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Punkt 16.

Udtalelse til Statsforvaltningen - Byrådsmedlemmers rejser med ægtefæller.
2013-45660.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at den i sagsbeskrivelsen anførte
udtalelse sendes til Statsforvaltningen.

Sagsbeskrivelse
I forlængelse af den udtalelse til Statsforvaltningen, vedrørende byrådsmedlemmers rejser med ægtefæller, som byrådet vedtog i mødet den 25. november 2013, har Statsforvaltningen anmodet byrådet om en supplerende udtalelse. Byrådet anmodes om særligt at redegøre for Kristian og Lea
Schnoors deltagelse i det officielle program for Solvangs 100-års jubilæum samt den kommunale
interesse heri.
Statsforvaltningens henvendelse af 9. december 2013 er vedhæftet som bilag.
Det foreslås, at henvendelsen besvares således:
”Statsforvaltningen har anmodet byrådet i Aalborg om en supplerende udtalelse i forlængelse af
byrådets udtalelse af 26. november 2013.
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I den anledning kan det oplyses, at der i Aalborg Kommune har været en lang tradition for, at den
afgående borgmester henholdsvis afgående 1. viceborgmester i løbet af det næstfølgende år ledsagede den nye borgmester til et passende arrangement sammen med ægtefællen. Dette blev aktuelt
efter valget i 2009, hvor Kristian Schnoor efter mange år som borgmester i Sejlflod og 4 år som
viceborgmester i Aalborg stoppede som 1. viceborgmester.
Udgangspunkt for disse arrangementer har altid været et besøg i en af Aalborg Kommunes venskabsbyer, og dermed muligheden for at fastholde og videregive allerede etablerede venskabsbånd,
idet hele formålet og hensigten med venskabsbyer er at etablere og fastholde venskabsbånd på
tværs af landegrænser igennem en længere årrække.
Dette konkrete arrangement til Solvang fandt derfor sted - som tidligere ture - på grund af en invitation til borgmesteren og viceborgmesteren med ledsagere til deltagelse i Solvangs 100-års jubilæum, hvortil den officielle invitation vedlægges som bilag 1. Foreløbig invitation af 9. august
2010, indeholdende orientering om de aktiviteter, der i løbet af 2011 skulle afholdes som led i fejringen af Solvangs 100-års jubilæum, vedlægges som bilag 2. Kristian Schnoor og dennes ægtefælle
deltog i det officielle program på lige fod med borgmesteren og dennes ægtefælle.
Den kommunale interesse heri var led i at fastholde en mangeårig forbindelse til Solvang, hvor den
1. kontakt strækker sig tilbage til 1971, og Solvang blev officielt venskabsby i 1976. Deltagelsen i
fejringen af 100-års jubilæum i Solvang blev derfor vurderet som vigtigt. Herudover kunne deltagerne i fejringen også "reklamere" for deltagelsen i 100-års jubilæum for 4. juli festlighederne i
2012 i Rebild Bakker.
Deltagelsen i fejringen af 100-års dagen i Solvang indgik i lighed med eksempelvis den årlige fejring af den 17. maj i venskabsbyen Frederikstad i Norge, som en del af kommunens mangeårige
interesser i og deltagelse i venskabsbysamarbejde.”
Henvendelse af 09.12.2013 fra Statsforvaltningen
Invitation mv.
Beslutning:
Anbefales.
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Punkt 17.

Udtalelse til Kommunernes Landsforening vedrørende havneselskabers undtagelse fra offentlighedsloven..
2013-51155.
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistraten forslag til svarskrivelse til Kommunernes
Landsforening.

Sagsbeskrivelse
Kommunernes Landsforening (KL) har i mail af 12. december 2013 anmodet Frederikshavn, Aalborg, Fredericia, Nyborg, Middelfart, Norddjurs og Bornholms Kommuner om en udtalelse vedrørende havneaktieselskabers undtagelse fra offentlighedslovens anvendelsesområde.
Herunder har KL anmodet om en tilbagemelding på, hvorvidt kommunerne ”fortsat ønsker, at deres
havne skal undtages fra offentlighedslovens anvendelsesområde”, samt i bekræftende fald, at kommunerne bidrager med ”en mere udførlig beskrivelse af, hvordan de konkrete selskaber (havneaktieselskaber og datterselskaber) opfylder betingelserne for at kunne undtages”.
KL har anmodet kommunerne om at fremsende ovennævnte udtalelse snarest muligt og senest den
19. december 2013.
Forslag til svarskrivelse vil foreligge til behandling på mødet.
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 18.

Procesplan vedr. PCB på skolerne i Aalborg Kommune.
2013-50007.
Borgmesterens Forvaltning og Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender forslag til proces for håndtering af PCB på Aalborg Kommunes skoler herunder,
at der efter dialog med OBH Rådgivende Ingeniører A/S foretages supplerende målinger på Vester Mariendal skole og Svenstrup skole, hvor målingerne ligger lige under aktionsværdierne,
at der på baggrund af mødet iværksættes afværgeforanstaltninger omkring ventilation og rengøring for på kort sigt at nedbringe PCB-niveauet i indeluften på Løvvangskolen og Mellervangskolen,
at AaK Bygninger og Skole- og Kulturforvaltningen ligeledes aftaler, hvorledes kommunikationen med de involverede skoler (ledelse, bestyrelser, personale og forældre) tilrettelægges, både
i forhold til de konkrete fire skoler og 17 skoler uden risici for PCB, jf. ”Delrapport 1”, samt de
resterende 23 skoler, hvorpå der også vil foreligge en ”Delrapport 2” inden nytår 2013/2014,
at der, når ”Delrapport 2” inkl. samlerapport foreligger, holdes nyt møde mellem AaK Bygninger,
Skole- og Kulturforvaltningen og OBH Rådgivende Ingeniører A/S for at drøfte ”Delrapport
2’s” konklusioner, hvor der bliver vurderet og konkluderet mere dybdegående,
at AaK Bygninger sammen med Skole- og Kulturforvaltningen på baggrund af rapporterne vurderer på mulige nødvendige renoveringer 1. kvartal 2014, og samtidig udarbejder forslag til gennemførelse af de nødvendige foranstaltninger og renoveringer uanset anbefalede Sundhedsstyrelsens 2-års frist på skoler med de nu målte aktionsværdier, og
at den af AaK-Bygninger sammen med Skole- og Kulturforvaltningen udarbejdede handleplan for
den samlede indsats vedr. PCB på skolerne efterfølgende sendes til behandling i Skoleudvalget
og Magistraten.

Sagsbeskrivelse
Alle skoler i Aalborg Kommune, der har byggerier fra perioden 1950-1977 undersøges for PCB.
Det sker, fordi Aalborg Kommune ønsker at sikre, at elever og personale færdes i et sundt miljø.
PCB blev i perioden 1950-77 brugt i byggematerialer som f.eks. fuger og termoruder, og undersøgelser fra Energistyrelsen og Miljøstyrelsen viser, at miljøgiften forekommer i alle typer bygninger,
men især landets skoler er ramt.
I juni udgav Statens Byggeforskningsinstitut vejledninger, der beskriver, hvordan man undersøger
og vurderer PCB i indeklimaet, samt hvordan man afhjælper problemet. Her fastsættes grænseværdier for forekomsten af PCB, samt hvad man skal gøre for at nedbringe niveauet midlertidigt (udluftning, rengøring og temperatursænkning) og varigt (bortskaffelse eller indkapsling).
Det kræver lang tids eksponering af høje koncentrationer af PCB, før der opstår risiko for sundhedsskadelige effekter. Selvom der ikke umiddelbart er grund til bekymring, tager kommunen PCB alvorligt og følger naturligvis myndighedernes anvisninger, hvis undersøgelserne viser koncentrationer af PCB, der ligger over grænseværdierne.
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Selvom PCB er forholdsvis almindeligt forekommende i skolebyggerier fra perioden, anslår Statens
Byggeforskningsinstitut, at kun få skoler har et PCB-niveau, der skal nedbringes varigt indenfor 1-2
år, mens der kun er ganske få (op til 60 skoler i Danmark), hvor niveauet er så højt, at en varig løsning skal iværksættes inden seks måneder.


Ved niveauer over 3.000 ng PCB/m3 luft, tilråder Sundhedsstyrelsen, at der gribes ind uden
unødig forsinkelse.



Ved niveauer i intervallet 300 - 3.000 ng PCB/m3 luft tilråder Sundhedsstyrelsen, at der gribes
ind på sigt for at bringe koncentrationen under 300 ng/m3.

Efter møde afholdt mellem AaK Bygninger, Skole- og Kulturforvaltningen og Energistyrelsen, har
Aalborg Kommune besluttet at lade et specialfirma OBH Rådgivende Ingeniører A/S, iværksætte
screeninger af luften på de relevante skoler. Det drejer sig om i alt 44 skoler ud af 55 skoler.
”Delrapport 1” omfattende de første 21 skoler er nu modtaget. Af disse blev der målt PCB over
Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi i luften på to skoler, mens niveauet var tæt på (dog under)
på to andre skoler.
Der er målt over 300 ng PCB/m3 i indeluften på Løvvangskolen(maks. 1.787 ng/m3 luft) og Mellervangskolen (360 ng/m3 luft).
Der er målt tæt på (dog under) 300 ng PCB/m3 i indeluften på Vester Mariendal skole (235 ng/m3
luft) og Svenstrup skole (187 ng/m3 luft).
På baggrund af den foreliggende viden anbefaler Sundhedsstyrelsen følgende tidsfrister for indelufts-koncentrationer:


At det ved et PCB-niveau i indeluft på mellem 300 og 2.000 ng/m3 tilstræbes, at der maksimalt
går 2 år fra konstatering til renoveringen påbegyndes. I perioden frem til renoveringens start
anbefales det, at der iværksættes midlertidige afværgeforanstaltninger – herunder øget ventilation, rengøring mv.

Som en del af håndteringen af problemstillingen har AaK Bygninger og Skole- og Kulturforvaltningen og de fire nævnte skolers ledelser, afholdt møde torsdag den 12. december 2013 for med udgangspunkt i ”Delrapport 1” at drøfte, hvad der kan iværksættes primo januar 2014 i relation til de
målte niveauer.
Beslutning:
Godkendt.
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