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Forhandlingsudvalget bestående af repræsentanter fra alle partierne (A, B, C, F, O, V) i 
Mariagerfjord Byråd, i det følgende kaldet aftaleparterne, har indgået aftale om Budget 
2021-24. 
 
Mariagerfjord Kommune har i flere år påpeget behovet for en ændring af 
udligningssystemet, herunder en forenkling og forudsigelighed, der vil gøre det nemmere 
at budgettere langsigtet. I den hidtidige model har udsving i små parametre kunne betyde 
endog meget store udsving i de økonomiske rammer, op til 20-40 mio. kr. 
 
Med den nye udligningsaftale samt Økonomiaftalen for kommunerne – indgået mellem 
KL og regeringen - er Mariagerfjord Kommune blevet stillet gunstigere end tidligere. Det 
har medført en budgetlægning for Budget 2021-24, der giver mulighed for at kompensere 
på de områder, hvor kommunen tidligere har haft ønske om service, udvikling og 
investering, som der ikke har været økonomi til at indfri. 
 
Budgettet hviler grundlæggende på en række pejlemærker, som man i foråret politisk 
besluttede, at man ville tilstræbe, at budgetter skulle afspejle: 
 

 Tidlige og forebyggende indsatser på børneområdet 

 Sammenhængende indsatser for borgerne og koordinering af indsatserne på tværs 
af fagområder  

 Samproduktion med civilsamfundet, herunder forventninger til borgere og 
virksomheder om eget (med-)ansvar 

 Opsamling på anbefalinger fra de § 17, stk. 4-udvalg, der har været nedsat 
 
Herudover danner følgende økonomiske grundlag for budgettet: 
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 Overskud på 130 mio. kr. på driften. Det skattefinansierede driftsoverskud skal 
udgøre 130 mio. kr. til dækning af de skattefinansierede anlægsudgifter, afdrag på 
lån og opbygning af kassebeholdning 

 Minimum 1.400 kr. pr. indbygger til anlæg, netto 

 Gennemsnitlig kassebeholdning på 130 mio. kr. 

 Den årlige låneafvikling skal som hovedregel være større end årets låneoptag, 
således at kommunens gæld løbende reduceres 

 
Aftaleparterne har med nærværende Budgetaftale prioriteret en lang række områder, der 
understøtter pejlemærkerne:  
 

 Prioritering af den borgernære velfærd i både drift og investering, herunder en 
markant investering i forebyggende og sammenhængende indsatser for børn og 
unge 

 Puljer og medfinansieringstilsagn til en rækker projekter, hvor samproduktion er et 
væsentlig element for realiseringen 

 Opfølgning på det § 17, stk. 4-udvalg, som har været nedsat omkring 
landdistriktspolitik 

 
Herudover har det økonomiske grundlag givet mulighed for en række øvrige investeringer 
og prioriteringer på driftsområderne samt ikke mindst et markant løft i 
anlægsinvesteringer af både genoprettende og udviklende karakter 
 
Samlet indeholder aftalen driftsudvidelser for netto 3,2 mio. kr. og nye 
anlægsinvesteringer for 39,8 mio. kr.  
 
Der henvises til vedlagte oversigt ”Budgetmappe_21-24_budgetaftale” for et samlet tal-
overblik på de områder, hvor der skabes råderum, laves driftsudvidelser og indarbejdes 
nye anlægsinvesteringer. I aftaleteksten herunder - på de enkelte udvalgsområder - knyttes 
der nye, uddybende eller ændrede kommentarer, som skal ses i sammenhæng med 
oversigten. Kommentarerne er fx udtryk for, hvor aftaleparterne har suppleret med 
budgetemner eller specificeret forudsætningerne for en bevilling i forhold til det materiale, 
der var fremlagt i offentlig høring i perioden 7. august til 29. august 2020. 
 
Det skal særligt bemærkes, at i forhold den særlige feriepengeforpligtigelse, som for 
kommunen udgør ca. 130 mio. kr., er der ikke likviditet til at indfri forpligtigelsen på én 
gang. Budgetaftalen indeholder en model, der sikrer så hurtig en afvikling af 
forpligtigelsen som muligt inden for de økonomiske muligheder – ca. 10-12 år – for 
hermed at reducere de samlede renteudgifter, der pålignes. 
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Økonomiudvalget 

 
Nedsættelse af skatteprocenten  
 
Aftaleparterne ønsker at sænke skatteprocenten med 0,2%. Der er fremsendt ansøgning 
om tilladelse til dette, som der afventes svar på. Parterne er enige om, at hvis den ikke 
imødekommes, revurderes muligheden, idet parterne ønsker at opnå kompensation på 
nedsættelsen.  
 
Grønt fremsyn 
 
Aftaleparterne sætter med budgetaftalen fokus på grønne og bæredygtige tiltag og 
investeringer, hvor særligt skal fremhæves: 
 

 Økonomiaftalen indeholdt en ”klimamilliard” til fordeling blandt kommunerne for 
at fremme grønne og klimavenlige investeringer. Mariagerfjord Kommunes andel 
udgør ca. 7 mio. kr. Midlerne er ikke øremærket i Økonomiaftalen, men 
aftaleparterne bag budgettet er enige om, at man i de kommende 
renoveringer/byggerier på velfærdsområdet, primært på skole- og 
dagtilbudsområdet, er nysgerrige på øget bæredygtighed i byggeriet. Det kan fx 
være principperne for DGNB-certificering, udvidet affaldssortering, 
regnvandsopsamling m.v. I forbindelse med de kommende anlægsprojekter vil 
man aktivt forholde sig til en vurdering af dette og er som udgangspunkt i den 
sammenhæng indstillede på at bevilge midler til formålet, hvis en efterlevelse af 
principperne medfører en højere anlægsinvestering. 

 
DGNB-certificering bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. 
Det betyder, at med DGNB evalueres et byggeri eller et byområde ikke blot ud fra, 
fx hvor miljømæssigt bæredygtigt det er, men også ud fra, hvor socialt og 
økonomisk bæredygtigt det er. Grundtanken i DGNB er, at et byggeri eller 
byområde kun er levedygtigt på lang sigt, hvis disse tre parametre er bæredygtige 
hver især. 
 

 Aftaleparterne ønsker, at Mariagerfjord Kommune indgår partnerskab med POGI, 
som er et partnerskab med fælles grønne indkøbsmål. Partnerskabet består af 
kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige 
løsninger og købe grønt ind. 
 
POGI-partnerskabets medlemmer har forpligtet sig til: 

 

 At følge de fælles konkrete indkøbsmål 

 At have en offentligt tilgængelig indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at 
miljøhensyn er et væsentlig parameter i forbindelse med indkøb 
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Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er baseret på fælles forpligtende 
grønne indkøbsmål. De fælles indkøbsmål danner grundlag for medlemmernes 
individuelle indkøbspolitik og indkøbsaftaler, og dermed er det fortsat de 
enkelte medlemmer/kommuner, der selv indgår indkøbsaftaler. Partnerskabet 
stræber imod både at forny gamle mål og formulere nye indkøbsmål årligt. Det 
er et værktøj til at stille miljøkrav i indkøb, og dermed påvirke markedet og 
sikre positiv effekt på det globale og lokale miljø. 

 

 Kommunen indgår i et fælles DK2020-samarbejde med de øvrige nordjyske 
kommuner. Samarbejdet har til formål at koordinere bistand til at hjælpe 
kommunerne på lokalt niveau med at opfylde den kommunale del af Parisaftalen, 
herunder særligt fokus på udarbejdelse af klimaplaner. 
 

Motionstilbud til kommunalt ansatte 
 
Byrådet ønsker at understøtte medarbejdernes sundhed og trivsel og dermed bidrage til at 
gøre Mariagerfjord Kommune til en attraktiv arbejdsplads.  
 
En kommunal motionsordning skal omfatte lokale muligheder fordelt i kommunen på 
dagligdagsbaserede aktiviteter. 
 
Administration af motionstilbuddet forankres i Den Interne Sundhedsordning (DIS) i 
Mariagerfjord Kommune. DIS vil have også have ansvaret for at arbejde for at 
understøtte tilslutning og opbakning for motionsordningen samt forestå en øget dialog 
med haller og foreninger om at arrangere åbne arrangementer for kommunens ansatte. På 
den måde vil der også kunne rekrutteres medlemmer til foreningerne ved at øge 
kendskabet til deres tilbud og forening. 
 
Frivilligcentret 
 
Aftaleparterne afsætter 81.000 kr. i 2021 til opretholdelse af Frivillighedscentrets 
aktivitetsniveau. Senest primo 2021 ønsker man en nærmere dialog med Frivilligcentret i 
forhold til inputs til opgavevaretagelse/-snitflader mv. Dialogen skal tjene som inspiration 
til kommunens kommende budgetforudsætninger til centret fra Budget 2022.  
 
 

Udvalget for Børn og Familie 

 
Økonomisk styrkelse af skolerne 
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Med vedtagelsen af sidste års budget besluttede Byrådet at iværksætte en revision af 
tildelingsmodellen for skolernes budgetter – en enklere model, der også skal tage højde 
for, om rammevilkårene for skolernes størrelse er retfærdige. Til det formål blev der afsat 
0,5 mio. i 2020 stigende til 1,0 mio. kr. i overslagsårene.  
 
Byrådet skal ultimo 2020/primo 2021 behandle den nye tildelingsmodel. Med vedtagelsen 
af indeværende års budget afsættes der yderligere 1,0 mio. i 2021 stigende til 2,0 mio. kr. i 
2022 til styrkelse af det almene skoleområde. Aftaleparterne ønsker, at tildelingsmodellen 
– ud over skolernes størrelse - også er særlig opmærksom på klassekvotienterne, idet man 
samtidig også er opmærksom på bæredygtigheden af klassestørrelserne og muligheden for 
2 lærertimer, hvor klassekvotienten er høj. Det skal i øvrigt sikres, at implementeringen af 
den nye tildelingsmodel ikke skal opdele eksisterende klasser og kompetencen til at 
dispensere for klassestørrelsen tillægges Udvalget for Børn og Familie. 
 
Ressourcer til sammendrevne dag-/og skoletilbud 
 
Særligt hvad angår den kommende nye tildelingsmodel til Dagtilbud er aftaleparterne 
enige om, at der til i dag sammendrevne dag-/og skoletilbud afsættes en samlet bevilling 
på 480.000 kr. i 2021. Beløbet skal sikre nuværende aktivitets- og serviceniveau ind til ny 
tildelingsmodel er vedtaget. 
 
 

Udvalget for Sundhed og Omsorg 

 
Ledelsesspænd på ældreområdet (forholdet mellem antallet af medarbejdere pr. leder) 
 
Byrådet er optaget af, at ledelse i Mariagerfjord Kommune bidrager til, at vores ældre 
borgere får en værdig og nærværende pleje på vores plejecentre. Derfor ønskes et 
administrativt oplæg til drøftelse i Økonomiudvalget andet kvartal 2021, hvor 
konsekvenserne af ledelsesspændet på ældreområdet - blandt andet henset til sygefravær, 
trivsel, og brugertilfredshed - skitseres. Oplægget skal inddrage perspektiver fra 
ledelseskommissionens anbefalinger og danne grundlag for politisk stillingtagen til, om 
der skal afsøges nye veje til at sikre kvaliteten af den plejeindsats og kultur, der skal 
gennemsyre Mariagerfjord Kommunes ydelse til de ældre borgere. Hvis drøftelserne peger 
på, at der skal afsættes ekstra resurser til ledelse, indgår dette i forhandlingerne om Budget 
2022-25.  
 
 
Fortsættelse af klippekortsordning 
 
Klippekortordningen tilbyder i dag en times hjemmehjælp ekstra om ugen til de svageste 
hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem. Borgeren kan selv bestemme, hvad den ekstra tid 
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bruges til. Borgerne kan eksempelvis bruge klippekortet til at få hjælp i forbindelse med 
familiebesøg, indkøb eller en gåtur. Klippekortordningen er med til at øge livskvaliteten 
og forebygge ensomhed. Borgerne har ofte stor glæde af det sociale samvær med SOSU-
medarbejderen i forbindelse med anvendelse af klippekortet. Med vedtagelsen af Budget 
2021 afsættes der årligt 2 mio. kr. til at opretholde ordningen med klippekort til borgere i 
eget hjem. 
 
For beboere på plejehjem er der allerede afsat midler til klippekortsordning, der tilbyder 
mindst en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen til plejehjemsbeboere. Formålet med 
klippekortordningen på plejecentre er at understøtte, at ældre borgere, der flytter på 
plejehjem, fortsat oplever at være herre over eget liv, samt at de kan få hjælp til at gøre 
ting, der øger livskvaliteten. Der er ofte stor forskellighed blandt beboerne i de enkelte 
boenheder på plejecentrene, både hvad angår fysiske og kognitive færdigheder samt 
forskellighed i interesser. Fællesaktiviteterne på plejecentrene målrettes ofte i forhold til at 
få flest mulige med, men der kan sidde beboere, som ikke kan være med til eller motiveres 
af de planlagte aktiviteter. Klippekortordningen er en unik mulighed for at personalet kan 
målrette aktiviteter i forhold til den enkelte beboers interesser og motivation. 
Klippekortet giver også den mere svage beboer mulighed for ekstra nærhed og omsorg 
efter den enkeltes ønske og behov.  
 
Borgere med handicap, som er blevet folkepensionister og fortsat bor på et botilbud, er 
også en del af klippekortsordningen. Klippekortsordning for beboere i botilbud, som er 
blevet folkepensionister, betyder at beboeren får et klip af en halv times ekstra hjælp om 
ugen. Den enkelte beboer bestemmer selv, hvad den ekstra tid skal bruges til, og 
beboeren behøver ikke at bruge en halv time hver uge. I stedet kan klippene spares op, så 
man har mere tid til det, man ønsker.  
 
Musikterapeut på handicap- og psykiatriområdet 
 
Med inspiration fra den meget positive erfaring med musikterapeuter på ældreområdet 
afsættes der 0,5 mio. kr. til at udbrede musikterapi til også handicap- og psykiatriområdet. 
Bevillingen dækker ansættelsen af en uddannet musikterapeut. Musikterapeuter bruger 
musik som redskab til at hjælpe mennesker med særlige behov, handicap eller lidelser. 
Musikterapiens virkefelt spænder vidt. Mennesker, der rent sprogligt har svært ved at 
udtrykke sig og kommunikere med andre profiterer særligt at musikterapien og inden for 
psykiatrien kan aktiv musiceren være vejen ud af sproglig indesluttethed. 

 

Fremtidens Handicap- og Botilbud 
 
Med inspiration fra projekt ”Fremtidens plejecentre”, gennemført på kommunens 
ældreområde for få år siden, afsættes der 0,5 mio. kr. til at gennemføre et tilsvarende 
projekt ”Fremtidens Handicap- og Botilbud”. Det er et fremtidsprojekt, hvor der ikke 
skal bygges nyt, men implementeres forandringer, der er med til at højne livskvaliteten 
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hos borgerne på bo- og handicaptilbud. Der skal, ligesom i projekt fremtidens plejecentre, 
lægges vægt på kvalitet i kerneopgaven, så beboere, personale og effektiv velfærd går op i 
en højere enhed.  
 
En velfærdsmodel som også på psykiatri og handicap i højere grad sætter folk i stand til at 
mestre deres eget liv og hjælpe dem med det, de ikke selv formår. Det handler om 
borgerens værdighed og om at bruge medarbejdernes faglighed og viden på en mere 
effektiv og meningsfuld måde, alt i samspil med borgerens pårørende og det 
omkringliggende samfund.  
 
Byrådet vægter processen i projektet højt, herunder høj grad af inddragelse og Udvalget 
for Sundhed og Omsorg godkender kommissorie inden opstart af projektet. 
 
Handicapområdet 
 
På Handicapområdet er der på landsplan en tendens til stigende omkostninger. Det 
skyldes især tilgang af borgere til området, at borgerne bliver ældre samt stigninger i 
priser. Den samme tilgang af borgere, længere levertid og øgede priser har 
handicapområdet oplevet i Mariagerfjord Kommune.  
 
Der har tidligere været lagt en trappemodel ind i budgetoverslagsårene, som reducerede 
budgetterne. Med budgetaftalen for Budget 2021-24 elimineres virkningerne af trapperne, 
idet det ikke er realistisk at reducere budgetterne. Området tilføres i 2021 8,0 mio. kr. 
stigende til 15,0 mio. kr. i 2024. Dermed lægges en årlig vækststigning på 0,8 % ind i 
overslagsårene. Med 0,8 % forventes en mindre vækst i Mariagerfjord Kommune end den 
forventede stigning på 1,4 % landsplan. 
 
Handicapområdet forventes at kunne opfylde denne målsætning gennem fortsat løbende 
effektivisering samt fokus på proaktiv opgaveløsning til gavn for borgerne. 
Grundlaget for ovenstående beregninger er økonomivurderingen pr. 31. marts 2020. 
Aftaleparterne er enige om at følge området tæt. Udsving på området vil i første omgang 
blive bevilget dækket fra et aktuelt overskud på hjemmepleje-området. Dette påvirker ikke 
serviceniveauet. Frem mod Budget 2022 vurderes det, om den afsatte merbevilling er 
tiltrækkelig. Ligeledes vil et mindreforbrug på handicapområdet sænke grundlaget for 
beregningen og dermed reducere tilførslen i overslagsårene. 
 

Udvalget for Kultur og Fritid 

 
Medfinansiering til investeringer på området for fritidsanlæg 
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Byrådet har med tidligere budgetaftale afsat midler til medfinansiering til flere større 
anlægsprojekter relateret til aktive fritidsformål samt med nuværende aftale til også nye 
projekter: 
 

 Hobro Kraftcenter (tidligere bevilling) 

 Østlige Kraftcenter i Hadsund (tidligere bevilling) 

 ”Alt på Hjul” (tidligere og ny bevilling) 

 Projekt ”Move” i Mariager (tidligere og ny bevilling) 

 Hobro Tennisklub (ny bevilling) 

 Forprojekt ”Als – Byen og Havet” (ny bevilling) 

 Legeplads ved kanalområdet i Hadsund (ny bevilling) 
 

 
Tilsagnet om medfinansiering er givet på en række vilkår. Byrådet tilkendegiver, at man 
stadig har interesse i at fremme udviklingsprojekterne omkring Hobro Kraftcenter 
(Hobro Idrætscenter) og Østlige Kraftcenter (Hadsund Hallerne), men at man samtidig 
ønsker at stille som forudsætning, at projekternes udsigt til realisering er helt afklaret med 
udgangen af 2022. Er de ikke det, vil der skulle ske fornyet bevilling, idet Byrådet ønsker, 
at de allokerede midler i et hastigere omfang skaber grundlag for fremdrift for udvikling i 
lokalområderne. For disse to projekter har Byrådet på møde i august 2020 besluttet at 
reducere kravene til selvfinansiering til 25%, ligesom der er åbnet op for, at der kan ske 
lånefinansiering heraf. Dette forudsat, at der kan fremlægges bæredygtigt driftsbudget.  
 
Projekt ”Alt for Hjul” har omprojekteret det projekt, som bevillingen er givet til, og 
Byrådet afsætter på baggrund af det nye projekt yderligere netto 3,6 mio. kr. til 
medfinansiering. Dette under forudsætning af, at projektet opnår finansiering på 2/3-dele 
fra eksterne midler, samt at projektet er fuldt finansieret og klar til realisering i 2021. Hvis 
projektet kan realiseres for mindre end 24 mio. kr. samlet, reduceres kommunens 
medfinansiering, så den til hver en tid udgør max 1/3- del af den samlede anlægssum, dog 
max den tidligere bevilling og Budget 2021-24 samlede bevilgede beløb på brutto 8,5 mio. 
kr. Bevilling forudsætter endvidere, at der kan fremlægges bæredygtigt drifts- og 
vedligeholdelsesbudget for anlægget, idet Mariagerfjord Kommune ikke vil påtage sig 
disse forpligtigelser.  
 
Projekt ”Move” i Mariager ved hallen – at aktivt og nytænkende uderum blev med sidste 
års budget bevilget 600.000 kr. Byrådet bevilger yderligere 600.000 kr. til projektet. 
Bevilling forudsætter endvidere, at der kan fremlægges bæredygtigt drifts- og 
vedligeholdelsesbudget for anlægget, idet Mariagerfjord Kommune ikke vil påtage sig 
disse forpligtigelser. Projektet skal være fuldt finansieret og klar til realisering i 2021. 
Kommunens andel af finansieringen må maksimalt udgøre 35% af det samlede, 
godkendte projekt.  
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Der gives tilsagn om støtte på 2 x 500.000 kr. fordelt i 2021 og 2022 til Hobro 
Tennisklub. Tilsagnet er medfinansiering til et projekt indeholdende modernisering af  
nuværende tennisanlæg samt opførelse af hal til indendørs tennis. Projektet skal være 
finansieret og klar til realisering senest med udgangen af 2022. 
 
Der gives tilsagn om medfinansiering på 250.000 kr. til et forprojekt til ”Als – Byen og 
Havet”. Med tilsagnet anerkender aftaleparterne det ambitiøse projekt, men understreger, 
at tilsagnet ikke for nuværende er udtryk for samtidig tilsagn om medfinansiering af hele 
eller dele af realisering af projektet. Forprojektet forudsættes afsluttet senest i 2022. 
 
Som medfinansiering til en legeplads ved kanalområdet i Hadsund giver aftaleparterne 
tilsagn om 50% af udgiften, dog max 500.000 kr. Legepladsen skal være finansieret og 
realiserbart inden udgangen af 2022. 
 
Vedligeholdelses- og materialepulje til foreninger og selvejende institutioner (haller) 
 
Der er i dag afsat 1,0 mio. kr. årligt til vedligeholdelses- og energipuljes, som kan søges af 
både foreninger og selvejende institutioner (haller).  Som udgangspunkt kan der søges om 
tilskud til renovering/vedligehold og modtages (op til) 50% af udgiften i tilskud. Indgår 
der frivilligt arbejde i projektet, må disse timer tælles med, til 100 kroner i timen i de 
samlede udgifter. Dermed kan frivilligt arbejde udgøre en del af de 50%, der er i 
egenfinansiering fra foreningen. 
 
Aftaleparterne ønsker at styrke denne pulje med yderligere 0,5 mio. kr. årligt og samtidig 
ændre retningslinjerne, så der fremadrettet – hvis der søges til et projekt, hvor der kun 
søges til materialer, og alt arbejde udføres af frivillige – kan ske dækning for 100% af 
udgifterne til materialer. 
 
Kulturfyrtårns-udvikling 
 
I en sammenhængende bevilling afsætter aftaleparterne midler til dels drift af et 
kommende Hærvejssekretariat, dels medfinansiering på samlet 3 mio. kr. fordelt på 2021-
2023 til et anlægsprojekt ved Vikingeborgen Fyrkat i samarbejde med Nordjyllands 
Historiske Museum. Projektet har en samlet anlægssum på 16 mio. kr. 
 
Engagementet og bevillingen skal ses i lyset af muligheden for at forstærke den 
sammenhængende fortælling og strategi omkring udviklingen af Fyrkat som fyrtårn, 
betydningen af hærvejsknudepunkter og et strategisk arbejde for at fremme en UNESCO-
optagelse. Ved at se investeringerne i sammenhæng - som forudsætninger, der forstærker 
hinanden mere end 1:1 – underbygger aftaleparterne et ønske om at forstærke 
fortællingen af potentialet og vigtigheden af Fyrkat som fyrtårn. 
 
Kulturvitaminer 
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Der afsættes i en forsøgsperiode 400.000 kr. i 2021 og 2022 til projekt 
”Kulturvitaminer”/kultur på recept. Projektet er inspireret af et forsøgsprojekt støttet 
med satspuljemidler, hvor fire kommuner har deltaget. Projektet er netop evalueret af 
Sundhedsstyrelsen. Projektets målgruppe er defineret som langtidssygemeldte borgere 
med let til moderat depression, angst og stress. Via en målrettet og koordineret indsats er 
der sket en visitering af borgerne til kulturelle tilbud – den primære screening ligger oftest 
hos arbejdsmarkedsafdelingen, men projektet lykkes via en koordinerende og opfølgende 
visiterende rolle. Evaluering viser: 
 

 Deltagerne oplever øget trivsel efter forløbet  

 Trivsel fremmes via det sociale og kulturelle  

 Deltagelse i kulturelle aktiviteter åbner for nye handlingsmuligheder  

 Kultur på Recept giver en social og kulturel ”omvej” til rehabilitering  
 
Projektet skal ses som et supplement til allerede eksisterende tilbud til samme målgruppe, 
fx motion på recept, gruppesamtaleforløb m.v. På den måde udvider tilbuddet palletten af 
muligheder til at understøtte en forbedring hos deltageren i forhold til trivsel, sundhed, 
motivation og mestring. Det er vigtigt, at tilbuddet koordineres med de øvrige tilbud samt 
at der sker en individuel vurdering af borgerens mulighed for at profitere bedst af hvilket 
tilbud.  
 
Administrationen skal inden udgangen af januar 2021 fremlægge endeligt koncept til 
godkendelse i de relevante fagudvalg. Projektet skal evalueres efter 2 år. 

Udvalget for Teknik og Miljø 

 
Cykeltsti hele fjorden rundt 
 
Byrådet har længe haft et ønske og målsætning om, at det skal være muligt at cykle ad 
cykelstil hele vejen rundt om fjorden. Byrådet godkendte på møde i august 2020 en 
bevilling til færdiggørelse af cykelsti-forbindelsen på syd-siden af fjorden, som forventes 
gennemført inden udgangen af 2022. Med budgetaftalen afsættes der yderligere og over 4 
år samlet 24 mio. kr., der – sammen med de allerede afsatte 12 mio. kr. som cykelstipulje i 
overslagsårene 2022 og 2023 - skal sikre, at ambitionen kan indfries. Der fastlægges en 
etapevis realisering for den nordlige forbindelse med start fra Valsgaard i retning mod 
Vive. 
 
Tilgængelighed og anvendelighed af fjord og kyst 
 
Der er generelt ønske om, at de skabes bedre tilgængelighed og muligheder for 
anvendelighed af både fjorden og kysten. For eksempel er der udtryk ønsker om flere 
stiforbindelser, badebroer m.v.  
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Aftaleparterne er enige om at sætte forstærket fokus på kommunens beliggenhed ved 
fjord og kyst og forløse og udvikle potentialerne herved i større grad end i dag, både i 
forhold til nuværende og kommende bosætning og turisme. Det sker dels ved, at der 
afsættes en pulje til imødekommelse af bedre tilgængelighed og anvendelighed, hvor 
kommunen gennem konkrete projekter kan være medfinansierende. 
 
Parallelt med oprettelse af puljen fremrykkes et arbejde med udarbejdelse af en egentlig 
fjordstrategi for fremme brugen af fjorden. Arbejdet skal tage udgangspunkt i begge 
perspektiver, hhv. den store og lille skalering af en forløsning af potentialerne. Herudover 
skal det nære rum i forhold til sammenhæng med etablerede stier, ruter omfattes af 
arbejdet. Kommissorie for strategiarbejdet fremlægges til politisk godkendelse. 
Kommissoriet udarbejdes på baggrund af et forudgående politisk temamøde og 
aftaleparterne afsætter 200.000 kr. til processen i forhold til udarbejdelse af 
fjordstrategien. 
 
Bidrag til MTB-laug 
 
I Rold Skov er der etableret et Mountainbike-laug, som har til formål at udvikle, 
vedligeholde, drifte og markedsføre et stort og veludbygget rutenet i skoven. 
Aftaleparterne afsætter 50.000 årligt til medfinansiering af lauget, så der er mulighed for at 
etablere en MTB forbindelsesrute fra Arden til det samlede rutenet og udvikle og profilere 
de samlede Rold Skov-MTB faciliteter som et samlet hele, uafhængigt af 
kommunegrænse. 
 
Rold Skov MTB-Laug har siden 2004 udviklet sig til et af Danmarks mest omfattende 
MTB tilbud med 50 km. rute i forskellige sværhedsgrader fra de helt lette blå ruter til de 
svære sorte ruter ved Downhillbanen. Desuden er der lavet et særlig MTB teknikområde, 
hvor man kan træne sine færdigheder. Lauget består af 5 MTB cykelklubber, 3 
kommercielle aktører og Rebild Kommune. Der er imellem 30.000-40.000 besøgende på 
ruterne om året. Arbejdet med udvikling og vedligehold organiseres i lauget med 
Naturstyrelsen som tovholder.  
 
 

Fælles for Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Teknik og Miljø 

 
Landdistriktsteam og udviklingspulje 
Et centralt initiativ i den strategi, som understøtter Mariagerfjord Kommunes netop 
vedtagne landdistriktspolitik er, at der systematisk arbejdes med at udarbejde og udvikle 
landdistrikterne på baggrund af lokale udviklingsplanerne. Udviklingsplanerne har til 
formål at identificere styrker og barrierer for en samlet helhedsudvikling og skal munde 
ud i planer, som man lokalt kan arbejde med at realisere i hel- eller delvise etaper. 
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Hensigten er at igangsætte 2 lokale udviklingsplansprocesser i 2021 voksende til 3-4 i 
overslagsårene. 
 
For at arbejde helhedsorienteret og sammenhængende med udviklingsplanerne 
organiseres der et kommunalt landdistriktsteam. Teamet er et samarbejde mellem Plan og 
Byg og Kultur og Fritid, og har til formål at arbejde tæt sammen med lokalområderne om 
udarbejdelse af realistiske udviklingsplaner – fastholde processen og medvirke til at sikre 
den nødvendige fremdrift og kvalitet i planerne. Det er ikke meningen, at 
landdistriktsteamet skal medvirke til at realisere hele eller dele af planen, men i stedet skal 
de medvirke til at gøre planerne så stærke, at de kan danne umiddelbar grundlag for en 
videre realisering. 
 
Der afsættes 200.000 kr. i 2021 stigende til 300.000 kr. i overslagsårene til at understøtte 
landdistriktsteamets resurser, enten ved frikøb af personaleresurser eller samarbejde med 
eksterne, alt efter opgavens karakter. Herudover afsættes det en årlig landdistriktspulje på 
0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 1,0 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i årene herefter. 
Anlægspuljen har til formål at understøtte muligheden/medvirke til at realisere 
delelementer af udviklingsplanerne. 
 
 
 
 
Genetablering af P-vagt funktion 

 
Der afsættes 150.000 kr. til finansiering af den genetablerede af P-vagt-funktion i regi af 
Park og Trafik. Ønsket er at øge indsatsen for at fremme flow på de kommunale 
parkeringspladser samt at forhindre de mest uhensigtsmæssige og trafiksikkerhedsmæssige 
problematiske parkeringer. Indsatsen vil primært bestå af kampagner og øget vejledning, 
men i perioder og særlige områder, også egentlig kontrol fra parkeringsvagten. Udvalget 
for Teknik og Miljø har besluttet, at der skal udarbejdes en parkeringsanalyse med henblik 
på udarbejdelse af en parkeringsplan for i første omgang Hobro.  
 
 


