Effektmål

Emne: Borgerinddragelse
Begrundelse:
Borgere og virksomheder skal gøres til aktive medspillere i den fremtidige kommune. Dette
skal ske gennem en inddragelse, hvorved mange flere synspunkter end rent ”kommunale”
kommer frem.
Der kan principielt arbejdes med alle de områder, der ikke gennem anden lovgivning har hele
beslutningskompetencen henlagt til Byrådet, og i sådanne sager kan en væsentlig del af
rådgivningen af Byrådet ske gennem borgerinddragelsen.
Vision:
Vi vil flytte en stor del af drøftelserne om kommunens forhold og udvikling ud af rådhuset og til
en inddragelse af aktive borgere, og vi vil løse praktiske opgaver i samarbejde med
kommunens borgere.
Det tilstræbes, at myndighedsbehandlingen opleves som en proaktiv, støttende og rådgivende
funktion hvor kommunen står til rådighed for borgerne, virksomhederne og deres rådgivere så
myndighedskravene indarbejdes på den for borgere og virksomhederne mest hensigtsmæssige
og økonomisk fordelagtige måde.
Målsætning:
I 2022 er Vesthimmerlands Kommune borgere og virksomheder inddraget i de processer, der
har sat kommunen på Danmarkskortet som en progressiv kommune med høj
borgerinddragelse.
Effektmål
TMU + forvaltningen afholder årlige møder med interessegrupper (Borger-,
erhvervs-, turist- og handelsstandsforeninger, Landsbyråd og Fritidsråd)
Formålet med møderne er:
at få borgernes forslag til initiativer
at få trykprøvet forvaltningens initiativer
at fjerne eventuelle misforståelser
Delmål:
2018 Udpege fokusgruppe og sætte holdet i administrationen.
2019 Afholde møde i 1. kvartal.
Tilbagemelding i 4. kvartal
2020 Afholde møde i 1. kvartal.
Tilbagemelding i 4. kvartal
osv.
Et arrangement = en ansøgning
Kommunens mange ildsjæle der står for rigtig mange aktiviteter i Vesthimmerlands Kommune,
i form af forskellige fester og festivaller, cykelløb, motionsløb m.m. oplever meget bureaukrati
i forbindelse med en ansøgning om tilladelse til afholdelse af et arrangementet.

Effektmål

Eksempelvis skal der for at afholde en Havne- eller byfest indsendes op til 39 ansøgninger til
forskellige myndigheder.
Delmål:
2018



Etablere en indgang for de ansøgninger der skal behandles i Vesthimmerlands
Kommune.
Stille en ressourceperson til rådighed for ansøgerne, der sikrer at alle tilladelser er i hus
inden arrangementet.

2019






Etablere en indgang for de ansøgninger der skal behandles i Vesthimmerlands
Kommune og hos Nordjyllands Beredskab.
Udarbejde en vejledning det letter ansøgningsproceduren til øvrige myndigheder, i
samarbejde med eksisterende ansøgningsportaler (Vejdirektoratet og EG
Kommuneinformation).
Afholdelse af infomøde(r) i 1. kvartal.
Etablere samarbejde med Sammenslutningen af By- og markedsfester samt
Brancheforeningen Danske Festudlejere.

2020


Samarbejde med øvrige myndigheder om etablering af
et arrangement = en ansøgning

2021


et arrangement = en ansøgning er en realitet 

Effektmål

Emne: Cirkulær økonomi (CØ)
Begrundelse:
Regeringens ressourcestrategi stiller krav om 50 % genbrug af affald i 2024. Derved skal vi gå
fra en lineær økonomi, hvor vi udvinder råstoffer, fremstiller produkter, forbruger og smider
ud, hen mod en model der sikrer, at vi også i fremtiden har adgang til de nødvendige
ressourcer.
Denne model er Cirkulær økonomi. I den optimale form for cirkulær økonomi indgår produkter
og deres indholdsstoffer i kontinuerlige kredsløb. Vores ambition er knap så høj, men vi skal
snarest sætte initiativer i gang for at nå kravet om 50 % genbrug i 2024.
Der er landet over initiativer i gang, og landsdækkende organisationer som Landbrug og
Fødevarer har taget cirkulær økonomi til sig og har udgivet et helt katalog over initiativer, der
burde sættes i gang i den danske fødevareklynge.
Vesthimmerlands Kommune har tidligere vist, at man tør gå foran. Når vi sætter fokus på
udvikling af nye, bæredygtige måder at agere på, vil det være til gavn for økonomien,
beskæftigelsen, miljøet og klimaet. Og sidst men ikke mindst vil det slå kommunens navn fast
som en innovativ og fremtidsorienteret kommune, hvilket vil være positivt, både i forhold til
bosætning, og når vi skal rekruttere nye medarbejdere.
Vision:
Fremtidige kommunale affaldsplaner tænker affaldshåndtering/-området væk fra ’bortskaffelse’
og hen mod ’indsamling af ressourcer’ eller ’ressourcer til genbrug’. Kommunens institutioner
halverer madspild, vores borgere har let adgang til affaldssortering, og vi har virksomheder,
der anvender andres ’affald’ som en væsentlig del af deres råvarer.
Målsætning:
Konference – ’Lad os komme i gang’
Mål: I 2019 gennemfører vi en konference om cirkulær økonomi. Output skal bl.a. være at få
etableret systemer, der understøtter genbrug/genanvendelse af ressourcerne. Planlægningen
er i fuld gang.
Virksomheder, der ’recycler’
I 2019 går kommunen gennem Væksthimmerland i gang med at afsøge markedet for
støttemuligheder med henblik på at få etableret nye erhvervstiltag, der understøtter udvikling
af virksomheder, der tænker og agerer cirkulært.
Mål: I 2020 har vi mindst 2 virksomheder med mindst 5 ansatte og i 2022 mindst 5
virksomheder med mindst 20 ansatte.
Mål: I 2025 er industrielt restaffald reduceret med 50 % i forhold til 2019.
Madspild
I 2019 afklares, hvad madspild er og mængderne kvantificeres. Tag evt. afsæt i
Mål: I 2025 er madspild fra kommunale institutioner reduceret med 50 % i forhold til 2019.

Effektmål

Emne: Turisme
Begrundelse:
Vesthimmerlands Kommune skal være en vigtig destination for turisme. Enhver turist i
Vesthimmerland skal føle sig velkommen og have let adgang til klar information om aktuelle
begivenheder og muligheder for kulturhistoriske og naturmæssige oplevelser, uanset, hvor i
kommunen de befinder sig.
Vi har i kommunen et stort potentiale for øget turisme. En øgning af den del af turisterne, der
efterspørger naturoplevelser, kræver, at vi åbner for adgang til smukke steder i kommunen.
Der skal derfor oprettes et netværk af stier af kvaliteter spændende fra certificerede stier efter
den tyske norm til trampestier. Kystturisme skal opprioriteres fra syd til nord – og skabe en
sammenhæng for den enkelte turist.
Vision:
Med fokus på Vesthimmerlands styrkepositioner – det kulturelle, det kulturhistoriske, det
kystnære og de grønne oplevelser - vil vi gennem udvikling og markedsføring styrke kvalitet
og omsætning i turisterhvervet.
Målsætning:

V Mere markedsføring af turismeområdet
 Lave bedre skiltning og afmærkede stier.
i skal satse på kystturisme og turismen i vores havne
 Forbedre adgangsveje og opholdsarealer ved kysterne.
 Forbedre vores tilbud og faciliteter i vores lystbådehavne.
Effektmål:
Tysk certificerede stier
2019
Arbejdet hen mod certificering sættes i gang
2020
2 stiforløb certificeret
2022
4 stiforløb certificeret
Himmerlandsstien og Hærvejen og evt. andre stier
2019
Stiforløbet beskrives på kortbilag
2019
Samarbejde med nabokommuner om stiforløbet formaliseres
2020
Stierne er klar
Kystturismen skal opleve opgraderes og adangen skal forbedres.

Effektmål

Emne: Reduktion i udledning af CO2 i kommunen
Begrundelse:
Klimaforandringerne begynder at kunne mærkes, og de vil med tiden medføre ændringer af
blandt andet vores kommunes infrastruktur, sammensætningen af afgrøder på markerne,
dyre- og plantelivet i almindelighed og vejret.
Udledning af CO2 er en væsentlig årsag til klimaforandringerne, og for at give et bidrag til at
bremse udviklingen skal Vesthimmerlands Kommune reducere udledningen af CO2.
Der findes i dag mange teknologier, der kan hjælpe i denne udvikling, og der skal satses på
disse.
Vi har en udfordring i, at en stor del af kommunens husstande ligger i åbent land udenfor
kollektiv varmeforsyning. Derfor har vi en høj andel af boliger, der opvarmes med oliefyr.
Vision:
Vi skal være CO2 neutral kommune i 2030. Hele vores energiforsyning skal komme fra
vedvarende energikilder (VE).
Målsætning:
I 2050 anvendes der overhovedet ikke fossile brændsler i Vesthimmerlands Kommune.
I 2030 producerer Vesthimmerlands Kommune mindst lige så meget energi fra VE, som der
anvendes i hele kommunen, incl. transportsektoren.
Kommunens bygninger
I 2019-2020 skabes der et struktureret overblik over alle kommunens bygninger, som viser
potentiale for energioptimering.
I forbindelse med renoveringer og nybygninger holdes der fokus på energioptimering.
Bygningsoverblikket anvendes desuden til en mere effektiv udnyttelse af de kommunale
bygninger.
Kommunal transport
I 2025 kører mindst halvdelen af kommunens vognpark på fossilfrit brændstof.
Udfasning af oliefyr
Kommunen samarbejder med bygningsejere og landsbyer om omstilling af varmeforsyning fra
fossile brændsler til vedvarende energi/kollektiv varmeforsyning.

