Byrådet

Punkt 10.

Godkendelse af oplæg til konkretisering af pejlemærker
2019-004494
Magistraten indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender oplæg til konkretisering af
pejlemærker.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I januar 2019 godkendte byrådet Aalborg Kommunes nye grundfortælling og pejlemærker som resultat af
den længere, borgerinddragende DNA Aalborg proces.
Som en del af godkendelsen vedtog byrådet, at Direktørgruppen skulle arbejde med hvordan pejlemærkerne
kunne konkretiseres i en række indikatorer, der gør det muligt at foretaget opfølgning på, hvorvidt Aalborg
Kommune følger den kurs, som er udstukket gennem pejlemærkerne.
Direktørgruppen har i foråret, i løbende dialog med forvaltningerne, arbejdet på et fælles, samlet oplæg til
konkretisering af pejlemærkerne, der nu foreligger til politisk godkendelse.
Oplæg til konkretisering af pejlemærkerne
Nærværende oplæg til konkretisering af pejlemærkerne indeholder tre elementer:
1) Struktureret overblik over kommunens nuværende politikker og strategier
Størstedelen af Aalborg Kommunes politikker og strategier relaterer sig helt eller delvist til pejlemærkerne og
har dermed indflydelse på, at kommunen udvikler sig i den retning, der er udtrykt gennem pejlemærkerne.
Idet pejlemærkerne i et vist omfang er overlappende, ligesom kommunens politikker og strategier ofte også
er bredt dækkende, er indplaceringen af politikker og strategier foretaget ud fra den præmis, at de kun
optræder en gang i oversigten. Dette selvom indholdet af politikken eller strategien vedrører flere
pejlemærker.
Med det strukturerede overblik skabes der en enkel, men grundlæggende sammenhæng mellem det
nuværende politik- og strategigrundlag, der allerede er etableret i kommunen, samt pejlemærkerne for
kommunens udvikling.
2) Udvælgelse af få, overordnede indikatorer inden for hvert pejlemærke
Inden for hvert pejlemærke er der udvalgt få, overordnede indikatorer, der i muligt omfang er fundet blandt
nuværende politiske ambitioner og målsætninger, der er udtrykt i kommunens politikker og strategier.
De udvalgte indikatorer skal ikke forstås som fuldstændig dækkende for det samlede indhold af hvert
pejlemærke eller udviklingen her indenfor, men i stedet ses som udtryk for enkelte nedslag, der dog bredt set
dækker det beskrevne indhold i pejlemærkerne.
Det er hensigten, at indikatorerne under pejlemærkerne tages op til fornyet drøftelse i Direktørgruppen årligt
forud for afrapporteringen til byrådet. Dette med henblik på, om der er behov for at justere heri, eller om der
er nye, relevante indikatorer, der skal tilføjes. Blandt andet på den baggrund er der under flere af
pejlemærkerne er angivet udviklingsindikatorer. Dette er indikatorer, som der ikke i dag er tilgængelige data
på, men som kunne være relevante at inddrage i en senere afrapportering.
3) Måling af borgernes holdninger
Borgerne har været inddraget i DNA Aalborg processen og har dermed også været medformulerende i
forhold til både grundfortælling og pejlemærker. Derfor bør borgerne også være med til at vurdere, om
kommunen bevæger sig i den retning, som er udtrykt gennem pejlemærkerne. Derfor indgår en måling af
borgernes synspunkter også i den samlede afrapportering på pejlemærkerne.
Ved inddragelsen af borgernes synspunkter og vurderinger suppleres den traditionelle opfølgning på
indikatorerne, samtidig med at det borgerinddragende element fra DNA Aalborg processen videreføres til
den efterfølgende opfølgning på pejlemærkerne. Dette er ligeledes medvirkende til, at løftet Vi udvikler os
sammen! tages alvorligt.
Nedenstående figur illustrerer sammenhængen mellem grundfortællingen, pejlemærkerne og
konkretiseringen af sidstnævnte gennem dels indikatorer, dels borgernes synspunkter.
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Tidspunkt for afrapportering til byrådet
Afrapporteringen på pejlemærkerne foretages årligt i maj/juni måned, således der fastholdes både politisk og
administrativt fokus herpå, og udviklingen inden for pejlemærkerne følges. Første afrapportering udarbejdes i
2020.
Der kan være udfordringer i forhold til hvornår på året data er tilgængelig i forhold til de udvalgte indikatorer,
samt data vedrørende borgernes holdninger. Men det er vurderingen, at dette kan løses i selve
afrapporteringen og/eller i tilrettelæggelsen heraf.
Metode til måling af borgernes holdninger og synspunkter
I forhold til inddragelse af borgerperspektivet i afrapportering på pejlemærkerne kan Rambølls borgersurvey
”Bedre byer” anvendes. Der er tale om en repræsentativ undersøgelse, hvor borgerne på baggrund af 31
faktorer bliver spurgt, hvad der gør en by/kommune attraktiv at leve i, og hvordan de vurderer, Aalborg
Kommune klarer sig. Der er som bilag vedlagt uddybende information om undersøgelsen.
Bilag
Vedlagt som bilag er:
- Struktureret overblik over Aalborg Kommunes politikker og strategier
- Udvælgelse af indikatorer under pejlemærkerne
- Rambøll Bedre byer – baggrund og spørgsmål
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Bilag:
Overblik over politikker_strategier ift pejlemærkerne.docx
Oplæg til indikatorer under pejlemærkerne
Rambøll - Bedre byer - baggrund og spørgsmål
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