Udvalgsmålsætninger
Fælles om Fremtiden – det gode liv i Halsnæs

Vedtaget i Byrådet den 20. december 2018

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Udvalgsmålsætninger
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse
Mål 1: Børn og unge i Halsnæs Kommune skal ikke ryge.
Målepunkter:

Antallet af rygere falder - målt i forbindelse med Sundhedsprofilen og Ungeprofilen.

Indgåelse af partnerskaber med foreninger/virksomheder/skoler mv.
Mål 2: Børn og unge i Halsnæs Kommune bevæger sig endnu mere.
Målepunkter:

Andelen af overvægtige ved de to skolebørnsundersøgelser falder.

Andelen af aktive børn og unge stiger - målt i forbindelse med Sundhedsprofilen og Ungeprofilen.
Mål 3: Forebyggelse og sammenhængende tidlig indsats skal prioriteres højst muligt.
Målepunkter:

Balancen mellem udgifter til forebyggelse og anbringelse ændres, så der bliver større vægt på forebyggelse.

Gennemsnitsudgifterne til udsatte børn falder og antallet af anbragte unge reduceres.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud
Mål 4: Dagtilbud
Børnene i dagtilbud skal motiveres til læring og nysgerrighed gennem bedre trivsel.
Målepunkter:

Færre børn får behov for særlig indsats: Måles gennem antal børn i specialiserede indsatser.

Normeringen øges i vuggestue og børnehave.
Mål 5: Skoler
Trivsel og faglighed er to sider af samme sag. Begge dele skal styrkes og sammen med kvalificeret vejledning
skal flere unge opnå lyst og evne til at komme videre i ungdoms- eller erhvervsuddannelse.
Målepunkter:

Elevernes trivsel øges målt i trivselsundersøgelsen.

Faglige resultater viser fremgang målt på eksamensresultater og faglige test, og der sættes et særligt fokus
på de udsatte elevers faglige udvikling.

Flere unge går til afgangseksamen.

Flere unge kommer direkte fra folkeskolen i ungdoms- eller erhvervsuddannelse.
Mål 6: Unge- og Kulturcentret
Unge skal motiveres til at vælge gode fritidstilbud og positive fællesskaber.
Målepunkter:

UKC tilbyder et varieret udbud af tilbud.

De unge inddrages i udviklingen af UKC.

Elever fra alle lokalområder i kommunen bruger UKCs tilbud og faciliteter.
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Mål 7: Tværgående
Lokalområdernes mangfoldighed inddrages i udvikling, dagtilbud, uddannelse og fritid.
Målepunkter:

Antallet af samarbejder og fællesskaber øges.

Antallet af lokale praktiktilbud i 8. klasse øges.

Flere børn og unge præsenteres for fritidstilbud

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse
Mål 8: Flere unge i job og uddannelse
Det overordnede mål for kommunens beskæftigelsesindsat er, at flest mulige borgere kommer i job eller i
beskæftigelse. Dette til glæde for den enkelte borger, for virksomhederne, og i sidste ende for kommunens
økonomi. Sigtet er, at forsørgelsestrykket skal være lig med eller lavere end forsørgelsestrykket for hele landet.
Målet er, at alle 25-årige skal have gennemført, eller være i gang med en ungdomsuddannelse. Alternativt være i
beskæftigelse.
Vi vil i de kommende år særligt prioritere indsatsen over for de unge. Uddannelsesniveauet er lavere end
landsgennemsnittet, og en god uddannelse er ofte fundamentet for det gode liv. Det er ikke afgørende hvilken
uddannelse eller hvilket job, men vi ved, at unge med en erhvervsuddannelse er eftertragtet af det lokale
erhvervsliv.
Mål 9: Forbedret infrastruktur
Der er gang i erhvervslivet i Halsnæs. Men de fortsatte vækstmuligheder begrænses af utilstrækkelig infrastruktur
og mangel på egnede erhvervsgrunde.
Målet er, at virksomhederne og deres medarbejdere oplever stadig færre barrierer med infrastruktur og
planforhold.
Vi vil

Fortsætte med at lægge pres på statslige beslutningstagere for at realisere de nødvendige statslige
vejprojekter som forlængelsen af Hillerød- og Frederiksundmotorvejen.

Prioritere forbedret digital infrastruktur i planarbejdet.

Afklare mulighederne for nye erhvervsarealer, f.eks. ved Kregme/Ølsted.
Mål 10: Sammen med erhvervslivet løfter vi det sociale ansvar
I Halsnæs løfter vi i fællesskab. Det gælder særligt for de borgere, som er eller har været i en vanskelig
livssituation, fx på grund af sygdom, misbrug, krig eller ulykke, og som måske ikke er i stand til at varetage et job
på almindelige vilkår.
Målet er, at alle der kan, skal bidrage.
Vi vil

Som kommunal arbejdsplads vil vi forsat løfte et socialt ansvar, ligesom vi understøtter, at private
virksomheder kan gøre det samme.

Rådgive virksomheder, som ønsker at løfte et socialt ansvar.

Synliggøre de virksomheder i kommunen som hjælper med et fælles løft.
Mål 11: Flere skal opleve vores fantastiske kommune
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I Halsnæs kan vi med vores naturskønne områder tilbyde fantastiske oplevelser inden for kyst-, natur-, industriog byturisme. I Halsnæs er turisme og erhverv to sider af samme sag.
Målet er, at de samlede turismeindtægter er stigende.
Vi vil



Gøre det lettere for turisterne at finde hertil, finde rundt og få koblet hele turistoplevelsen sammen i transport,
spisning, oplevelser og overnatning.
Benytte Nationalpark Kongernes Nordsjælland som en løftestang for turismen i Halsnæs, bl.a. ved at fremme
udviklingen af besøgsværdige oplevelser ved at afklare mulighederne for at etablere en eller flere ”indgange”
til nationalparken, samt ved at understøtte at lokale virksomheder kan gøre brug af nationalparkens brand.

Udvalget for Ældre og Handicappede
Mål 12: Vi skal have flere demenspladser i Halsnæs Kommune, og indsatsen for demente skal opprioriteres.
Mål 13: Vi skal sikre, at der kan rekrutteres og fastholdes personale på ældreområdet, og at sygefraværet bliver
bragt ned.
Mål 14: Voksne borgere med særlige behov skal i stigende grad tilbydes individuelt baserede lokale indsatser.

Udvalget for Miljø og Plan
Affald
Mål 15: Senest i 2022 har Halsnæs Kommune sikret en genanvendelse på mindst 55 % af husholdningsaffaldet.



Et nyt sorteringssystem for affald skal være implementeret.
Der skal være gennemført informationskampagner for husstande og udviklet undervisningsforløb for børn og
unge om genanvendelse og sortering af affald.

Plan
Mål 16: Helhedstænkning, klimaindsats og bæredygtighed skal være bærende kriterier for bolig- og
erhvervsudviklingen.







Der skal være gennemført en analyse af behov og efterspørgsel efter nye bolig – og erhvervsområder i
kommunen. På baggrund af analysen udarbejdes en strategi for fremtidig bosætning og tiltrækning af mere
erhvervsliv til kommunen.
Fælles retningslinjer for, hvad der skal tages stilling til i lokalplaner, herunder miljø, natur, kultur, solceller,
fællesarealer mv., skal være vedtaget senest i 2019.
Udvalget vil arbejde for en helhedsløsning i Hundested omfattende Hundested Havn, herunder Nordmolen,
parkering og udvikling af den nordlige del af byen og sikring af en bedre sammenhæng mellem by og havn.
En lokalplan for Lynæs inklusive havn skal være udarbejdet senest tre måneder efter, at der er kommet
afklaring vedrørende ophævelse af strandbeskyttelseslinjen.
Halsnæs Kommune vil styrke sit arbejde som klimakommune.

Natur
Mål 17: Naturen i Halsnæs skal styrkes og opleves af flere borgere og turister




Med inspiration fra ”Grønt Danmarkskort”, er der igangsat 2 ”Mere natur”-projekter.
En plan for sammenhængende sti-net og skiltning er vedtaget senest 2020
Der er gennemført mindst 5 naturformidlingsture/ -aktiviteter om året (fx Kaffe med Udsigt)
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Kongernes Nordsjælland
Mål 18: Nationalparken Kongernes Nordsjælland i Halsnæs Kommune.
Halsnæs vil være på forkant med den kommende nationalparkplan. Konkret vil kommunen have et idékatalog til
projekter og indsatsområder klar i 2019. I kataloget vil fastholdelse af naturværdier være en bærende værdi.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
Mål 19: Kultur/idræt – børn og unge
Skabe mulighed for at alle børn og unge uanset udgangspunkt i deres opvækst møder kultur, idræt og kunst ved
oplevelser og medskabelse.
Målepunkt:

Alle børn og unge fra børnehave til 9.klasse får en årlig oplevelse med enten idræt, billedkunst, musik, dans,
drama, litteratur, demokrati eller natur.
Mål 20: Kultur - Kunsten i livet
At bruge den store rigdom, som vores kunstnerliv beriger os med til at øge livskvaliteten for vores borgere.
Kunstlivet er historisk velfunderet, og aktuelt mere levende og udviklende end tidligere.
Målepunkt:

Ved alle nye bygningsanlæg og skabelsen af nye byrum tages stilling til, om og i givet fald hvordan kunsten
eller et konkret værk kan indgå. Finansiering sikres eventuelt ved fondsansøgninger.

Der skabes en særlig spektakulær oplevelses- og skabelsesevent med kunsten, hvor vores natur og historie
inddrages, og som kan linkes til Kongernes Nordsjælland.

Mål 21: Idræt – åbenhed og flere muligheder for flere.
Se idrætten som en løftestang for fællesskab og sundhed, med muligheder i foreningerne og udenfor
foreningerne. Styrke rammerne ved at tænke nyt, at inddrage de muligheder, der ligger i naturen og åbne de
fysiske rammer i haller og anlæg.
Målepunkt:

Idrætslivet og den frivillige indsats styrkes i størst muligt omfang og konceptet ”Åbne Haller” gøres til en
succes for borgere og foreninger.
Mål 22: Demokrati, dialog og samskabelse
Vores fællesskab styrkes ved aktivt medborgerskab. Der er store værdier i de etablerede foreninger, råd og
sammenslutninger, men rammerne skal udvikles, så nye muligheder opstår, og flere borgere inddrages.
Målepunkt:

Demokrati i børnehøjde gøres til et omdrejningspunkt. I dialog og samarbejde med Ungeråd og
Fælleselevråd, udvikles og understøttes deres egne aktiviteter, og der skabes 1-2 signaturting for og med
Ungerådet.

Andelen af unge, som stemmer ved folketings- og kommunalvalg, skal være stigende.

Økonomiudvalget
Vi vil skabe en attraktiv og stærk kommune, der sikrer den bedst mulige service til borgerne. Med henblik på det
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vil Økonomiudvalget følge op på 2 mål:
Mål 23: Vi ønsker, at der fjernes opgaver eller løses opgaver på en enklere måde. Målet er, at ansatte ikke kan
pege på opgaver, der ikke giver værdi.
Det måles ved:
Det måles ved at stille 3 spørgsmål én gang årligt på henholdsvis lederforum og MED/AMR dag. Spørgsmålene
kan besvares med en skala fra 1-5 og kan lyde:

Er spørgsmålet om opgaver der ikke giver værdi drøftet hos jer?

Er der fjernet opgaver / ændret løsninger på opgaver, der ikke giver værdi?

Er der fortsat opgaver, der ikke giver værdi?
Mål 24: Vi ønsker, at Halsnæs kommune fortsat skal have fokus på øget og differentieret bosætning.
Det måles ved:
Befolkningstallet og skattegrundlaget pr. indbygger skal være stigende hvert år.
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Halsnæs Kommune

