Byrådet

Punkt 4.

Godkendelse af afrapportering vedrørende kommunens pejlemærker 2021
2021-001530
Magistraten indstiller, at byrådet godkender afrapporteringen vedrørende kommunens pejlemærker for
2021.
Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl 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.
I forlængelse heraf blev der udarbejdet et oplæg til konkretisering af de fem pejlemærker, der gennem
udvælgelse af en række indikatorer gør det muligt at foretage opfølgning på, hvorvidt Aalborg Kommune
følger den kurs, som er udstukket gennem pejlemærkerne.
Det aftaltes, at der årligt udarbejdes en afrapportering på pejlemærkerne.
Første afrapportering blev behandlet i byrådet den 31. august 2020 og nu foreligger 2021-afrapporteringen.
Kort om afrapporteringen vedrørende kommunes pejlemærker
Inden for hvert pejlemærke er der udvalgt få, overordnede indikatorer, der i størst 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 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.
I rapporten gives, som et øjebliksbillede, en beskrivelse af den konstaterede udvikling, men uden uddybende
forklaringer herpå.
Der er i stedet indarbejdet henvisninger til, hvor der både kan læses mere omkring emnet og findes
forklaringer på den konstaterede udvikling. Det kan være sektorspecifikke redegørelser, nyhedsbreve,
hjemmesider eller andre opfølgninger, som forvaltningerne hver især udarbejder inden for deres
serviceområder.
Det er hensigten, at udarbejdelsen af denne årlige rapport med opfølgning på pejlemærkerne kan være med
til at fastholde det fælles fokus på grundfortællingen og pejlemærkerne. Og give fornyet lyst og inspiration til
at arbejde målrettet hermed fremover.
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Bilag:
Samlet rapport vedr. pejlemærker MAJ21
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