområder. Vurderingen af målopfyldelsen sker med udgangspunkt i en trafiklysmodel,
hvor en rød markering indikerer, at der ikke er sat initiativer i gang med henblik på målopfyldelse. En gul
markering signalerer, at en eller flere initiativer til opfyldelse af målet er sat i proces, mens en grøn markering
betyder, at målet er opfyldt eller de iværksatte initiativer bevæger sig i den retning.
Det fremgår af Målopfyldelsesrapporten 1. halvår 2017, at der inden for de fleste af de valgte politiske mål,
er igangsat en række initiativer med henblik på at opfylde målene, samtidig med at enkelte af målene
allerede er opfyldt. Flere af målene er af en karakter, som indikerer, at arbejdet med målet er en vedvarende
proces, som løbende kan udbygges og kvalitetsudvikles med udgangspunkt i politiske prioriteringer heraf,
eksempelvis målet om reducering af ulighed i sundhed, samt målet om at gøre den kollektive trafik grønnere.
Derfor kan der vanskeligt sættes et endeligt punktum for arbejdet, når målet er opfyldt, hvorfor denne status i
disse tilfælde indeholder en status for de nyere initiativer, der er iværksat i relation til målet. Således vil
status for målopfyldelsen for disse mål bero på en vurdering af, om der er tilstrækkelig fremdrift i aktiviteterne
til at kunne kategoriseres som grøn, eller om den skal være gul.
Sundhed: I forhold til målet om etablering af sundhedshuse, så er der i 2016 indviet Sundheds- og
Foreningshuset i Gandrup, og der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på etablering af sundhedshus i
Nibe. Styrkelse af røgindsatsen sker primært ved hjælp af partnerskaber og kampagner, som også er
initierede, sammen med en plan vedrørende brug af vandpiber. Målet om reducering af ulighed i sundhed
arbejdes med i form af en fælles handleplan mellem forvaltningerne, samtidig med at der arbejdes på at
udvikle et fælles Ulighedsbarometer til en løbende monitorering af status. I forhold til målet om at øge den
mentale sundhed så er der igangsat en kampagne ”Gør noget”, og Boblberg.dk har indtil videre opnået 2400
brugere. Samtidig er der fyldt op på holdene til ”Åben og Rolig”, mens det tilsvarende tilbud til unge samt
Kulturvitaminer også oplever stor tilstrømning. Udvikling af Aalborg Sundhedscenter sker i regi af en intern
arbejdsgruppe, som arbejder med en række anbefalinger til, hvordan det sikres, at sundhedscenteret leverer
de rette tilbud af høj kvalitet, til de rette borgere, på det rette tidspunkt.
Kollektiv trafik: Der er øget frekvensen på 2 buslinjer, hvilket har resulteret i en passagervækst på 2% fra
2015-2016. Busvejen på Hobrovej forventes færdiggjort i 2017 med henblik på at forbedre
fremkommeligheden, og der undersøges nu fremtidige muligheder for en grøn eldrift af busser. Endelig
arbejdes der med NTs mobilitetsplan på at forbedre landdistrikternes mulighed for at benytte den kollektive
trafik.
Kultur: Målet om forbedring, udvikling og etablering af fysiske rammer er sat i proces med sindetskrivelse og
dialog vedrørende etablering af kunstcenter på Spritten, projektudvikling af Aalborghus Slot, samt renovering
af Trekantens café. Samtidig har Kunsthal Nord etableret et videns- og læringsrum, og Nordkraft Event er
ved at forbedre lydforholdene i Kedelhallen. What’s Aalborg og AabenAalborg er lanceret, Trekantens
hjemmeside er opdateret, og Stadsarkivet har klargjort videoreferater af byrådsmøder til online publicering
med henblik på at udvikle digitale platforme. Der arbejdes fortsat på deltagelse i events og samskabelse i
forhold til konkrete aktiviteter, og der samarbejdet om en række konkrete aktiviteter for at understøtte nye
kulturelle udtryk, heriblandt tårnet Inés i Vestre Fjordpark, 3 nye kunstværker i landdistrikterne, samt
udvikling af Land Art projektet Ellen ved lufthavnen. Endvidere er Kulturens Morgenmøde et nyt initiativ, der
sammen med andre tiltag er med til at udvikle og styrke parternskaber og samarbejder, samt synliggøre
kulturens værdi og resultater for offentligheden. Endelig er der fokus på øget inddragelse af frivillige med
Frivilligkonferencen og Kunstfestivalen i Kunsthal Nord.
Biblioteker: På bibliotekerne er der mål om at udvikle nye former for biblioteksbetjening af børn gennem
eksempelvis ny-indretning af Vejgaard Bibliotek med en skarpere familieprofil, indkøb af aktivitetskasser og
et projekt for udskolingsbørn. Samtidig er der nedsat en arbejdsgruppe med unge biblioteksbrugere og
afholdelse af vælgermøde med unge med henblik på at skabe nye og flere unge brugere. Endelig arbejdes
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der med nye metoder til sproglig stimulering, idet biblioteket besøger børnehaver, motiverer unge læsere
mellem 20-35 år med et nyt litteraturformidlingskoncept, samt tilbyder højtlæsning for voksne.
Fritid: Med henblik på at fremme det forpligtende fællesskab og folkeoplysningsbegrebets rummelighed er
der dialog med foreninger, og Udviklingspuljen understøtter relevante initiativer hertil. Aalborg Kommune er
Visionskommune ”Bevæg dig for livet”, der sammen med andre initiativer og udviklingsprojekter, er med til at
fremme borgernes mulighed for et aktivt fritidsliv, heriblandt udvikling af Vestre Fjordpark, ”United by Street”
og GME Streetmekka. Der er afviklet frivillighedsarrangement for foreninger og ildsjæle for at
erfaringsudveksle og gøre det lettere at være frivillig. Derudover er der etableret partnerskaber og
playmakerfunktionen, der har til formål at integrere foreningerne i skolernes hverdag. Endelig sikres egnede
rammer til fritidslivet gennem bæredygtig anvendelse og drift af faciliteter, tilskud til energirenovering af
faciliteter, kapacitetsanalyser af faciliteter, samt deltagelse i forskningsprojekt omkring dette.
Landdistrikter: Der arbejdes med at udvikle byernes fysiske rammer med kvalitetsløft og dialog med borgere
og foreninger. Det lokale initiativ støttes gennem puljer, og der er indviet flere større projekter i landdistriktet.
Aalborg Fjordland udvikles med 3 nye cykelruter og Halkær Mølle er under omdannelse til et grønt
forsamlingshus som led i at fremme oplevelses- og aktivitetsmål og sikre bedre adgang til naturoplevelser og
det åbne land. Slutteligt arbejdes der med målet om at styrke kendskabet til byer og lokalområders særlige
identitet og kvaliteter gennem projektet ”Udvikling i din by”, der i 2017 har afsat midler til projekt
landsbyklynger ”Rundt om Hammer Bakker – stærkere sammen”.
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Bilag:
Målopfyldelsesrapport 1. halvår 2017 i Sundheds- og Kulturforvaltningen
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