BYRÅDETS POLITISKE EFFEKTMÅL 2017-2020
FØRSTE UDKAST TIL DRØFTELSE I DE POLITISKE UDVALG APRIL 2016

Effektmål - Fællesskab
Målformulering
1) Folkesundhed: Borgerne1 opnår bedre sundhed og trivsel
a) Færre borgere føler sig ensomme og står uden for
fællesskaberne
b) Færre borgere har et overforbrug af alkohol
2) Kultur og Fritid: Flere borgere tager del i fællesskabet og er aktive i
fritids- og foreningslivet2
a) 0-24 årige
b) 60 år og derover
3) Demokrati og valg: Flere borgere deltager i valg til byråd,
regionsråd, Folketinget og Europaparlamentet
a) Alle borgere
b) Unge (22-29 år)
c) Nydanskere (indvandrere)
d) Socialt udsatte (borgere på kontanthjælp)
1) Borgere på 16 år og derover
2) F.eks. idrætsforeninger, spejderkorps, religiøse og kulturelle foreninger
3) KV: Kommunalvalg (2017)

Mål
2016

Forslag
2020

5,1%

3,4%

6,5%

4,5%

75,9%
24,5%

80,0%
27,0%

[KV]3
73%
59%
51%
44%

-

Effektmål – Læring og trivsel
Målformulering

Mål
2016

Forslag
2020

92,8%

93,1%

3,7

3,9

3) Flere unge opnår ved folkeskolens 9.-klasseprøve, bedre faglige
kompetencer og karaktergennemsnittet stiger til
landsgennemsnittet2

< landsgns.

= landsgns.

4) Flere unge gennemfører folkeskolens 9.-klasseprøve i dansk og
matematik med minimum karakteren 02 og opnår mulighed for at
få adgang til en ungdomsuddannelse

< landsgns.

= landsgns.

5) Færre 0-15 årige har behov for at blive anbragt uden for hjemmet

115

106

1) Flere børn inkluderes og undervises i en almindelig klasse i
folkeskolen
2) Flere børn trives bedre1

1) Børn i 4.-9. klasse. Trivselsmåling med en svarskala på 5 trin
2) Vedrører de bundne prøvefag; dansk, matematik, fysik og engelsk

Effektmål – Uddannelse til alle unge
Målformulering

Mål
2016

Forslag
2020

1) Flere i den erhvervsaktive alder har en erhvervskompetencegivende
uddannelse

60,3%

60,6%

2) Andelen af 25-29 årige, der ikke har en uddannelse ud over
folkeskoleniveau, falder

27,0%

25,3%

3) Flere unge har 5 år efter 9. klasse gennemført en
ungdomsuddannelse

68,5%

71,5%

5,7%

4,2%

61
44

56
40

4) Andelen af 18-29 årige, der har behov for at modtage
uddannelseshjælp1, falder
5) Antallet af unge, der har behov for anbringelse/botilbud2, falder
a) 15-17 årige
b) 18-29 årige
1) Uddannelseshjælp er kontanthjælp på SU-sats til unge under 30 år
2) Foranstaltninger i henhold til Lov om Social Service §§ 52 og 107

Effektmål – Alle kan bidrage
Målformulering

Mål
2016

Forslag
2020

71%

75%

< klyngegns.

< klyngegns.

3) Andelen af ”langtidssyge” borgere skal være lavere end
gennemsnittet for klyngen
a) Andel langtidssyge borgere i jobafklaringsforløb skal være lavere
end gennemsnittet for klyngen

< klyngegns.

< klyngegns.

4) Andelen af borgere med ”andre problemer end ledighed” skal være
lavere end landsgennemsnittet for klyngen
a) Andel borgere i andre problemer end ledighed i ressourceforløb
skal være lavere end gennemsnittet for klyngen

= klyngegns.

< klyngegns.

5) Mindst 80% af borgere med ”nedsat arbejdsevne” er i beskæftigelse

80%

80%

6) 70% af virksomhederne deltager aktivt i fællesskabet og har borgere i
virksomhedsbaserede tilbud2

55%

70%

1) 75% af de 16-66 årige er i beskæftigelse
2) Andelen af ”jobparate” ledige skal være lavere end gennemsnittet for
klyngen1
a) Jobparate forsikrede
b) Jobparate kontanthjælpsmodtagere

1) Sammenligning med klyngen, som er kommuner/jobcentre, der kan siges at have samme ramme/strukturelle vilkår
2) Virksomhedsbaserede tilbud dækker bl.a. over borgere i løntilskud og jobrotation

Effektmål – Aktiv hele livet
Målformulering

Mål
2016

Forslag
2020

1) Ingen stigning i andelen af borgere under 65 år, der har behov for at
modtage hjemmepleje

0,83%

0,83%

2) Mindst 85% af de +65 årige borgere er selvhjulpne og har ikke behov
for at modtage hjemmepleje

84,7%

86,2%

70%

70%

-

-

41,4

39,9

3) Mindst 70% af de borgere, der modtager hjemmepleje, er tilfredse
med den hjælp de får
4) Mindst 70% borgere med handicap, der bor på kommunens bosteder,
er tilfredse med den hjælp de får1
5) Færre af de +65 årige borgere genindlægges på sygehuset efter
udskrivning (antal genindlæggelser pr. 1.000 indlæggelser)
1) Første undersøgelse forventes gennemført i 2016

Effektmål – Vækst og bæredygtighed – ansvar for fremtiden
Målformulering

Mål
2016

Forslag
2020

1) Der skabes 150 flere arbejdspladser

28.553

28.703

2) Indbyggertallet stiger til mindst 71.809

69.800

71.809

3) CO2 udledningen fra kommunale bygninger, drift og transport
falder med mindst 3 % om året

11.751

10.402

