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Forsyningsvirksomhederne - Budgetrevision 2013/2014. Tillægsbevillinger,
takstjusteringer mv..
2013-6380.
Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2013 gives tillægsbevillinger på 34.464.000 kr. i mindreudgifter og 8.464.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 26.000.000 kr. i netto-mindreudgifter,
at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger på 14.988.000 kr. i merudgifter og 10.602.000 kr. i merindtægter, eller i alt 4.386.000 kr. i netto-merudgifter,
at frigivelsesbeløbene reduceres med 6.865.000 kr. i udgifter,
at taksten for Naturgas Salg justeres pr. 1. januar 2014, jf. sagsbeskrivelsen og takstoversigten,
at Aalborg Forsyning, Varmes takster for forbrug og effekt justeres pr. 1. januar 2014, jf. sagsbeskrivelsen og takstoversigten, og
at Aalborg Forsyning, Renovations takster for modtagelse af jord mv. justeres pr. 1. januar 2014,
jf. sagsbeskrivelsen og takstoversigten.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
Generelt
Denne indstilling er - i lighed med tidligere år - primært udarbejdet på grund af den forholdsvis sene
fastlæggelse af priser for energikøb, indvejningspriser mv. for 2014.
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Samtidig har Forsyningsvirksomhederne - også i lighed med tidligere år - benyttet lejligheden til at
indarbejde de væsentligste forudsætningsændringer, der er kommet til forvaltningens kendskab siden budgetvedtagelsen den 10. oktober 2013, herunder også behov for overførsler af drifts- og anlægsmidler fra 2013 til 2014, som kan konstateres allerede på nuværende tidspunkt.
Overførsler af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 for det skattefinansierede område – pt. i størrelsesordenen 8-9 mio. kr. - forudsættes at ske i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskab
2013.
Endvidere er lønbudgetterne for de brugerfinansierede områder i lighed med lønbudgetterne på det
skattefinansierede område, jf. byrådets møde den 23. september 2013 (punkt 8), blevet revurderet.
Samlet indebærer nærværende indstilling en netto-mindreudgift for 2013 og 2014 på ca. 21,6 mio.
kr.
Aalborg Forsyning, Gas – takstændringer pr. 1. januar 2014
På baggrund af en ændring i prisudviklingen på naturgasmarkedet foreslås en prisjustering for Naturgas Salg fra 3,00 kr. pr. m3 til 3,10 kr. pr. m3 pr. 1. januar 2014. I takstoversigten er det præciseret, at den af byrådet den 11. november 2013 (punkt 1) godkendte nødforsyningstarif for Naturgas
Net fortsætter i 2014.
Aalborg Forsyning, Varme – takstændringer pr. 1. januar 2014
På baggrund af forventet regnskab 2013 foreslås en justering pr. 1. januar 2014 af taksten for forbrug og effekt fra 13,75 kr. pr. m3 og m2 ifølge budget 2014 til 13,50 kr. pr. m3 og m2. Taksten udgør dags dato 12,75 kr. pr. m3 og m2.
Aalborg Forsyning, Renovation – takstændringer pr. 1. januar 2014
På baggrund af en ny kalkulation af jordtakster foreslås en justering pr. 1. januar 2014 af taksten på
modtagelse af jord, grus, sand mv. fra 15,00 kr. til 20,00 kr. pr. ton. Samtidig foreslås indførelse af
ensartede jordtakster på jorddeponier.
Aalborg Forsyning, Renovation – etablering af nye genbrugspladser
Der er nu foretaget en endelig vurdering af det samlede tillægsbevillingsbehov for 2013 og 2014, jf.
nedenfor under budgetmæssige konsekvenser. Forventede merudgifter i 2015 vil blive indregnet
ved næste budgetlægning i august 2014.
På projektet for Genbrugsplads Nibe har der været større udgifter til bortfjernelse af forurenet jord
og tilslutningsafgifter end forudsat, ligesom forsinkelser i projektets gennemførelse, herunder eventuel ekstra fundering, stabilisering og slidlag på pladsen har været medvirkende til en større anlægsudgift end tidligere antaget. For Genbrugsplads Hou skyldes merudgiften bl.a. øgede miljøkrav til
afløbsforhold samt ændrede ind- og udkørselsforhold. Herudover har der generelt været behov for
ekstra ydelser fra rådgivere.
Merudgifterne vedrørende genbrugspladserne kan finansieres af tilsvarende mindreudgifter på
driftsbudgettet.
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Aalborg Forsyning, Administration - Varmeplanlægning
Med henblik på stillingtagen til eventuel etablering af et fjernkølingsselskab i Aalborg påregnes der
gennemført et forprojekt inden for en samlet økonomisk ramme på 250.000 kr. ekskl. udlæg, hvoraf
Aalborg Forsyning, Varme afholder 50% af udgiften. Denne del foreslås finansieret af budgetomplaceringer inden for Varmes samlede budget.
De resterende 50% foreslås afholdt af kontoen for Varmeplanlægning med finansiering på 100.000
kr. af de effektiviseringsgevinster, der blev indmeldt til byrådets budgetdrøftelser i august 2013, jf.
kravene i henhold til ny budgetmodel. De resterende 25.000 kr. kan afholdes inden for det samlede
budget for Varmeplanlægning.
Der henvises til Forsyningsudvalgets behandling af sagen på møde den 27. november 2013.
Aalborg Forsyning, Administration – Grundvandsbeskyttelse
Pga. statens ændringer i kortlægningen skal der flere steder skabes ny hjemmel, før grundvandsbeskyttelsen kan gennemføres. Dette sammenholdt med ændringer i processen vedrørende forhandlingerne har bevirket, at det ikke har været muligt at udnytte bevillingen fuldt ud i 2013, hvorfor de
uforbrugte midler ønskes tilbageført mellemregningskontoen.
Med henvisning til bemærkningerne i det godkendte Budget 2014-17 vil der fra og med 2014 ikke
længere blive søgt løbende overførsler af anlægsmidler fra rammeprojekt Arealsikring til delprojekter. I stedet vil der hvert år blive vist en specifikation over de enkelte erstatningsudbetalinger i regnskabsdokumentet.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2013
Udgifter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Aalborg Forsyning, Gas
Bygas
Køb og salg, justering af abonnement og indkøbspris, mindreudgift/merindtægt............................................................................................
Levetidsforlængende arbejder mv. på ledningsnettet, merudgift ...................
Administrationsbidrag mv., mindreudgift.....................................................
Mindre tab på debitorer end forventet, merindtægt .......................................
Personale, justering af lønbudget, mindreudgift............................................
Selvrisiko i forbindelse med brand, merudgift ..............................................
Arbejde for fremmed regning, mindreudgift, mindreindtægt .........................
Lejeindtægter, afbrydelse af stik, abonnementsophør mv., mindreindtægt…..

Indtægter

-57

+22

+436
-201
+64
-82
+106
-66

-110
-80

Naturgas Net
Salg af transport, +80.000 m3n, merindtægt .................................................
Indtægter vedr. ledningsnet, merindtægt ......................................................
Naturgas Salg
Køb og salg, +30.000 m3n, merudgift/merindtægt……… .............................
Administrationsbidrag mv., merudgift .........................................................
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DRIFT 2013
Udgifter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Aalborg Forsyning, Varme
Revurderet fjernvarmekøb mv.:
- Vattenfall A/S, +125 TJ til 4.414 TJ samt ændring af acontopris, merudgift
- Aalborg Portland A/S, -125 TJ til 1.025 TJ, mindreudgift .........................
- Decentrale Kraftvarmeværker, -3,4 TJ til 93,8 TJ, mindreudgift ...............
Salg af varme til detailkunder mv., +0,8 mio. m3 til 37,3 mio. m3 og ændret
slutafregning i forhold til det forventede, mindreindtægt ..............................
Drift og vedligeholdelse af centraler og pumpestationer, mindreudgift .........
Tab på debitorer, mindreindtægt ..................................................................
Drift og vedligeholdelse af fast ejendom, it-udgifter, indkøb af vogne, mindreudgift .....................................................................................................
Salg af løntimer vedr. fjernaflæsningssystemet PANDA, mindreindtægt.......
Ydelseskøbsaftale med Aalborg Forsyning, Service A/S, mindreudgift .........
Renter, merudgift/mindreindtægt .................................................................
01.22.03.02 Decentrale kraftvarmeværker
Langholt Produktion
Salg af varme, mindreindtægt ......................................................................
Salg af el, merindtægt..................................................................................
Køb af gas, merudgift ..................................................................................
Drift og vedligeholdelse samt administration, mindreudgift ..........................
Renter, mindreudgift ...................................................................................

+3.660
-3.199
-1.153
-4.666
-1.495
-206
-4.504
-850
-1.450
+150

+48
-31
-16

+6
-662
-24

Tylstrup Produktion
Salg af varme, -42,00 kr./GJ til 92,00 kr./GJ, -2,3 TJ til 49,3 TJ samt salg af
el, merindtægt ............................................................................................
Køb af naturgas, merudgift ..........................................................................
Drift og vedligeholdelse samt administration, mindreudgift ..........................
Renter, mindreudgift/merindtægt .................................................................

+516
-427
-50

Farstrup Produktion
Salg af varme, -2,2 TJ til 18,3 TJ, mindreindtægt .........................................
Salg af el m.v., mindreindtægt .....................................................................
Køb af naturgas, merudgift ..........................................................................
Drift og vedligeholdelse samt administration, merudgift...............................
Lejeindtægter, merindtægt ...........................................................................
Renter, mindreudgift ...................................................................................
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-400

-148
+149

Grindsted Produktion
Salg af varme, mindreindtægt ......................................................................
Salg af el, merindtægt..................................................................................
Køb af gas, merudgift ..................................................................................
Drift og vedligeholdelse samt administration, mindreudgift ..........................
Renter, mindreudgift ...................................................................................

Hou Produktion
Salg af varme, +1,1 TJ til 26,2 TJ samt salg af el, merindtægt ......................
Køb af naturgas, merudgift ..........................................................................
Drift og vedligeholdelse samt administration, mindreudgift ..........................
Lejeindtægter og erstatning, merindtægt ......................................................
Renter, mindreudgift ...................................................................................

Indtægter

-502
+422

+81

+8

+37
+110
-566
+151
-5

-290
-248
+10
+471
+24
-5
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DRIFT 2013
Udgifter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation
01.38.60 Generel administration
Personale, generel justering af lønbudget, mindreudgift ...............................
Dagpengerefusion mv., mindreindtægt ........................................................
Overført budget til trepartsinitiativer fra Aalborg Forsyning, Administration,
jf. byrådets møde den 18.06.2012, pkt. 9, merudgift .....................................
Affaldsplanlægning, rådgiverhonorar og information, mindreudgift .............
Salg af renovationsvogne og materiel, merindtægt .......................................
Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse til 2014 pga. senere
levering end forudsat, mindreudgift ............................................................
Ydelseskøbsaftale med Service A/S mv., mindreudgift.................................
Renter til fordeling på funktioner, regulering af renter, mindreindtægt .........

-691
-270
+120
-600
+250
-6.500
-1.549
-394

01.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald
Vognmandskørsel i distrikterne, mindreudgift bl.a. pga. afholdt licitation .....
Reducerede renovationsmængder, -400 ton til 47.200 ton, mindreudgift .......

-504
-442

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald
Papirindsamling, faldende priser på afsætning af papir og pap, mindreindtægt ........................................................................................................
Papirindsamling i Nibe, driftsaftale med Renovest, merudgift .....................

+312

01.38.65 Genbrugsstationer
Vedligeholdelse af containere på genbrugspladser, ekstraordinær vedligeholdelse mv., merudgift ..............................................................................
Indvejning, generelt faldende mængder på brændbart, asbest, gips, elektronik, fyldpladsaffald mv., mindreudgift .........................................................
Papirindsamling, faldende priser på afsætning af papir og pap, mindreindtægt ........................................................................................................
Erhvervsgebyr for ret til anvendelse af genbrugsplads på Sundsholmen. 500
flere aflæsninger, merindtægt .....................................................................

Indtægter

-990

+375
-3.632
-110
+125

01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg
Administrationsgebyr, erhverv - efterregulering vedr. fritagelser for tidligere
år, samt 500 flere virksomheder i 2013, merindtægt ....................................
Tab på debitorer, mindreindtægt ..................................................................

+225
-63

Sektor: Administration
01.22.06, Grundvandsbeskyttelse
Justering af driftsbudget til projektering og planlægning, mindreudgift .........

-2.000

01.22.06, Det åbne land
Justering af budget for renter, merindtægt ....................................................
06.45.51 Administration
Justering af budget for tjenestemandspensioner, mindreudgift ......................
Viderefakturerede tjenestemandspensioner, mindreindtægt ..........................
Justering af budget for renteudgifter, merudgift............................................
Indtægter fra driftsvirksomhederne, merindtægt ...........................................
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DRIFT 2013
Udgifter
- - - 1.000 kr. - - -

Indtægter

06.45.51, Tjenestemandspensioner og –lønninger - AKE El-Net
Fjernelse af budget for renter efter overflytning til skattefinansieret område,
mindreindtægt .............................................................................................
Ændring i alt - drift 2013 .........................................................................

-800
-23.649

-8.464

DRIFT 2014
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Aalborg Forsyning, Varme
01.22.03 Varmeforsyning
Salg af varme, -0,25 kr. m2/m3 til 13,50 kr. m2/m3 samt justering af budget
for aconto-indbetalinger, merindtægt ...........................................................
Køb fra Decentrale Kraftvarmeværker, merudgift .......................................
Drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg mv. , merudgift……………...
Køb af vogne, merudgift ..............................................................................

+9.453
+2.339
+6.000
+1.800

01.22.03 Decentrale kraftvarmeværker
Grindsted Produktion
Salg af el, mindreindtægt .............................................................................
Nye motorstyringsanlæg, merudgift .............................................................

-10
+700

Tylstrup Produktion
Salg af el, mindreindtægt .............................................................................
Hou Produktion
Salg af fjernvarme, ændring af salgsprisen pga. forventet resultat i 2013, -5
kr./GJ til 150 kr./GJ, mindreindtægt .............................................................
Salg af el, merindtægt..................................................................................
Køb af gas, merudgift ..................................................................................
Lejeindtægt, merindtægt ..............................................................................

-20

-123
+81
+37
+30

Farstrup Produktion
Salg af fjernvarme, ændring af salgsprisen pga. forventet resultat i 2013, +45
kr./GJ til 225 kr./GJ, merindtægt..................................................................
Salg af el, merindtægt..................................................................................
Køb af gas, merudgift ..................................................................................

+31

Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation
01.38.60 Generel administration
Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse fra 2013 merudgift .......
Fast ejendom, ny rengørings- og serviceaftale, merudgift ............................

+6.500
+435

01.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald
Reduktion i indvejningspris for forbrænding på Reno-Nord, fra 640 kr./ton
til 617 kr./ ton, mindreudgift ........................................................................
Vognmandskørsel i distrikterne, merudgift som følge af afholdt licitation .....

-1.046
+250
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DRIFT 2014
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald
Reduktion i indvejningspris for forbrænding på Reno-Nord, mindreudgift ....
Papirindsamling, faldende priser på afsætning af papir og pap, mindreindtægt.............................................................................................................
01.38.65 Genbrugsstationer
Reduktion i indvejningspris for forbrænding på Reno-Nord, mindreudgift ...
Indvejning, generelt faldende mængder på brændbart affald, asbest, gips,
elektronik, fyldpladsaffald mv., mindreudgift...............................................
Papirindsamling, faldende priser på afsætning af papir og pap, mindreindtægt.............................................................................................................
Erhvervsgebyr for ret til anvendelse af genbrugsplads på Sundsholmen. 500
flere aflæsninger, merindtægt .....................................................................
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg
Administrationsgebyr, erhverv - efterregulering vedr. fritagelser for tidligere
år, samt 500 flere virksomheder i 2014, merindtægt ....................................
Storcontainerordningen, reduktion i indvejningspris for forbrænding på
Reno-Nord, mindreudgift ............................................................................
Jorddepoter, justering af taksten på modtagelse af jord mv., merindtægt .....
Sektor: Aalborg Forsyning, Administration
00.52.89 Varmeplanlægning
Forundersøgelser af fjernkølingsmuligheder, merudgift............................... .

-39
-450

-302
-1.399
-135
+125

+225
-448
+625

+100

00.52.89 Vandplanlægning
Anvendelse af effektiviseringsgevinst i henhold til budgetmodel for 2014 til
forundersøgelser af fjernkølingsmuligheder, mindreudgift........................... .
Revurderet fordeling af de ved budgetforliget udlånte midler til andre formål, merudgift.............................................................................................

+1.300

00.52.89 Indsatsplanlægning
Revurderet fordeling af de ved budgetforliget udlånte midler, mindreudgift ..

-1.000

00.52.89 Spildevandsplanlægning
Anvendelse af effektiviseringsgevinst i henhold til budgetmodel for 2014 til
forundersøgelser af fjernkølingsmuligheder, mindreudgift........................... .
Revurderet fordeling af de ved budgetforliget udlånte midler, mindreudgift ..

-75
-300

-25

06.45.51 Administration
Reduktion af udgiften til tjenestemandspensioner, mindreudgift .................. .
Viderefakturerede tjenestemandspensioner, mindreindtægt ..........................

-220

Ændring i alt - drift 2014 .........................................................................

+14.638
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ANLÆG 2013
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Varme
Projekt 5201, Diverse byggemodninger
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 6.000.000 kr. .......................................
Årsag: Lavere byggemodningsaktivitet end forventet
Anlægssum: Ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 34.000.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 6.000.000 kr.

-1.000

Projekt 5205, Forstærkningsledning – Østhavnen etape II
Rådighedsbeløbet er uændret 1.842.000 kr. .................................................................................
Årsag: Projektet afsluttes og anlægssum i 2014 overflyttes til projekt 5214
Anlægssum: Ønskes reduceret med 7.600.000 kr. til 1.842.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 1.842.000 kr.

0

Projekt 5210, Planlægning – Udbygning af det centrale kraftvarmeområde
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr. .......................................................
Årsag: Projektet udgår
Anlægssum: Ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 0 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr.

-500

Projekt 5214, Forstærkningsledning – Østhavnen etape III
Rådighedsbeløbet er 0 kr. i 2013..................................................................................................
Årsag: Overført fra projekt 5205, Forstærkningsledning – Østhavnen etape II
Anlægssum: Ønskes forhøjet fra 0 kr. til 7.600.000 kr.
Frigivelse anlægssum: 0 kr.

0

Projekt 5273, Reserveanlæg Nord
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 3.800.000 kr. til 42.831.000 kr. .....................................
Årsag: Forsinket færdiggørelse og besparelse pga. fordelagtige tilbud
Anlægssum: Ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 59.000.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 3.800.000 kr. til 55.700.000 kr.

-3.800

Projekt 5295, Central kraftvarmeforsyning af institutionerne i Hammer Bakker
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 318.000 kr. til 900.000 kr. .............................................
Årsag: Nedbrydning af central blev billigere end forventet.
Anlægssum: Ønskes reduceret med 318.000 kr. til 8.539.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 318.000 til 8.539.000 kr.

-318

Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation
Projekt 5596, Administrationsbygning – Etablering af solcelleanlæg på den nye adm. bygning
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr. .......................................................
Årsag: Udskydelse af projektet til 2014.
Anlægssum: Uændret 500.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr.

-500

Projekt 5588, Genbrugsplads Nibe – Ændret arealanvendelse på eksisterende plads
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.747.000 kr. til 9.384.000 kr. .........................................
Årsag: Etablering af pladsen er påbegyndt, men er forsinket på grund af behov for ekstra fundering og udskydes til færdiggørelse i 2014 og 2015 med rådighedsbeløb på henholdsvis 1.800.000
kr. og 353.000 kr.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 1.700.000 kr. til 14.600.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.747.000 kr. til 12.447.000 kr.

Aalborg Byråd
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ANLÆG 2013
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Projekt 5589, Genbrugsplads Gandrup – Etablering af ny genbrugsplads
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 600.000 kr. til 4.005.000 kr. ..........................................
Årsag: Delvis udskydelse af projektet til 2014
Anlægssum: Uændret 11.800.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 600.000 kr. til 11.200.000 kr.

-600

Projekt 5590, Genbrugsplads Hou – Modernisering af eksisterende genbrugsplads
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 350.000 kr. til 5.892.000 kr. ............................................
Årsag: Fordyrende projektændringer med ændrede adgangsforhold samt øgede miljøkrav
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 700.000 kr. til 8.000.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 350.000 kr. til 7.650.000 kr.

+350

Projekt 5592, Indretning af alternativ deponeringsplads
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 300.000 kr. til 0 kr. .......................................................
Årsag: Udskydelse af projektet til 2014.
Anlægssum: Uændret 3.500.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 300.000 kr. til 0 kr.

-300

Sektor: Aalborg Forsyning, Administration
Projekt 5390, Det åbne land
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 600.000 kr. til 1.900.000 kr. ............................................
Årsag: Forventede udgifter til projekter ved Sulsted Landevej, Skovstrup-Torderup, Nøragervej
og Egholm.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 600.000 kr. til 5.900.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 600.000 kr. til 1.900.000 kr.

+600

Projekt 5416, Dyrkningsdeklaration - Skudshalevej 50
Rådighedsbeløb ønskes forhøjet med 6.000 kr. til 91.000 kr. ........................................................
Årsag: Ekstraordinær udgift i forbindelse med erstatningsudbetalingen.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 6.000 kr. til 91.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 6.000 kr. til 91.000 kr.

+6

Projekt 5395, Arealsikring
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 7.500.000 kr. til 185.000 kr. ..........................................
Årsag: Forhøjelse af erstatningsudbetaling mv. vedrørende projekt 5416, samt tilbageførsel af
forventet uudnyttet andel af rammebeløbet for 2013 til mellemregningskontoen
Anlægssum: Reduceret med 7.500.000 kr. til 185.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 7.500.000 kr. til 59.185.000 kr.

-7.500

-10.815

Ændring i alt - anlæg 2013 .......................................................................................................

ANLÆG 2014
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Varme
Projekt 5204, Opgradering af pumpestation Voerbjergvej
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 4.000.000 til 0 kr. ..........................................................
Årsag: Projektet udskydes til 2015
Anlægssum: Uændret 4.000.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 4.000.000 til 0 kr.
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ANLÆG 2014
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Projekt 5208, Transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 600.000 til 1.100.000 kr. ..................................................
Årsag: Merudgift til pumpestation end forventet
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 600.000 kr. til 26.611.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 600.000 til 26.611.000 kr.

+600

Projekt 5210, Planlægning – Udbygning af det centrale kraftvarmeområde
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 500.000 kr. ....................................................................
Årsag: Projektet udgår
Anlægssum: Ønskes reduceret til 0 kr..
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr.

-500

Projekt 5213, Installering af kedel på Højvang varmecentral
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.000.000 kr. til 8.000.000 kr. ..........................................
Årsag: Revurderet budget
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.000.000 kr. til 8.000.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.000.000 kr. til 8.000.000 kr.

+2.000

Projekt 5273, Nørre Uttrup Varmecentral
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.800.000 kr. til 3.300.000 kr. ..........................................
Årsag: Senere start pga. myndighedsbehandling mv. samt besparelse ved sammenlægning af
etape 1 og 2
Anlægssum: Uændret 59.000.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.800.000 kr. til 59.000.000 kr.

+2.800

Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation
Projekt 5594, Fibernet, etablering af datatransmission til Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 400.000 kr. til 0 kr. ........................................................
Årsag: Projektet blev udført i 2013.
Anlægssum: Uændret 400.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Uændret 400.000 kr.

-400

Projekt 5588, Genbrugsplads Nibe – Ændret arealanvendelse på eksisterende plads
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.400.000 kr. til 1.800.000 kr. ........................................
Årsag: Mindreudgift ved justeringer i projektaftale, bl.a. til støttemur og brandsikring. Pladsen
forventes færdigetableret med slidlag i 2015.
Anlægssum: Uændret 14.600.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes samtidig forhøjet med 1.800.000 kr. til 14.247.000 kr.

-1.400

Projekt 5589, Genbrugsplads Gandrup – Etablering af ny genbrugsplads
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 600.000 kr. til 600.000 kr. ................................................
Årsag: Færdiggørelse af pladsen med slidlag
Anlægssum: Uændret 11.800.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 600.000 kr. til 11.800.000 kr.

+600

Projekt 5590, Genbrugsplads Hou – Modernisering af eksisterende genbrugsplads
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 350.000 kr. til 350.000 kr.................................................
Årsag: Færdiggørelse af pladsen med slidlag
Anlægssum: Uændret 8.000.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 350.000 kr. til 8.000.000 kr.
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ANLÆG 2014
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Projekt 5592, Indretning af alternativ deponeringsplads
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 300.000 kr. til 3.500.000 kr. ............................................
Årsag: Udskydelse af projektet fra 2013.
Anlægssum: Uændret 3.500.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 300.000 kr. til 3.500.000 kr.

+300

Ændring i alt - anlæg 2014 .......................................................................................................

+350

Nettoændring - drift + anlæg 2013 og 2014 ..............................................................................

-21.614

Ændring i alt - frigivelse anlægssum ........................................................................................

-6.865

Mellemregningsforhold
Nærværende budgetrevision indebærer følgende saldi på de berørte mellemregningskonti hos Forsyningsvirksomhederne ved udgangen af årene:
Ultimo 2012
- - - - Mio. kr. - - - Aalborg Forsyning, Gas:
- Bygas ......................................................................................
- Naturgas Net ............................................................................
- Naturgas Salg ...........................................................................
Aalborg Forsyning, Varme:
- Varmeforsyning .......................................................................
- Decentrale kraftvarmeværker ...................................................
Aalborg Forsyning, Renovation:
- Fælles formål/generel administration .........................................
- Ordninger for dagrenovation – restaffald ..................................
- Ordninger for storskrald m.v. ...................................................
- Ordninger for glas, papir og pap ...............................................
- Ordninger for farligt affald .......................................................
- Genbrugsstationer ....................................................................
- Øvrige ordninger – administrationsgebyrer og vægtydelse .........
- Øvrige ordninger og anlæg, erhverv ..........................................
- heraf sikkerhedsstillelse ...........................................................
Aalborg Forsyning, Administration:
- Det åbne land ...........................................................................
- Grundvandsbeskyttelse .............................................................

Ultimo 2013

Ultimo 2014

1,0
-0,9
5,4
-3,5

1,5
0,6
4,5
-3,6

1,7
1,5
3,8
-3,6

-47,1
3,7

23,5
4,6

38,6
3,0

-9,5
-2,4
-19,0
-0,8
1,2
-26,1
-3,7
-38,9

-17,9
-9,6
-12,7
-0,7
1,2
-6,0
-4,5
-36,5

-9,4
-10,4
-14,5
-0,6
1,0
-8,1
-4,1
-22,7

-10,7

-11,1

-11,6

-1,8
37,9

-0,9
39,6

-0,7
54,7

-105,5

-16,9

30,2

- Resultatcenter, Indkøbsaftalefunktionen ...................................
- Tjenestemandspensioner og –lønninger vedr. AKE El-Net .........

-9,2
-82,8

-9,3
-77,9

-9,4
-72,5

Nettotilgodehavende i alt inkl. Indkøbsaftalefunktionens opsparing samt opsparing til kommende tjenestemandspensionsudbetalinger vedrørende AKE El-Net.....................................................

-197,4

-104,1

-51,7

Mellemregningsforhold i alt

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen
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Følgende bilag er vedhæftet:
Bilag 1: Takstoversigt pr. 1. januar 2014 for Aalborg Forsyning, Gas
Bilag 2: Takstoversigt pr. 1. januar 2014 for Aalborg Forsyning, Varme
Bilag 3: Prisblad pr. 1. december 2013 for Decentrale Kraftvarmeværkers salg af varme til Aalborg
Forsyning, Varme
Bilag 4: Prisblad pr. 1. januar 2014 for Decentrale Kraftvarmeværkers salg af varme til Aalborg
Forsyning, Varme
Bilag 5: Takstoversigt pr. 1. januar 2014 for Aalborg Forsyning, Renovation
Beslutning:
Godkendt.

Aalborg Byråd
Byrådet
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Punkt 2.

Aalborg Forsyning, Varme - Principper for konvertering af individuelle naturgasområder og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber.
2012-45335.
Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at forslag til principper for konvertering af individuelle naturgasområder mv. og overtagelse af
lokale fjernvarmeselskaber skal danne baggrund for Aalborg Forsyning, Varmes eventuelle forsyning af områderne,
at forslag til rabatter gælder pr. 1. januar 2014, jf. vedhæftede takstoversigt (bilag 10),
at prioritering af områderne sker i henhold til forslag fra Aalborg Forsyning, Varme, og
at Forsyningsudvalget bemyndiges til at indgå kommende aftaler om overtagelse med decentrale
fjernvarmeselskaber.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
Sagen blev behandlet i Forsyningsudvalgets møde den 18. september 2013 (punkt 6), hvor sagen
blev udsat, og Forsyningsudvalgets møde den 8. oktober 2013 (punkt 5), og byrådets møde den 21.
oktober 2013 (punkt 3), hvor sagen blev udsat med henblik på yderligere belysning, samt Forsyningsudvalgets møde den 11. november 2013 (punkt 1), hvor sagen blev udsat.
Byrådet godkendte den 22. april 2013 (punkt 3) Varmeplan Aalborg 2030, fase 1 – afgrænsning af
det centrale kraftvarmeområde.
Varmeplananalyserne viste, at det vil være samfundsøkonomisk mest rentabelt at etablere fjernvarmeforsyning med central kraftvarme til mere end 19 byer, der i dag forsynes med fjernvarme fra
decentrale fjernvarmeselskaber og individuel forsyning med naturgas, olie mv.
Aalborg Forsyning, Varme har med baggrund heri udarbejdet et forslag til principper for konvertering af individuelle naturgasområder mv. og overtagelse af lokale fjernvarmeselskaber samt et forslag til prioriteringsrækkefølge af de aktuelle områder.
Principper for konvertering og overtagelse
Hovedprincipperne for konvertering af individuelle naturgasområder mv. og overtagelse af lokale
fjernvarmeselskaber bygger på de samme hovedprincipper som de tidligere modeller for overtagelse
af decentrale fjernvarmeselskaber samt forsyning af Hammer Bakker med central kraftvarme.
Hovedprincippet er således, at forsyning af de pågældende områder ikke må koste de nuværende
forbrugere hos Aalborg Forsyning, Varme noget, idet de direkte og indirekte meromkostninger, der
er forbundet med Aalborg Forsyning, Varmes forsyning af området med central kraftvarme, skal
betales af forbrugerne i det pågældende område.
Aalborg Byråd
Byrådet
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Modellen indebærer, at forbrugerne i det aktuelle område i en periode på op til 20 år skal betale et
særligt kraftvarmetillæg som et tillæg til Aalborg Forsyning, Varme faste effektbetaling. Kraftvarmetillægget skal dække Aalborg Forsyning, Varmes meromkostninger ved forsyning af området
over 20 år. Kraftvarmetillægget findes således som forskellen mellem Aalborg Forsyning, Varmes
udgifter til forsyning af området fratrukket Aalborg Forsyning, Varmes almindelige takster, jf. Aalborg Forsyning, Varmes langtidsbudget. Kraftvarmetillægget kan ikke blive negativt.
Ændringer
I forhold til den tidligere model for overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber er der foretaget en
række mindre tilretninger og justeringer. Det drejer sig bl.a. om:
 Principperne er udvidet til også at gælde for konvertering af individuelt forsynede områder
 Betalingsperioden for kraftvarmetillægget er ændret fra 12 til 20 år
 Krav om starttilslutning er reduceret fra 60 % til 50 %
 Standardvarmebehovet er nedsat fra 0,5 GJ/m2 til 0,45 GJ/m2
 Energirammen for nyt byggeri forhøjes med 50 %
 Beregning af varmepris
 Der indregnes reserveproduktion i produktionssammensætningen
 Der pålægges ikke forblivelsespligt i konverteringsområder.
Prioritering
I forbindelse med muligheden for udvidelse af det centrale kraftvarmeområde er der behov for prioritering af rækkefølgen for, hvornår de potentielle områder tilbydes tilslutning til det centrale kraftvarmesystem. Udvidelserne af det centrale kraftvarmeområde er opdelt i 4 korridorer.
Der er ved forslaget til prioriteringsrækkefølgen taget udgangspunkt i, at alle de decentrale fjernvarmeselskaber i kommunen tidligere har fået tilbud om overtagelse. Borgerne i de individuelt forsynede områder har ikke tidligere fået tilbud om forsyning med central kraftvarme, og specielt i de
individuelt forsynede naturgasområder, hvor der blev etableret naturgasforsyning i slutningen af
1980’erne/starten af 1990’erne, står mange borgere over for udskiftning af deres naturgasfyr. Herudover er Aalborg Forsyning, Varme pt. ved at etablere en transmissionsledning fra Vestbjerg til
forsyning af Tylstrup med central kraftvarme. Transmissionsledningen forventes idriftsat ultimo
2013 og er forberedt for forsyning af Sulsted, Hostrup og Ajstrup.
Med baggrund i de nævnte hensyn foreslås følgende prioritering:
 Nord-korridoren (Sulsted, Hostrup og Ajstrup)
 Sydøst-korridoren (Storvorde, Sejlflod, Mou, Gudumholm, Lillevorde, Gudumlund, Gudum og
Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk)
 Sydvest-korridoren (Nørholm/Restrup Enge – Nibe, Sønderholm og St. Restrup).
Sideløbende med Nord-korridoren kører Syd-korridoren med igangværende forhandlinger med Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk.

Aalborg Byråd
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Det skal bemærkes, at forsyning af Mou, Gudumholm, Lillevorde, Gudumlund, Gudum, VaarstFjellerad Kraftvarmeværk vil være betinget af, at der etableres forsyning til Storvorde og Sejlflod,
mens forsyning af Sønderholm og St. Restrup vil være betinget af, at der etableres en transmissionsledning til Nibe.
Konvertering af de individuelt forsynede områder kræver, at der kan opnås en tilstrækkelig tilslutning før projekterne reelt kan igangsættes, mens overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber vil
afhænge af dialog og forhandling med selskabernes bestyrelser.
Ud over de nævnte områder/selskaber er henholdsvis Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning
a.m.b.a. og Nørresundby Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. allerede i dag forsynet med central kraftvarme. Hvis de to selskaber skulle ønske at blive overtaget af Aalborg Forsyning, Varme, vil der
blive taget konkret stilling til, hvor de skal ind i prioriteringsrækkefølgen.
Overtagelsen af de to selskaber vil i givet fald ske efter de samme principper som foreslået for de
øvrige områder, nemlig at forbrugerne i det område, som overtages, selv skal dække de meromkostninger, som Aalborg Forsyning, Varme har ved forsyning af området. Nørresundby Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. er i dag en del af det centrale kraftvarmeområde og køber varme fra Aalborg Forsyning, Varme. Ved en eventuel overtagelse vil Aalborg Forsyning, Varme således ikke have merudgifter til indkøb af ekstra varme til marginalproduktionspris. Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning aftager i dag primært varme fra Nordjyllandsværket. Afregning af varme til marginalpris vil
derfor ikke have den store betydning i forbindelse med en overtagelse. Der vil dog skulle foretages
en konkret vurdering i forbindelse med en eventuel overtagelse.
Aktuelt har Nørresundby Fjernvarmeforsyning udtrykt ønske om at få belyst de økonomiske konsekvenser af de foreslåede principper.
Forhandlingsforløb
For de decentrale fjernvarmeværker, hvor der er en bestyrelse, som Aalborg Forsyning, Varme kan
forhandle med, opdeles forhandlingerne i 2 faser. Fase 1 der omfatter en forundersøgelse og en
overslagsmæssig beregning af kraftvarmetillægget, og fase 2 hvor det endelige kraftvarmetillæg
fastlægges. Inden forhandlingerne igangsættes indgås der en forhandlingsaftale med det konkrete
fjernvarmeselskab.
Aalborg Forsyning, Varme dækker som udgangspunkt udgifterne til fase 1og 2 af forhandlingerne.
Fjernvarmeselskabet skal dog selv stille ledningsdokumentation, forbrugeroplysninger mv. til rådighed.
Fjernvarmeselskaber, der tidligere har takket nej til Aalborg Forsyning, Varmes tilbud om overtagelse efter fase 2, og som ønsker at genoptage forhandlingerne, afholder selv alle udgifter forbundet
med en ny forhandling.
I de individuelle naturgasområder, hvor der ikke er en bestyrelse at forhandle med, vil der kun være
tale om 1 fase, hvor det endelige kraftvarmetillæg fastlægges. Aalborg Forsyning, Varme afholder
udgifter hertil.
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Økonomi for Aalborg Forsyning, Varme
Udgangspunktet i modellen er som nævnt, at forsyning af de pågældende områder ikke må koste de
nuværende forbrugere hos Aalborg Forsyning, Varme noget.
Ved fastlæggelse af kraftvarmetillægget tages der dog udgangspunkt i beregningsarealet ved fuldt
udbygning af det aktuelle område. Da ikke alle potentielle forbrugere er tilsluttet fra starten, vil der
reelt være tale om en underdækning, som Aalborg Forsyning, Varmes nuværende forbrugere er med
til at dække. Størrelsen af underdækningen vil afhænge af starttilslutningen samt tilslutningstakten
over beregningsperioden på 20 år. Underdækningen vil som udgangspunkt være større i de individuelt forsynede områder, hvor der stilles forslag om et krav om en starttilslutning på 50%, end i
fjernvarmeområder hvor typisk 65-85% af forbrugerne er tilsluttet fra overtagelsen.
Herudover har Aalborg Forsyning, Varme foretaget en analyse af de eksisterende rabatordninger i
takstbladet bl.a. i forhold til konvertering af naturgasområderne i kommunen.
Aalborg Forsyning, Varme foreslår med baggrund heri, at ”her og nu”-rabatten, der gives til forbrugere, der skifter til fjernvarme i et område, hvor Aalborg Forsyning, Varme i forvejen udfører gravearbejde ændres fra 3.000 kr., ekskl. moms til 6.500 kr., ekskl. moms. Ændringen baseres på en
opdateret beregning af det økonomiske rationale forbundet med tilslutning af nye kunder i et givet
område samlet set, inden gravearbejdet afsluttes.
Herudover foreslås det, at der indføres en kampagnerabat på 3.600 kr., ekskl. moms i konverteringsområder, hvor flere kunder kan tilsluttes samlet. Rabatten omfatter sparede omkostninger til
administration i forbindelse med tilslutning, samlede puljer ved måleropsætning, godkendelse af
anlæg mv. Rabatten tilbydes i områder, hvor der skal etableres nye fjernvarmeledninger for at tilskynde forbrugerne til at tilslutte sig i forbindelse med ledningernes etablering.

I forbindelse med indførelse af kampagnerabatten afskaffes den nuværende energisparerabat, da den
vil være dækket af den nye kampagnerabat. Energisparerabatten er hidtil ydet ved konverteringer
fra oliefyring/elvarme til fjernvarme i udvalgte kampagneområder i en begrænset periode.
Samtidig med muligheden for kampagnerabatten tilbydes forbrugerne gratis tilmelding til Fjernvarmens Serviceordning. Tilmeldingen skal sikre, at forbrugernes anlæg efter tilslutningen og fremadrettet er korrekt indstillet og herunder bidrager til en effektiv udnyttelse af fjernvarmen.
De samlede rabatter kan ikke overstige de samlede omkostninger forbundet med tilslutning til
fjernvarmesystemet (investeringsbidrag og stikledningsbidrag).
De foreslåede rabatter er indarbejdet i forslag til takstoversigten med ikrafttræden pr. 1. januar
2014.
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Tilbagekøb
Der er sket en revurdering af den eksisterende tilbagekøbsrabat på 3.000 kr. til forbrugere, der i
forbindelse med konvertering til fjernvarme afleverer deres gamle fyr, og 1.000 kr. til forbrugere,
der afleverer olietank. Tilbagekøbsrabatten har oprindeligt været tænkt som incitament i forbindelse
med tilslutning af enkelte forbrugere i det eksisterende fjernvarmeområde. En tilbagekøbsrabat til et
område, der skifter status fra for eksempel individuel naturgas til central fjernvarme, vil få et væsentligt større omfang end oprindeligt forudsat.
Med baggrund heri foreslås det, at den eksisterende tilbagekøbsrabat til forbrugere med mindre anlæg og tilbagekøb af olietank afskaffes.
Der gives herefter en konverteringsrabat til ikke vandbaserede anlæg samt til større anlæg med en
kedeleffekt over 0,05 MJ/s.
Stordriftsbesparelse
Der er set nærmere på, hvilke stordriftsfordele Aalborg Forsyning, Varme opnår ved at få tilsluttet
et forholdsvist stort antal forbrugere på én gang til det centrale kraftvarmesystem.
Udvidelse af det centrale kraftvarmesystem vil medføre en mere fleksibel og effektiv drift af systemet. Samtidig vil udvidelsen øge Aalborg Forsyning, Varmes muligheder for at indarbejde og anvende mere overskudsvarme i systemet.
Med baggrund heri indføres en ”stordriftsbesparelse” på 3.000 kr. pr. forbruger, inkl. moms, der
indregnes i startåret som et engangsbeløb i forbindelse med beregning af kraftvarmetillægget ved
konvertering af naturgasområder mv. og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber. Besparelsen
indregnes for alle forbrugere i det aktuelle område, dvs. inkl. eksisterende byggeri, der ikke er tilsluttet kollektiv varmeforsyning ved overtagelsen og nybyggeri i henhold til boligprognosen for
området.
Det er en betingelse for besparelsen, at der er tale om områder, der i forbindelse med Aalborg Forsyning, Varmes overtagelse af forsyningen til området tilsluttes det centrale kraftvarmeområde via
en transmissionsledning, da det alene er i disse områder der kan opnås en besparelse ud over det,
der allerede er forventet i det centrale kraftvarmeområde.
Forsyningsvirksomhederne har fået foretaget en juridisk vurdering, der viser, at det vil være lovligt
at indføre den foreslåede stordriftsbesparelse. Samtidig vurderer advokaten, at det ikke vil være en
ændring, der har tilbagevirkende kraft.
Afrunding og det videre forløb
Det vurderes, at den foreslåede model sikrer en rimelig balance mellem de områder, der tidligere er
overtaget og kommende områder, der forsynes med central kraftvarme.
Principperne i modellen er tidligere blevet prøvet ved Energitilsynet i forhold til, om modellen var i
rimelig balance over for Aalborg Forsyning, Varmes eksisterende forbrugere. Med de mindre justeringer der er foreslået, vurderes der ikke at være behov for at anmode om Energitilsynets stillingtagen til den foreslåede model.
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Når der foreligger en godkendt model og prioriteringsrækkefølge, vil Aalborg Forsyning, Varme gå
i gang med det praktiske arbejde i forhold til tilslutning af områderne. Der vil i den forbindelse bl.a.
skulle udarbejdes projektforslag efter varmeforsyningsloven for at sikre, at det er samfundsøkonomisk rentabelt at forsyne de enkelte områder med central kraftvarme, og der skal beregnes kraftvarmetillæg for områderne.
Gennemførelse af et konverteringsprojekt for et individuelt forsynet område forventes samlet at tage
minimum 1 år fra påbegyndelse af plangrundlaget til idriftsættelse af de første forbrugere. Det forventes, at markedsføring i den første by kan igangsættes i 2. kvartal 2014, forudsat at planlægningen
og myndighedsgodkendelsen forløber planmæssigt
Forslaget til model omfatter ikke eventuel levering af fjernvarme til nabokommuner. Når prioriteringsrækkefølgen for forsyning af områder i Aalborg Kommune med central kraftvarme ligger fast,
vil Forsyningsvirksomhederne tage kontakt til nabokommunerne med henblik på afklaring af og
udarbejdelse af tidsplan for eventuel mulighed for forsyning med central kraftvarme over kommunegrænsen.
Følgende bilag blev til Forsyningsudvalgets møde den 18. september 2013 udsendt til udvalgets
medlemmer sammen med dagsordenen:
 COWIs notat ”Principper for konvertering af individuelle naturgasområder mv. og overtagelse
af decentrale fjernvarmeselskaber” af 11. september 2013 (bilag 1)
 Aalborg Forsyning, Varmes notat ”Beskrivelse af udgifter og indtægter ved beregning af kraftvarmetillæg - marginalomkostningsprincippet” af 11. september 2013 (bilag 2)
 Aalborg Forsyning, Varmes notat ”Beskrivelse af ændringer i forhold til tidligere model for
overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber” af 11. september 2013 (bilag 3)
 Aalborg Forsyning, Varmes notat ”Prioritering af varmeplanbyer, fase 1” af 11. september
2013 (bilag 4)
 Aalborg Forsyning, Varmes notat ”Rabatter og brugerøkonomi i konverteringsområder” af 11.
september 2013 (bilag 5)
 Aalborg Forsyning, Varmes notat ”Konsekvenser af ny model for overtagelse af fjernvarmeselskaber” af 2. oktober 2013 (bilag 6).

Følgende bilag blev til Forsyningsudvalgets møde den 11. november 2013 udsendt til udvalgets
medlemmer sammen med dagsordenen:
 Aalborg Forsyning, Varmes notat ”Model for konvertering af naturgasområder mv. og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber – svar på spørgsmål” af 6. november 2013 (bilag 7A)
 Juridisk vurdering af model af 1. november 2013 (bilag 7B)
 Takstoversigt for Aalborg Forsyning, Varme (bilag 8)
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Følgende bilag blev til Forsyningsudvalgets møde den 27. november 2013 udsendt til udvalgets
medlemmer sammen med dagsordenen:
 Aalborg Forsyning, Varmes notat ”rabat og besparelse” af 21. november 2013 (bilag 9A)
 Juridisk vurdering af model af 20. november 2013 (bilag 9B)
 Takstoversigt for Aalborg Forsyning, Varme af 20. november– revision af bilag 8 (bilag 10)
Bilag 1 - COWIs notat "Principper for konvertering af individuelle naturgasområder mv. og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber"
Bilag 10 - Takstoversigt for Aalborg Forsyning, Varme af 20.11.2013 - revision af bilag 8
Bilag 2 - Beskrivelse af udgifter og indtægter ved beregning af kraftvarmetillæg - marginalomkostningsprincippet
Bilag 3 - Beskrivelse af ændringer i forhold til tidligere model for overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber
Bilag 4 - Prioritering af varmeplanbyer, fase 1
Bilag 5 - Rabatter og brugerøkonomi i konverteringsområder
Bilag 6 - Konsekvenser af ny model for overtagelse af fjernvarmeselskaber
Bilag 7A - Notat, Model for konvertering af naturgasområder mv. og overtagelse af decentrale
fjernvarmeselskaber - svar på spørgsmål
Bilag 7B - Juridisk vurdering af model af 1. november 2013
Bilag 8 - Takstoversigt for Aalborg Forsyning, Varme pr. 1. januar 2014
Bilag 9A - Notat vedrørende rabat og besparelse
Bilag 9B - Juridisk vurdering af økonomisk model
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 3.

Vandforsyningsplanlægning/spildevandsplanlægning - Høringssvar til forslag til
vandplan for Limfjorden og vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerak.
2013-26678.
Forsyningsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender det udarbejdede høringssvar fra Aalborg Kommune til vandplan for Limfjorden og vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak, samt høringssvar udarbejdet af Limfjordsrådet. Høringssvaret er behandlet i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. november 2013.
Teknik- og Miljøudvalget: Tina Staun Sørensen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
Indledning
Forslagene til de statslige vandplaner var i offentlig høring 1. gang fra oktober 2010 til april 2011. I
forbindelse med gennemgangen af de indkomne høringssvar foretog Naturstyrelsen ændringer i
udkastene, og disse ændringer blev efterfølgende sendt i 8 dages supplerende høring. Vandplanerne
blev herefter endelig vedtaget den 22. december 2011.
I december 2012 kendte Natur- og Miljøklagenævnet de statslige vandplaner ugyldige, og hjemviste
planerne til fornyet behandling i Naturstyrelsen med den begrundelse, at den supplerende høring var
for kort.
Som konsekvens af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse blev vandhandleplanen for Aalborg
Kommune, som byrådet vedtog den 26. november 2012, også ugyldig.
Naturstyrelsen har herefter vurderet, at der skal gennemføres en fornyet høring af vandplanforslagene i sin helhed.
Vandplanerne blev derfor udsendt i en teknisk forhøring til statslige-, regionale- og kommunale
myndigheder i perioden 13.-27. maj 2013. I denne periode havde Aalborg Kommune en teknisk
dialog med staten.
Statens forslag til vandplaner er nu sendt i offentlig høring i perioden fra 23. juni 2013 til 23. december 2013. For Aalborg Kommune gælder vandplan 1.2 Limfjorden og vandplan 1.1 Nordlige
Kattegat og Skagerrak. Aalborg Kommune har derfor mulighed for at komme med kommentarer og
indsigelser til disse vandplaner.
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I høringsbrev af 17. juni 2013 angiver Naturstyrelsen, at de bemærkninger, som Naturstyrelsen
modtog i den første høring af vandplanen, allerede er behandlet og i relevant omfang indarbejdet i
vandplanforslagene. Det er derfor ikke nødvendigt, at Aalborg Kommune fremsender tidligere bemærkninger på ny.
Det høringssvar fra Aalborg Kommune, som byrådet skal tage stilling til, er derfor hovedsagelig
supplerende bemærkninger, dog er de væsentlige bemærkninger fra sidste høring også medtaget.
Høringssvaret er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Forsyningsvirksomhederne. Høringsvaret er forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2013.
Indsatser i Aalborg Kommune jf. vandplanerne
Aalborg Kommune skal som konsekvens af vandplanudkastene gennemføre følgende indsatsprogram:
Indsatsprogram som Aalborg Kommune skal løfte i 1. planperiode
(til og med 2015)

Status

Vandløb
Fjernelse af fysiske spærringer i
vandløb, antal
Ændret vandløbsvedligeholdelse
Vandløbsrestaurering
Genåbning af rørlagte vandløb

197
284 km
191 km
23,5 km

Er opstartet
Afventer
Er opstartet
Er opstartet

Punktkilder
Regnvandsbetingede udløb, antal
Spredt bebyggelse, antal
Dambrug, antal

64 stk.
404 stk.
6 stk.

Afventer
Afventer
Er opstartet

Kystvande
Vådområder til kvælstoffjernelse for
Limfjorden i alt

415 tons

Er opstartet

Bemærkninger til vandløbsindsatser
Den 3. maj 2013 vedtog Folketinget en ny bekendtgørelse som muliggør, at kommunerne kan opstarte indsatserne for fjernelse af spærringer, vandløbsrestaurering og genåbning af rørlagte vandløb, som forventes fastlagt i vandplanerne.
Aalborg Kommune er p.t. i gang med forundersøgelse af en lang række af disse projekter i vandløbene, Vidkær Å, Hasseris Å, Binderup Å, Dybvad Å, Vøvelbæk, Risbæk og Guldbækken. Der er
tale om flere indsatser i hvert vandløbssystem. I Vidkær Å har Aalborg Kommune afsluttet forundersøgelsen ved Vidkær Dambrug og Koppes Mølle og har søgt om midler til realisering af disse
spærringer.
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Ovennævnte projekter vurderes at udgøre ca. 1/3 af projekterne. Selv om Aalborg Kommune arbejder med ovennævnte projekter, er det ikke realistisk, at alle projekter kan gennemføres inden udgangen af 2015 grundet opgavens størrelse og den forholdsvis korte tidsfrist. Aalborg Kommune er
også afhængig af tilsagn fra staten til både forundersøgelse og realisering for hver enkelt indsats.
Indsatsen ”ændret vandløbsvedligeholdelse” kan først opstartes, når vandplanerne er vedtaget, og
der er udarbejdet en ny vandhandleplan. Vandhandleplanen kan først forventes vedtaget i efteråret
2015. Der er således under et år til at gennemføre indsatsen. For hver indsats med ændret vedligeholdelse skal Aalborg Kommune først ansøge staten om midler til forundersøgelse. Forundersøgelsen skal gennemføres, der skal søges om realisering (typisk midler til erstatninger), og der skal gennemføres en regulativændring, inden indsatsen kan implementeres. Det er derfor helt urealistisk, at
indsatsen med ”ændret vandløbsvedligeholdelse” kan gennemføres inden udgangen af 2015.
Bemærkninger til dambrug
Der er udpeget 6 dambrug, hvor der skal ske indsatser med hensyn til dambrugenes udledning. Arbejdet med denne indsats er ikke gået i stå som konsekvens af, at vandplanen ikke er vedtaget, idet
der er lovhjemmel i miljøbeskyttelsesloven for denne indsats.
Indsatser på dambrug mht. spærringer ved dambrug er under vandløbsindsatser.
Bemærkninger til åbning af Øster Å
Den lukkede del af Øster Å gennem Aalborg Midtby er udpeget i vandplanen til at skulle åbnes.
Projektet skal tilpasses byudvikling langs Musikkens Hus, Karolinelund samt Godsbanearealet. Det
er et stort og komplekst projekt, som bedst gennemføres i takt med, at byudviklingsplanerne udvikles. Samtidig indeholder projektet store muligheder for at indarbejde klimatilpasningstiltag for de
områder, der afvander til denne del af Øster Å.
Projektets omfang gør, at det ikke er muligt at gennemføre åbningen af åen inden udgangen af 2015,
hvorfor Aalborg Kommune foreslår, at tidsfristen til efterlevelse af målet for åbning af Øster Å udskydes til 2. planperiode.
Bemærkninger til spildevandsplanlægning og indsats med regnbetingede udløb
Den nye lange høring af vandplanen bevirker, at der først kan foreligge en vandhandleplan i sommer/efteråret 2015. Det er derfor urealistisk, at Aalborg Forsyning, Kloak A/S kan gennemføre de
forudsatte 2/5 af indsatserne med regnbetingede udløb i årene 2014 og 2015.
En stor del af de resterende regnbetingede udløb, der skal ske indsats over for, har udløb til Øster Å.
Der er en sammenhæng mellem løsningsmodel for åbning af Øster Å, Klimatilpasningsplan og indsatsen med regnbetingede udløb. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt, at indsatsen for regnbetingede udløb følger tidsplanen for åbning af Øster Å for at opnå synergieffekter. Det anføres derfor, at tidsfristen for efterlevelse af mål for indsatser med regnbetingede udløb til Øster Å udskydes
til 2. planperiode.
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Bemærkninger til spildevand i åben land
Aalborg Kommune har igangsat arbejdet med tilsyn af de ejendomme, der er beliggende i områder,
hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Der kan dog ikke meddeles påbud til ejendommene, før der foreligger en vedtaget spildevandsplan. Spildevandsplanen kan først efter vedtagelse af
vandplanerne få indarbejdet vandplanernes indsats. Tidsfristen for meddelelsen af påbud inden udgangen af 2015 bliver umuligt at nå for alle 404 udpegede ejendomme. Tidsfristen for efterlevelse
af målet foreslås derfor udskudt til 2018.
Bemærkninger til grundvand
Der er endnu ikke fastlagt indsatser på grundvandsområdet, hvorfor høringssvaret på dette område
har karakter af bemærkninger til de retningslinjer i Vandplanerne, der sætter rammerne for sagsbehandlingen på grundvandsområdet. Samtidig gøres der opmærksom på de udfordringer, der er forbundet med at anvende indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse som virkemiddel til målopfyldelse i Vandplanerne.
Bemærkninger til vådområder
Indsatsen med vådområder sker sideløbende med udarbejdelse af Vandplanerne. Aalborg Kommune
har p.t. afsluttet et projekt i Vøvelbæk (5 ha) og søgt realisering på et projekt i Vidkær Å (20 ha).
Aalborg Kommune har lavet forundersøgelse på 5 andre vådområdeprojekter, som er blevet opgivet
enten grundet tekniske hindringer eller manglende opbakning fra lodsejere. Der arbejdes fortsat
med muligheder for at gennemføre flere projekter i Aalborg Kommune.
Bemærkninger til Limfjordsrådets høringssvar
Limfjordsrådet har udarbejdet et høringssvar på vegne af Kommunerne til Limfjordens opland.
Aalborg Kommune er generelt enige i Limfjordsrådets høringssvar.
Limfjordsrådets høringssvar er vedhæftet som bilag.
Aalborg Kommunes høringssvar
Aalborg Kommunes samlede høringssvar til vandplanerne er vedhæftet som bilag.
Følgende bilag er vedhæftet:
Bilag 1: Aalborg Kommunes bemærkninger til høring af vandplanerne 2013.
Bilag 2: Limfjordrådets høringssvar til forslag til de statslige vandplaner - 1 generation
Beslutning:
Udgik.
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Punkt 4.

Spildevandsplanlægning – Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Takstændringer pr. 1.
januar 2014.
2013-45803.
Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender de af bestyrelsen for Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013 vedtagne m3-takster og faste bidrag for 2014.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
I henhold til § 3 i Betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber (lovbekendtgørelse nr. 633 af
7. juni 2010 med senere ændringer) fastsætter et spildevandsforsyningsselskab én gang årligt størrelsen af den variable m3-takst og det evt. faste bidrag. De fastsatte takster og bidrag skal overholde
det prisloft, der er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen i medfør af § 6 i
Vandsektorloven (lov nr. 469 af 12. juni 2010 med senere ændringer). Disse årligt fastsatte takster
og bidrag skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.
Bestyrelsen for Aalborg Forsyning, Kloak A/S ønsker at ændre m3-taksten fra 22,50 kr. pr. m3 i
2013 til følgende, jfr. Bekendtgørelse nr. 1070 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget mv.:
1. 23,05 kr. pr. m3 for vandforbrug til og med 500 m3 pr. år.
2. 22,13 kr. pr. m3 for vandforbrug over 500 m3 og op til og med 20.000 m3 pr. år.
3. 20,28 kr. pr. m3 for vandforbrug over 20.000 m3 pr. år.
Den faste abonnementstakst hæves fra 550 kr. i 2013 til 575 kr. i 2014. Øvrige takster er blevet justeret, jfr. takstbladet, idet bemærkes, at alle beløb er ekskl. moms og øvrige afgifter.
Det kan konstateres, at selskabet har fastsat taksterne, så de overholder det udkast til prisloft for
2014, der af Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet blev meddelt i brev af 11. oktober 2013
for Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
Det kan også konstateres, at grundlaget for taksterne er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes planer for forsyningsområdet, hvorfor takstbladet indstilles godkendt af byrådet.
Såfremt det efterfølgende viser sig, at de godkendte takster ikke kan rummes inden for Forsyningssekretariatets endelige prisloft for 2014, har Aalborg Forsyning, Kloak A/S oplyst, at der vil blive
eftersendt revideret takstblad til byrådets godkendelse. Da en eventuelt fornyet godkendelse alene
beror på udefrakommende forhold, som Aalborg Forsyning, Kloak A/S ikke har indflydelse på, forudsættes det, at Forsyningsvirksomhederne i givet fald må fremsende korrigeret indstilling og takstblad op til byrådets behandling af sagen den 16. december 2013.
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Følgende bilag er vedhæftet:
Aalborg Forsyning, Kloak A/S - Takstblad 2014
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 5.

Sammenlægning af I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana.
2012-10308.
Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender det fremsendte materiale som grundlag for en
sammenlægning af de tre affaldsselskaber I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana.
Såfremt byrådet beslutter en sammenlægning af de tre selskaber, anbefaler Forsyningsudvalget, at
det sker under forudsætning af følgende:
at Randers Kommune accepterer tillægsaftalen,
at Vesthimmerland Kommune accepterer udtræden af eller en samarbejdsaftale med det nye I/S
Reno-Nord,
at Det nye I/S Reno-Nord etableres efter godkendelse i Statsforvaltningen med tilbagevirkende
kraft pr. 1. januar 2014, og
at I/S Mokana og I/S Reno-Nord opløses med tilbagevirkende kraft pr. 31. december 2013 efter
Statsforvaltningens godkendelse af det nye I/S Reno-Nord.
Arne Brøndum Schade, Inge Ibsen Fomcenco og Vibeke Merete Gamst var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
1. Baggrund
KKR Nordjylland har i en periode frem til 2011 arbejdet med fremtidsperspektiverne for den nordjyske affaldsforbrændingssektor mv., og primo 2012 besluttede KKR at opfordre relevante interessentkommune-grupperinger til at finde sammen med henblik på nærmere drøftelser af samarbejdsmuligheder/fusionsmuligheder.
Dette medførte, at borgmestrene for Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerlands og Aalborg Kommuner (Borgmesterkredsen) på et møde i februar 2012 besluttede, at der
skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag, som skulle muliggøre, at affaldshåndtering og forbrænding samles i det omfang, interessentkommuner og selskaber er interesseret heri, samt at I/S Fælles
Forbrænding og Renovest I/S kunne indgå i en fusion med I/S Reno-Nord med det mål at sikre en
effektiv og fremtidssikret affaldssektor i Aalborg-/Himmerlandsområdet. Der blev udarbejdet en
række konsulentrapporter, som beskrev diverse tekniske, økonomiske og organisatoriske forhold,
herunder muligheden for at opnå en fusionsgevinst.
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På baggrund af dette arbejde besluttede Aalborg, Jammerbugt og Mariagerfjord Kommuner, at de
ønskede at arbejde videre med processen med henblik på en fusion ind i I/S Reno-Nord, fusionen
skulle omfatte alle dele af de berørte kommuner. Brønderslev og Rebild Kommuner ønskede at deltage i fusionsprocessen, men kun for den del af kommunen, der allerede er med i I/S Reno-Nord i
dag, det vil sige henholdsvis Dronninglund- og Skørpingområdet. Alle kommuner ønskede, at I/S
Mokana medfusioneres. Vesthimmerlands Kommune ønskede ikke at deltage i en fusionsproces, og
dermed var det udelukkende I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana (herefter Det
fusionerende Selskab), som skulle indgå i fusionsarbejdet.
2. Involverede kommuner
Ejerkredsen i det hidtidige I/S Reno-Nord er identisk med den nye ejerkreds og omfatter Aalborg,
Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Brønderslev Kommuner.
Ejerkredsen i I/S Fælles Forbrænding har hidtil været Mariagerfjord, Rebild og Randers Kommuner. Mariagerfjord og Rebild Kommuner indgår i Det fusionerende Selskab. Der er derfor taget kontakt til Randers Kommune for at igangsætte en proces for at gøre det muligt at sammenlægge de tre
selskaber. Sagen er endnu ikke politisk behandlet i Randers Kommune.
Ejerkredsen i det hidtidige I/S Mokana er Aalborg, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerlands og Skive Kommuner. Skive og Vesthimmerlands Kommuner er kontaktet med henblik på
at finde en løsning, der kan sikre en fusion af de tre selskaber. Skive Kommune har godkendt et
forslag, Vesthimmerlands Kommune har endnu ikke behandlet sagen politisk.
Det fusionerede selskab vil, efter den 1. januar 2016 når fusionsprocessen er fuldt gennemført, omfatte kommunerne Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg med følgende områder:
 Aalborg: Udvider deltagelsen til at omfatte hele kommunen
 Brønderslev: Udvider ikke sin deltagelse, men fortsætter med opgaveomfang, der svarer til tidligere Dronninglund Kommune
 Jammerbugt: Udvider sin deltagelse til at omfatte hele kommunen
 Mariagerfjord: Udvider sin deltagelse til at omfatte hele kommunen
 Rebild: Udvider ikke sin deltagelse, men fortsætter med et opgaveomfang, svarende til tidligere
Skørping Kommune.
Følgende kommuner er desuden berørt af processen, idet de er involveret i et eller flere af de nuværende affaldsselskaber:
 Vesthimmerland (Interessent i I/S Mokana)
 Skive (Interessent i I/S Mokana)
 Randers (Interessent i I/S Fælles Forbrænding).
Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune går ikke med i det nye I/S Reno-Nord samarbejde.
Randers Kommune er derimod bundet af en leveringsforpligtigelse for forbrændingsegnet affald, og
indgår derfor i årene 2014 og 2015 med de opgaver, som hidtil har været overført til I/S Fælles Forbrænding. Vilkår for udtrædelse er indarbejdet i bilag til Sammenlægningsaftalen.
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Det forudsættes, at der udarbejdes en samarbejdsaftale med Skive og Vesthimmerlands Kommuner,
hvori vilkårene for aflevering af farligt affald til I/S Mokana mm. fastlægges, og at de to kommuner
fortsat kan levere farligt affald til Det fusionerende Selskab på samme vilkår som hidtil.
3. Forretningsgrundlag for det fusionerede selskab
Det fusionerende selskab har udviklet et forretningsgrundlag, som skal udgøre grundlaget for en
dynamisk udvikling af organisation og forretningsmodel for det fusionerede selskab. Forretningsgrundlaget tager udgangspunkt i de hidtidige opgavebeskrivelser for de tre selskaber, og der sondres
mellem kerneopgaver, som alle i ejerkredsen placerer i det nye selskab, og opgaver som kan kompetenceoverdrages efter beslutning i de enkelte kommuner (tilkøbsopgaver).
Kerneopgaverne er følgende:
 Forbrænding af affald, herunder drift af forbrændingsanlæg i Aalborg og Hobro med affaldsmodtagelse, produktion af el (Aalborg) og varme (Hobro og Aalborg), bortskaffelse af restprodukter samt øvrige tilknyttede opgaver
 Alle opgaver vedrørende drift og ejerskab af kontrolleret losseplads, herunder affaldsmodtagelse, sorteringsopgaver i direkte tilknytning til deponiet og deponeringer, også af særlige affaldsfraktioner.
Tilkøbsopgaverne er som udgangspunkt:
 Indsamling og håndtering af farligt affald (I/S Mokanas hidtidige opgaver)
 Drift af betonknuseanlæg
 Drift af WEEE ordning (Aalborg Kommune)
 Drift af en række ordninger som I/S Fællesforbrænding hidtil har varetaget for Mariagerfjord
Kommune, herunder genbrugspladser, indsamlingsordninger, sorteringsanlæg mv. En beskrivelse af det mere præcise omfang er under udarbejdelse.
4. Materiale
Det fusionerende selskab har udarbejdet en række dokumenter, der tilsammen udgør materialet, som
ligger til grund for en sammenlægning af de tre selskaber.
Forhold vedrørende hæftelse mv. er indarbejdet i henholdsvis vedtægter og Sammenlægningsaftalen. Borgmesterkredsens teknikergruppe har gennem hele forløbet fungeret som følgegruppe for Det
fusionerende Selskabs arbejde.
Det samlede materiale består af følgende dokumenter:
 Sammenlægningsaftale
 Bilag 1: Vedtægter for det nye I/S Reno-Nord
 Bilag 1.1 til vedtægter for ”I/S Reno-Nord” – forbrændingsopgaver
 Bilag 1.2 til vedtægter for ”I/S Reno-Nord” – deponeringsopgaver
 Bilag 1.3 til vedtægter for ”I/S Reno-Nord” – betonknusningsopgaver
 Bilag 1.4 til vedtægter for ”I/S Reno-Nord” – farligt affald
 Bilag 1.5: Kørselsudligningsordning
 Bilag 1.5.1: Kompensationsordning - Supplement til kørselsudligningsordning
 Bilag 1.6: Områdekort, inklusiv tabel med fordelingsnøgler
 Bilag 1.7: Områdekort
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Bilag 1.8: Opgaveoverførselsaftale, Mariagerfjord Kommune
Bilag 1.9: Fordeling af fusionsgevinst
Bilag 1.10: Markedspris / Dækningsbidrag
Bilag 2.1: Vedtægter for I/S Reno-Nord
Bilag 2.2: Vedtægter for I/S Fællesforbrænding
Bilag 2.3: Vedtægter for I/S Mokana
Bilag 2.4: Opgaveoverførselsaftale for elektronikaffald (Aalborg Kommune)
Bilag 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4: Områdekort
Bilag 4: Tillægsaftale vedrørende Randers og Rebild Kommuner
Bilag B til bilag 4
Bilag 5.1 – 5.3: Årsrapporter
Bilag 6: Retningslinjer for åbningsbalance pr. 1. januar 2014
Bilag 6.1: Økonomiske samarbejdsprincipper
Bilag 7: Model til beregning af stam- og indskudskapital samt fordeling af hypotetisk merværdi
Bilag 8.1: Opløsningsaftale for I/S Reno-Nord
Bilag 8.2: Opløsningsaftale for I/S Fællesforbrænding
Bilag 8.3: Opløsningsaftale for I/S Mokana
Bilag 9: Oversigt over besparelsespotentiale (Rationaliseringsgevinsten)
Bilag 9a: Revisornotat om opgørelse af rationaliseringsgevinsten.

5. Forudsætninger
Borgmesterkredsen har ved processens begyndelse besluttet en række forudsætninger, der skulle
ligge til grund for en sammenlægning af de tre selskaber.









Selskabet etableres pr. 1. januar 2014, så der fra dette tidspunkt kun er én bestyrelse, hvilket er
sammenfaldende med en ny kommunevalgsperiode og dermed de nye byråd
Der laves først fælles regnskab mm. (den økonomiske fusion) ved udgangen af 2015, jf. bl.a.
muligheden for at udtræde af selskaber samt ophør af diverse aftaler om levering af affald på
dette tidspunkt. Der skal således i en to-årig periode fortsat udarbejdes separate delregnskaber
for hvert af de tre nuværende selskabers aktiviteter
Selskabet skal kunne varetage opgaver ud over kerneopgaverne, som er forbrænding og deponering, i egenskab af specialkommune, så det sker som tilkøb i forhold til den enkelte kommune efter ”hvile-i-sig-selv”-princippet for den enkelte aktivitet
Varmeprisen skal fortsat udregnes/fastsættes for de enkelte varmeproducerende anlæg, og prisen afspejles i de lokale aftaler om aftag af varme. Varmeforbrugerne skal ikke betale for, at
der sker en omorganisering i affaldssektoren i form af højere varmepriser
Alle varmeplanmæssige aftaler og overenskomster skal også fremadrettet respekteres og overholdes
I/S Reno-Nord er det fortsættende selskab. Det fusionerende selskabs vedtægter skal tage udgangspunkt i I/S Reno-Nords vedtægter, idet der dog tillige kan være relevante elementer fra de
to andre selskabers vedtægter
De enkelte interessentkommuner i det fortsættende selskab – efter udligning ved selve fusionen
– skal have ejerskab, hæftelse og repræsentation, heri i forhold til deres indbyggertal udregnet
efter en nøjere beskrevet fordelingsnøgle
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Grundforudsætningen for et nyt selskab er fortsat, at borgerne i alle interessentkommunerne
efter en sammenlægning af affaldsselskaber skal stilles mindst lige så godt som med den nuværende organisering af affaldssektoren i Nordjylland, både i forhold til økonomi og miljø
I forbindelse med den første byrådsbehandling i Mariagerfjord Kommune blev det besluttet, at
det var en forudsætning, at der fortsat skulle brændes affald på I/S Fælles Forbrænding i Hobro.
Borgmesterkredsen har efterfølgende tilsluttet sig dette som en forudsætning.

6. Mindretalsbeskyttelse
Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Brønderslev Kommuner har ønsket en mindretalsbeskyttelse
i forbindelse med indgåelse og ændring af overenskomst mellem Aalborg Forsyning, Varme og
interessentskabet vedrørende levering af fjernvarme.
Borgmesterkredsen har anbefalet, at der indarbejdes et 2/3 flertal i vedtægtsforslaget. I de eksisterende vedtægter er der ingen mindretalsbeskyttelse.
Desuden er der indbygget andre mindretalsbeskyttelser i vedtægterne, herunder vedrørende vedtægtsændringer, kapitalindskud og opløsning af selskabet.
6.1 Konsekvens for Aalborg Kommune
Det kan blive vanskeligere at indgå en ny aftale eller genforhandle aftalen, og der kan opstå pres på
varmeprisen, så den ikke længere er attraktiv. Opnås der ikke enighed, kan sagen indbringes for
Energitilsynet. I dag har I/S Reno-Nord i henhold til varmeplanen pligt til at levere varme til Aalborg Forsyning, Varme, og Aalborg Forsyning, Varme har pligt til at aftage varmen.
Aalborg Forsyning, Varme har en forpligtelse til at levere varmen billigst muligt til forbrugerne –
og dermed en forpligtelse til at købe varmen hos de producenter, der kan levere til den laveste pris.
7. Kørselsudligning
Kørselsudligningen videreføres stort set i samme form, som den praktiseres i I/S Reno-Nord i dag.
Den primære forskel er, at sommerhuse er medregnet i tyngdepunkterne. Udgangspunktet for kørselsudligning er, at kommunerne har samme udgift til at få behandlet et ton affald. Kørselsudligningen er baseret på befolkningsmæssige tyngdepunkter i kommunerne.
Alle interessentkommuner indgår i kørselsudligningen. Jammerbugt, Rebild, Brønderslev og Aalborgs tyngdepunkter regnes i forhold til anlægget i Aalborg. Mariagerfjords tyngdepunkt regnes i
forhold til anlægget i Hobro. Hvis det eventuelt senere (inden 2022) besluttes at nedlægge forbrændingsanlægget i Hobro, skal kørselsudligningsordningen justeres, idet der skal tages højde for
Borgmesterkredsens beslutning om, at affald fra Hobro og Mariager prismæssigt kan betragtes som
frit affald (og dermed indvejes til markedsprisen, som ligger under dagrenovationsprisen på I/S Reno-Nord), men at Mariagerfjord Kommune i så fald afholder omkostningerne ved transport af affald
fra disse områder til Aalborg.
Der bliver desuden kørselsudlignet på det affald, der kommer fra de nye områder Brovst, Fjerritslev, Hadsund og Nibe, og som er omfattet af dækningsbidrags-modellen, jf. afsnit 8.
Frem til 2016 vil den eksisterende kørselsudligning blive benyttet som beregningsgrundlag, idet
eksisterende leveringsaftaler fortsat er gældende i denne periode.
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7.1 Konsekvenser for Aalborg Kommune
Hidtil har Aalborg Kommune betalt i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. pr. år til kørselsudligningen. Da
flere af interessentkommunernes tyngdepunkter kommer længere væk, og da sommerhuse indgår i
beregningen, betyder det, at Aalborg Kommune fremover får en udgift i størrelsesordenen 1,6 mio.
kr. pr. år. Denne ekstraudgift skal pålægges gebyrerne på dagrenovation.
8. Dækningsbidrag
Begrebet øget dækningsbidrag svarer til den mer-indtjening, som fremkommer ved, at affald fra
interessenters områder, der i dag ikke er en del af I/S Reno-Nord eller I/S Fællesforbrænding, indgår i Det fusionerende Selskab, og dermed indvejes til samme takst som interessentaffald, dvs. til
takster, der p.t. ligger væsentligt over markedspris. Mer-indtjeningen har derfor en selskabsværdi,
som ville komme alle til gode, men ville stille de kommuner, som tilfører affald fra nye områder
dårligere, end hvis de havde valgt at afsætte affaldet fra disse områder på det frie marked.
Dækningsbidragsmodellen sikrer derfor, at netop de kommuner, der leverer nyt affald, og dermed
sikrer en bedre kapacitetsudnyttelse på anlægget, får affaldet behandlet til samme pris, som hvis
affaldet var blevet afsat på det frie marked. I Aalborg Kommune er det den affaldsmængde, der
stammer fra Nibe-området, som først fra 1. januar 2016 bliver en del af det nye I/S Reno-Nord. Begrebet ”dækningsbidragsmodellen” er derfor synonymt med ”markedsprisen”, men dog minimum
kostprisen. Denne pris fastsættes med udgangspunkt i den markedspris, som I/S Reno-Nord afregner tilsvarende affald fra eksterne leverandører. Der er aftalt en model, hvor der tages udgangspunkt
i en basis-markedspris for 2013 på 300 kr./ton. Dette beløb reguleres en gang årligt i forhold til ændringerne i nettoprisindekset, hvor nettoprisindekset for oktober 2013 betragtes som basisindekset
for reguleringen.
På denne måde sikrer dækningsbidragsmodellen sammenfattende:
at kommuner, der tilfører nyt affald, ikke stilles dårligere, end hvis kommunen havde valgt at levere affaldet til operatører på det frie marked og på den anden side, og
at de oprindelige interessenter ikke stilles dårligere, end hvis hele den oprindelige ledige kapacitet
var stillet til rådighed for eksterne leverandører. Tværtimod vil en væsentlig større del af den
ledige forbrændingskapacitet blive udnyttet til forbrænding af affald fra interessentkommunerne og således medvirke til at reducere den usikkerhed/risiko, der løbende er forbundet med at
tiltrække eksternt affald. Markedsprisen kan som anført tidligere ikke komme under kostprisen.
8.1 Konsekvens for Aalborg Kommune
Hvis der ikke blev kompenseret for det øgede dækningsbidrag (for affald fra Nibe-området), ville
det betyde en ekstra udgift for Aalborg Kommune i størrelsesordenen 760.000 kr. pr. år, da kommunen forpligter sig til at levere den samlede affaldsmængde til I/S Reno-Nord, og dette uden dækningsbidraget skulle ske til I/S Reno-Nords indvejningspris for dagrenovation, som er højere end
markedsprisen.
9. Fusionsgevinst
Konsulentrapporterne om tekniske, økonomiske og organisatoriske forhold har vist, at fusionen vil
udløse en rationaliseringsgevinst på cirka 3,9 mio. kr. årligt. Langt størstedelen af denne gevinst
opstår inden for det organisatoriske område i form af besparelser på hovedsageligt administration
og ledelse.
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Affaldssidens andel af de reducerede omkostninger vil som udgangspunkt medføre lavere affaldsbehandlingspriser.
Spørgsmålet om fordelingen af de besparelser, som vil blive et resultat af en sammenlægning til et
nyt og udvidet I/S Reno-Nord, har været genstand for indgående drøftelser mellem parterne, idet det
bl.a. er opnåelsen af en økonomisk gevinst, som udgør det væsentlige grundlag for sammenlægningen af de tre affaldsselskaber for nogle af kommunerne, mens også værdier som forøgelse af de
faste leverancer af forbrændingsegnet affald til forbrændingsanlæggene og mulighederne for et udvidet samarbejde i det hele taget også har spillet ind. Denne fordeling af en sådan ”fusionsgevinst”
indgår derfor som et centralt forhandlingstema i afgørelsen af, om sammenlægningen bliver en realitet.
I forlængelse af aftaler i Borgmesterkredsen er der indarbejdet principper i Sammenlægningsaftalen,
som sikrer, at affaldssidens del af fusionsgevinsten inden for forbrændingsområdet tilgår Jammerbugt, Mariagerfjord, Brønderslev og Rebild Kommuner i form af lavere priser på dagrenovation for
disse kommuner. Aalborg Kommune får ikke del i denne gevinst.
For de øvrige forretningsområder udmønter fusionsgevinsten sig i form af takstreduktioner inden
for de enkelte områder.
Aalborg Forsyning, Varme har en overenskomst med I/S Reno-Nord, som sikrer, at Aalborg Forsyning, Varme har pligt til at aftage den varme, der produceres på I/S Reno-Nord, og I/S Reno-Nord
har pligt til at afsætte varmen til Aalborg Forsyning, Varme. Udgangspunktet er, at prisen på varme
skal være omkostningsægte. Varmeprisen fastsættes i henhold til Varmeforsyningslovens bestemmelser, og den fastsættes som en andel af de faktiske udgifter og indtægter. I tilfælde af en fusion
vil I/S Reno-Nords fællesudgifter falde, hvilket vil betyde, at varmesidens andel ligeledes vil falde i
overensstemmelse med, at prisen skal være omkostningsægte. På samme måde deltager varmesiden
ved stigende fællesudgifter, eller hvis affaldsgrundlaget falder, så fællesudgifterne skal fordeles på
færre ton/mindre varmemængde. Affaldssiden har således en fordel af en sikkerhed for afsætning af
varmen og af, at varmesiden i dag bidrager til at være medfinansierende på fællesudgifterne. Overslagsmæssigt og under en række forudsætninger betyder den faste afsætning af varme, at indvejningsprisen på I/S Reno-Nord reduceres i størrelsesordenen 220 kr. pr. ton.
I tilfælde af en fusion forventes fællesudgifterne at falde, og en del af denne gevinst vil derfor, jf.
ovenfor, tilfalde varmesiden, i form af lavere fællesudgifter.
I fusionsprocessen har det været diskuteret, hvorvidt det er lovligt, at varmesidens andel af fusionsgevinsten overføres til dagrenovationskunderne i fire af de fem kommuner, som indgår i fusionen.
Aalborg Kommune er ikke afvisende over for at afgive den del af fusionsgevinsten, forudsat at det
er lovligt. Der er behov for at få afklaret dette i forhold til Varmeforsyningsloven, og det er derfor
besluttet, at såfremt fusionen mellem de tre selskaber bliver en realitet, vil Aalborg Forsyning,
Varme skrive til Energitilsynet med henblik på en afklaring af dette emne.
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9.1 Konsekvens for Aalborg Kommune
Aalborg Kommune afgiver sin del af fusionsgevinsten (affaldssidens andel af forbrændingsgevinsten) til de fire øvrige ejerkommuner. I konsulentens rapporter udgør denne gevinst i alt 975.000 kr.
pr. år for alle interessenterne, og Aalborg Kommunes andel svarer til ca. 760.000 kr. pr. år. Dette
beløb afgiver Aalborg Kommune til Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Brønderslev Kommuner, hvilket betyder en besparelse for disse fire kommuner på ca. 34 kr. pr. ton dagrenovation.
Varmesidens andel af fusionsgevinsten er beregnet til ca. 975.000 kr. pr. år. på anlæggene i Hobro
og Aalborg. Anlægget i Aalborg vil ud af denne sum få en gevinst i størrelsesordenen 850.000 kr.
pr. år. Hvis Energitilsynet, mod forvaltningens og de rådgivende advokaters forventning, afgør, at
det er lovligt at give varmesidens del af fusionsgevinsten (som tilfalder varmekunderne i Aalborg
Kommune i form af en lavere varmepris) til affaldskunderne i de fire øvrige kommuner Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Brønderslev Kommuner, vil disse fire kommuner modtage yderligere ca. 850.000 kr. pr. år i form af lavere dagrenovationspriser.
De ca. 2 mio. kr., som genereres som fusionsgevinst i diverse ”hvile-i-sig-selv”-aktiviteter, som
deponi, farligt affald, håndtering af elektronik osv., vil komme alle kommunerne, inkl. Aalborg
Kommune, til gode i form af lavere behandlingspriser.
10. Kompensationsordning - Supplement til kørselsudligningsordning
På det sidste møde i Borgmesterkredsen blev det politisk besluttet, at hvis Energitilsynet siger nej til
at lade varmesidens andel af fusionsgevinsten på forbrændingsdelen tilfalde affaldssiden, så skal der
ske en godtgørelse via en justering af kørselsudligningsordningen, der i det foreliggende forslag er
baseret på "hvile-i-sig-selv"-princippet. Dette element er indarbejdet i Sammenlægningsaftalen.
Det betyder, at den del af fusionsgevinsten, som tilfalder varmekunderne hos henholdsvis I/S RenoNord og I/S Fælles Forbrænding, skal kompenseres af Mariagerfjord og Aalborg Kommuner med et
tilsvarende beløb til fordeling i fire af de fem ejerkommuner; Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og
Brønderslev Kommuner.
Dette er i materialet beskrevet som en kompensationsordning; et supplement til kørselsudligningsordningen.
10.1. Konsekvenser for Aalborg Kommune
Kompensationsordningen betyder, at Aalborg Kommunes affaldskunder skal betale yderligere ca.
850.000 kr. pr. år til affaldskunderne i Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Brønderslev Kommuner, jf. andet afsnit i punkt 9.1.
Der er dermed tale om en ordning, hvor man via en kørselsudligningsordning flytter penge fra én
kommunes affaldskunder til en anden kommunes affaldskunder. Advokaten for det nye I/S RenoNord har i det medsendte juridiske bilag, punkt 1.5, udtalt sig om "almindelige kommunalretlige
grundsætninger, herunder forbuddet mod at give økonomisk støtte til andre kommuner uden lovhjemmel" – en lovhjemmel, der efter forvaltningens opfattelse ikke eksisterer på dette område.
Dermed er advokatens holdning samstemmende med forvaltningens holdning om, at en sådan ordning ikke vil være lovmedholdelig.

Aalborg Byråd
Byrådet

Møde den 16.12.2013
kl. 15:00

Side
Autorisation

33

11. Tidsplan
Det er en betingelse for, at fusionen kan gennemføres, at der sker en godkendelse i alle involverede
kommuner. Det er desuden en betingelse, at Statsforvaltningen godkender vilkårene for opløsning
af de nuværende selskaber og Sammenlægningsaftalen med alle tilhørende bilag, herunder også
vedtægterne for det nye I/S Reno-Nord.
Den politiske behandling i de fem ejerkommuner forventes at ske inden udgangen af 2013.
Desuden afventes en politisk afklaring i henholdsvis Randers og Vesthimmerlands Kommuner.
Denne behandling forventes ligeledes at ske inden udgangen af 2013.
Henvendelsen til Energitilsynet vil ske efter den politiske godkendelse i samtlige kommuner.
Efter godkendelse i samtlige kommuner sendes materialet til Statsforvaltningen, der er det kommunale tilsyn. Dette forventes at ske i 2014. Godkender Statsforvaltningen Sammenlægningsaftalen,
vedtægterne og de medfølgende bilag kan fusionen ske med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar
2014.
12. Afslutning
Såfremt byrådet beslutter en sammenlægning af de tre selskaber, anbefaler Forsyningsudvalget, at
det sker under forudsætning af følgende:
at Randers Kommune accepterer tillægsaftalen,
at Vesthimmerland Kommune accepterer udtræden af eller en samarbejdsaftale med det nye I/S
Reno-Nord,
at Det nye I/S Reno-Nord etableres efter godkendelse i Statsforvaltningen med tilbagevirkende
kraft pr. 1. januar 2014, og
at I/S Mokana og I/S Reno-Nord opløses med tilbagevirkende kraft pr. 31. december 2013 efter
Statsforvaltningens godkendelse af det nye I/S Reno-Nord.
Følgende bilag er vedhæftet:
Bilag 1: Samlet materiale - sammenlægning af I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana
Bilag 2: Juridisk notat fra Berg Advokater om bestemmelser i Sammenlægningsaftalen og vedtægter vedr. fordeling af fusionsgevinsten
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 6.

Aktuel status 2013 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling.
2012-30532.
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at der vedrørende forskerskatteordningen gives en tillægsbevilling på 1.300.000 kr. i merindtægt,
at der vedrørende ejendomsskatter gives en tillægsbevilling på 14.100.000 kr. i nettomerindtægt,
at der til nettorenteindtægterne (hovedkonto 7) gives en tillægsbevilling på 6.000.000 kr. i nettomerindtægt, og
at nettobeløbet fra ovenstående tre tillægsbevillinger på i alt 21.400.000 kr. indgår i kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse
Merindtægt fra forskerskatteordningen
Kommunerne modtager indtægter fra den særlige bruttoskatteordning for udenlandske forskere og
nøglemedarbejdere (kildeskattelovens § 48 E) – også kendt under betegnelsen ”forskerskatteordningen”. Den særlige skatteordning indebærer, at udenlandske forskere og nøglemedarbejdere har mulighed for at opnå særligt gunstige skattemæssige vilkår ved arbejde i Danmark.
Pr. ultimo november forventes merindtægter på 1,3 mio. kr., hvilket indebærer samlede indtægter
fra ordningen i 2013 på 5,3 mio. kr.
Merindtægt fra ejendomsskatter
I forbindelse med aktuel status pr. 30. juni 2013 (jf. Magistratens møde 12. august 2013) forventedes merindtægter fra ejendomsskatter på ca. 6 mio. kr. Af sagen fremgik endvidere, at området ville
blive fulgt tæt resten af året.
Pr. ultimo november forventes det, at nettomerindtægterne fra grundskyld og dækningsafgifter i
2013 vil udgøre 14,1 mio. kr. I merindtægten indgår et ikke budgetteret særtilskud fra staten vedrørende kommunens tilbagebetaling af grundskyld vedrørende årene 2002-2011. Særtilskuddet er udbetalt i 2013 og udgør 11,3 mio. kr.
Årsagen til nettomerindtægterne på 14,1 mio. kr. er først og fremmest det ikke budgetterede særtilskud på 11,3 mio. kr., som kompenserer for tilbagebetalinger, som skyldtes, at der i en periode fra
2002-2011, i sager vedrørende fradrag for forbedringer, er blevet opkrævet for meget i kommunal
ejendomsskat uden hjemmel i ejendomsskatteloven. Da fejlen beror på staten, kompenserer staten
for tilbagebetalingen. Den resterende del af merindtægten skyldes et højere beregningsgrundlaget
for grundskyld end budgetteret. Der var i forbindelse med budgetlægningen for 2013 ikke var kendskab til særtilskuddet, da man afsatte midler (19,9 mio. kr. i 2013) til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgift.

Aalborg Byråd
Byrådet

Møde den 16.12.2013
kl. 15:00

Side
Autorisation

35

Renter
Grundet ændrede forudsætninger og gunstig udvikling i de finansielle markeder siden seneste tillægsbevillingssag (byrådets møde 7. oktober 2013) forventes i 2013 nettomerindtægter på 6,0 mio.
kr. De allerede afgivne tillægsbevillinger til nettorenteindtægter i 2013 udgør 12,6 mio. kr. Disse er
disponeret af byrådet (23. september 2013 og 7. oktober 2013) til medfinansiering af moderniseringsaftalen (9,5 mio. kr.), Teknologieffektiviseringer (2,0 mio. kr.) og vedrørende Vaarst-Fjellerad
Biogasselskab (1,1 mio. kr.).
Budgetmæssige konsekvenser
FINANSIERING 2013
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
Hovedkonto 7
Kommunal andel af Forskerskat (Pgf. 48 E i kildeskatteloven) .................................

-1.300

Samlede nettomerindtægter vedrørende ejendomsskat ..............................................

-14.100

Udvikling i renteindtægterne ...................................................................................
-6.000
Ændring i alt (merindtægt) ...................................................................................

-21.400

Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 7.

Den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2013.
2012-51300.
Magistraten indstiller, at byrådet godkender virksomhedsrapporten januar-oktober 2013.

Sagsbeskrivelse
På grundlag af den økonomiske udvikling fra januar til oktober gives en økonomisk status for 2013.
Status pr. 31. oktober 2013 – afvigelser i forhold til forventet regnskab 2013
Skattefinansieret område, mio. kr.

ServiceUdgifter

Borgmesterens Forvaltning (BF)

Budgetgaranterede
udgifter

Anlæg

-7

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF)

-15 - -20

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (FB)

-6,5

Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆH)

10

Skole- og Kulturforvaltningen (SOK)

21 - 44

-50 *)

-20

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU)

-2,4

-25

Forsyningsvirksomhederne (FV)

-8,8

Rammebeløb
I alt
- = mindreforbrug
+ = merforbrug

-64,7

21 - 44

-60 - -65

*) På serviceudgifter er et mindreforbrug på kr. 50 mio.kr., hvoraf 40 mio. kr. forventes at være decentrale overførsler, som følge af lockout’en i foråret.

Resume af virksomhedsrapportering pr. 31. oktober 2013
Borgmesterens Forvaltning
Serviceudgifter:
Serviceudgifter: Budgettet forventes overholdt.
Det skal dog bemærkes, at der i budgettet via omplaceringer i 2013, er reserveret 7 mio. kr. til overførsel til 2014. Beløbet er afsat til DGI Landsstævne (5 mio. kr.) og European Tour Golf (2 mio.
kr.).
Anlæg: Budget forventes overholdt.
Udvalgsbeslutning: Anbefales.
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Teknik- og Miljøforvaltningen
Serviceudgifter:
På nuværende tidspunkt er vurderingen, at Teknik- og Miljøforvaltningens driftsudgifter holdes
indenfor rammen af budget 2013. Dog skal der omprioriteres mellem områder - og sektorer - indenfor Teknik- og Miljøudvalgets budget. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. på sektor Færger. Dette foreslås finansieret ved et mindreforbrug på sektor
Veje. Vurderingen af det forventede regnskab baseres på udgifter til vintertjeneste svarende til en
gennemsnitsvinter.
Anlæg:
Samlet vurderes det på nuværende tidspunkt, at der på anlægsbudgettet kan forventes mindreudgifter i størrelsesordenen 50 mio. kr. og mindreindtægter i størrelsesordenen 30-35 mio. kr.
På det særlige fokusområde indtægter AK Arealer forventes budget 2013 realiseret for så vidt angår
indtægtskravet på visse projekter til boligformål. Budgetmæssigt ligger udfordringen i realisering af
indtægtskrav på en række projekter til boligformål i landdistrikter og byområder udenfor Aalborg
samt forskydninger i indtægter fra Ubestemte formål.
Samlet forventes resultatet på sektoren - netto - at ligge mellem 8 og 12 mio. kr. (merforbrug).
Udvalgsbeslutning: Godkendt.
Tina Staun Sørensen og Jane Østergaard var fraværende

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Serviceudgifter
Efter 10 måneders forbrug forventes der et mindreforbrug på serviceudgifter på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2013. Dette mindreforbrug dækker over to afvigelser. På området
Midlertidig botilbud, Støtte/kontaktpersoner forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr., hvilket dels
skyldes overførelser fra 2012, samt flere vundne sager i Ankestyrelse vedr. tidligere år.
På området 'Dagpleje og daginstitutioner' forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr., hvilket skyldes en
højere dækningsgrad på 3-5 års-området.
Budgetgaranterede udgifter
På det budgetgaranterede område forventes der efter 10 måneders forbrug samlet merudgifter på 21
til 44 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2013. Merudgifterne dækker over flere forhold, som peger i forskellige retninger.
Til medfinanisering af dagpengene for forsikrede ledige forventes der et merforbrug på mellem 30 35 mio. kr. Til både passiv og aktiv forsørgelse forventes der et merforbrug på 10-12 mio. kr. for
hver af de respektive områder.
I modsatte retning trækker sygedagpengeområdet med et mindreforbrug på mellem 4 og 6 mio. kr.
Mindreudgifter til Fleksjob og ledighedsydelse på mellem 0-5 mio. kr.
Mindreudgifter til seniorjob på mellem 6-8 mio. kr.
Mindreudgifter til aktivering på mellem 5-10 mio. kr
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Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration
Serviceudgifter
Efter 10 måneders forbrug forventes, at budgettet holder.
Sektor Børn og Unge
Budgetgaranterede udgifter
Det forventes, at budgettet holder.
Serviceudgifter
Der forventes et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. pga. en højere dækningsgrad på 3-5 års-området
svarende til den i regnskab 2012. Indtil nu er gennemsnittet på 101,9%. Det forventes at falde til
100,2%, som var dækningsgraden i 2012. Den højere dækningsgrad er indregnet i budget 2014.
Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg
Beskæftigelsestilskud
Medfinansieringen af A-dagpengene forventes at blive 30-35 mio. .kr. større end det korrigerede
budget. Hertil skal bemærkes, at budgettet efter gældende praksis er fastsat af den i juni 2013 af
Arbejdsmarkedsstyrelsen udmeldte ramme.
Budgetgaranterede udgifter
Efter 10 måneders forbrug og efter korrektion af budget med tillægsbevilling pr. 23. september
2013 forventes der samlet et merforbrug på mellem 0 og 9 mio. kr.
Serviceudgifter
Forbruget giver ikke anledning til kommentarer, og det forventes, at budgettet holder.
Samlet vurdering af økonomien.
Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg
Budgetgaranterede udgifter
Det forventes, at budgettet holder. Udbetalingen af førtidspension, boligsikring og boligydelse er pr.
1. marts 2013 overgået til Udbetaling Danmark, men kommunen skal stadig finansiere nettoudgifterne (udgifter minus statsrefusion).
Serviceudgifter
Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr., hvilket dels skyldes overførelser fra 2012, samt flere
vundne sager i Ankestyrelse vedr. tidligere år. På øvrige områder forventes det, at budgettet holder.
Familie- og Socialudvalgets beslutning: Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
Beskæftigelsesudvalgets beslutning: Godkendt.
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Ældre- og Handicapforvaltningen
Serviceudgifter:
Der er en forventning om et merforbrug samlet i forvaltningen på ca. 10 mio. kr. ved årets udgang.
Sektor serviceydelser for ældre ligger med en forbrugsprocent på 82,8 under den vejledende. Der
forventes ved årets udgang et samlet mindreforbrug på 10 mio. kr. Det budgetstyrede område forventer et mindreforbrug på 14 mio. kr. og det aktivitetsstyrede område forventer et merforbrug på
4 mio. kr.
Sektor Tilbud for mennesker med handicap har en forbrugsprocent på 84,3 hvilket er over den
vejledende. Der forventes ved årets udgang et samlet merforbrug på ca. 20 mio. kr.
På sektoren er myndighedsøkonomien meget under pres, og der forventes merforbrug på områderne
eksternt køb og BPA ordning. Derudover forventes mindreindtægter på salg af pladser. Det budgetstyrede område forventer et merforbrug på 25 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på 9,2 mio kr.
i Handicapafdelingen og et merforbrug på 34 mio. kr. på bevillingsøkonomien. Det aktivitetsstyrede
område forventer et mindreforbrug på 6 mio. kr.
Sektor Myndighedsopgaver og administration har en forbrugsprocent der ligger på 84,8, hvilket
er over den vejledende. Der forventes balance ved årets udgang.
Anlæg: Budget forventes overholdt.
Udvalgsbeslutning: Godkendt.
Ane Marie Viegh-Jørgensen var fraværende.

Skole- og Kulturforvaltningen
Serviceudgifter:
Pr. 31. oktober er forbrugsprocenten 78,3, og når der korrigeres for lønbesparelsen vedrørende
lockout’en i foråret er forbrugsprocenten 80,7. Forårets lockout på skoleområdet gav en samlet lønbesparelse på 49,7 mio. kr. På byrådets møde den 24. juni 2013 blev det besluttet, at pengene tilbageføres til skolerne. Der er afsat 2 mio. kr. til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med lockouten, og de resterende 47,7 mio. kr. fordeles til skolerne i forhold til elevtal. I forhold til tidligere
afrapporteringer forventes det nu, at de decentrale overførsler på skoleområdet bliver en del større.
Ud fra det nuværende forbrug kan det konstateres, at ikke alle skoler har igangsat initiativer, der
forbruger af de ekstra tilførte ressourcer, hvorfor den decentrale overførsel på området nu skønnes
til 40 mio. kr.
Der forventes et mindreforbrug i 2013 på øvrige konti svarende til ca. 10 mio. kr.

Aalborg Byråd
Byrådet

Møde den 16.12.2013
kl. 15:00

Side
Autorisation

40

Anlæg:
På sektor Skoler forventes en overførelse på ca. 14,0 mio. kr. vedr. projekt ESCO på Vester Hassing
skole og Ferslev skole. Projektet blev forsinket grundet regeringsindgreb vedr. afregning af elpris
ved etablering af solcelleanlæg.
På sektor Fritid forventes overført 6 mio. kr. vedr. Nørresundby Idrætscenter på grund af totalentreprenørens konkurs
Udvalgsbeslutning: Godkendt.
Daniel Nyboe Andersen og Thomas Krarup var fraværende.

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Serviceudgifter:
Der forventes en driftsoverførsel på ca. 2,4 mio. kr.
Anlæg:
På anlægsrammen forventes en overførsel til 2014 på ca. 25 mio. kr., heraf 22,7 mio. kr. forudsat
lånefinansieret.
Udvalgsbeslutning: Godkendt.
Forsyningsvirksomhederne
Serviceudgifter:
Budgetterne for det skattefinansierede område forventes fortsat at blive overholdt set under ét, og
det vurderes fortsat, at der vil være behov for overførsel af uforbrugte midler i 2013 til 2014 i størrelsesordenen 8,8 mio. kr.
Udvalgsbeslutning: Til orientering.
Bilag til Virksomhedsrapporten Januar-Oktober 2013
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 8.

Indkomne klager i forbindelse med Byråds- og Regionsrådsvalget den 19. november 2013.
2013-47674.
Magistraten indstiller til byrådet, at indkomne klager over valget den 19. november 2013 imødekommes ved
at Valgsekretariatet foretager en nærmere undersøgelse af forholdene på afstemningsstederne Sct.
Mariæ skole og Gistrup på baggrund af indkomne klager, og
at Valgsekretariatet udarbejder en samlet evaluering af valget den 19. november 2013. Denne
evaluering vil blive fremlagt for byrådet til februar 2014.

Sagsbeskrivelse
Ifølge Lov om kommunale og regionale valg § 93, stk. 1 kan enhver vælger skriftligt indgive klage
over valget senest ugedagen efter valgdagen, hvilket vil sige den 26. november 2013. Klage afgøres
af byrådet. Klage over byrådets afgørelse kan herefter indbringes for økonomi- og indenrigsministeren.
Valgsekretariatet i Aalborg Kommune har modtaget to klager efter valget den 19. november 2013.
Jørgen B. Andersen klager den 22. november 2013 over forholdene på afstemningsstedet Sct. Mariæ skole. Der manglede lys, borde og stole, ligesom optællerne ikke rigtig fik nogen instruktion i
opgaven.
Valgsekretariatet er enig med Jørgen Andersen i, at forholdene på afstemningsstedet ikke var optimale, og sekretariatet vil til kommende valg/afstemninger enten forbedre forholdene eller finde et
helt andet afstemningssted.
Ove Andersen klager den 20. november 2013 over lange køer ved såvel udlevering af stemmeseddel
som ved stemmeboksene på afstemningsstedet i Gistrup.
Hertil skal Valgsekretariatet bemærke, at afstemningsstedet i Gistrup ved folketingsvalget i 2011
var et digitalt afstemningssted. På baggrund af en række henvendelser fra vælgere i området blev
ca. 2.300 vælgere flyttet fra Gistrup til Gigantium, og i den forbindelse blev afstemningsstedet i
Gigantium gjort digitalt. Valgsekretariat vil - ved at sammenligne med andre afstemningssteder af
tilsvarende størrelse som Gistrup – undersøge om der er behov for yderligere bemanding, valgborde
og valgbokse.
På baggrund af tilbagemeldinger fra bl.a. valgsekretærer, valgstyrerformænd og optællere vil Valgsekretariatet udarbejde en samlet evaluering af valget den 19. november 2013, og herunder vil behovet for ændringer i afstemningssteder, yderligere instruktion, øget bemanding m.v. blive nærmere
undersøgt. Denne evaluering vil blive fremlagt for byrådet i februar 2014, således at der kan tages
højde for eventuelle ændringer inden EU-valget den 25. maj 2014.
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Det kan i øvrigt oplyses, at Valgbestyrelsen den 21. november 2013 modtager en anmodning om
omtælling fra Dansk Folkeparti.
Efter afholdelse af et møde svarer Valgbestyrelsen samme dag Dansk Folkeparti, at Valgbestyrelsen
ikke finder anledning til at foretage en fornyet gennemgang af stemmesedlerne. Valgbestyrelsen
gennemgår de ugyldige stemmesedler, og godkender herefter 34 stemmesedler under henvisning til
en meddelelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som indgår midt på dagen den 20. november
2013.
Dansk Folkeparti tager efterfølgende Valgbestyrelsens afgørelse til efterretning.
Fra Region Nordjylland har Valgsekretariatet fået en orientering om, at Regionsvalgbestyrelsen
efter en henvendelse fra Dansk Folkeparti har afslået at foretage en fornyet fintælling.
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 9.

Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævn 2014-2017.
2013-40727.
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at Ove G. Jensen indstilles som formand for Beboerklagenævnet og Freddy Falk som suppleant
for formanden,
at de af Lejernes LO indstillede, jf. sagsbeskrivelsen, vælges som repræsentant for lejerne i Beboerklagenævnet og suppleant for medlemmet,
at de foreslåede, jf. sagsbeskrivelsen, indstilles som udlejerrepræsentant i Beboerklagenævnet og
suppleant for medlemmet,
at de af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstillede vælges til social sagkyndige,
at nævnsmedlemmerne honoreres som hidtil, og
at Jammerbugt Kommune tilknyttes Aalborg Kommunes Beboerklagenævn frem til 31. december
2017.

Sagsbeskrivelse
Valgperioden for formanden og medlemmerne af Beboerklagenævnet i Aalborg Kommune udløber
den 31. december 2013. Beboerklagenævnet består af en formand, der udpeget af direktøren for
Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet, samt to af byrådet valgte medlemmer.
Det ene medlem vælges efter indstilling af de større boligforeninger i kommunen, mens det andet
medlem vælges efter indstilling af de større lejerforeninger i kommunen.
Der skal vælges suppleanter for formanden og medlemmerne.
Formanden og suppleant for formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. De øvrige personer skal være kendt med lejeforhold i alment nyttigt boligbyggeri.
Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet har den 16. november 2013 været annonceret i
Nordjyske, ligesom der har været rettet direkte henvendelse til Lejernes Landsorganisation og boligselskaberne i Aalborg Kommune, hvorefter der er fremkommet følgende forslag:
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Udlejerrepræsentant:
Nørresundby Boligselskab indstiller organisationsbestyrelsesformand Lars Christian Larsen, Løvenborgparken 2, 9400 Nørresundby.
Indstillingen begrundes med, at Lars Christian Larsen har været organisationsbestyrelsesformand i
11 år, organisationsbestyrelsesmedlem i 13 år, afdelingsformand i 15 år, afdelingsbestyrelsesmedlem i 12 år samt boet i en almen bolig i over 33 år. Lars Christian Larsen ifølge det oplyste er eminent til at sætte sig ind i juridiske forhold og arbejder til daglig som produktionstekniker. Lars Christian Larsen har siden 2011 været repræsentant i Beboerklagenævnet i Aalborg Kommune efter
forudgående periode som suppleant.
Nørresundby Boligselskab har 2700 almene lejemål.
Boligforeningen Byggebo, Boligselskabet Nordjylland samt Boligforeningen af 1944 Nørresundby, støtter indstillingen af Lars Christian Larsen som repræsentant til Beboerklagenævnet.
Plus Bolig indstiller Lars Christian Larsen som medlem af Beboerklagenævnet og nuværende suppleant Jane Christensen – Plus Bolig - som suppleant.
Lejerrepræsentant:
Lejernes LO i Aalborg indstiller Kurt Freiheit Nielsen, Nørregade 26, 1. tv., 9000 Aalborg til at
fortsætte som medlem.
Michael P. Andersen, Bakkegårdsvej 62, 9000 Aalborg indstilles som suppleant på lejersiden. Michael P. Andersen bor selv i almen lejebolig og har gjort det i mange år. Michael P. Andersen følger
ifølge det oplyste aktivt de beboerdemokratiske processer, hvor han bor, og er dertil et mangeårigt
medlem af Lejernes LOs bestyrelse i Aalborg. Michael P. Andersen er beboerklagenævnsmedlem i
2-3 andre kommuner.
Formand:
Myndighedschef ved Aalborg Kommune, cand. Jur. Ove G. Jensen, Ladegårdsvej 26, 9210 Aalborg
SØ, ønsker at fortsætte som formand for Beboerklagenævnet i Aalborg Kommune.
Jurist ved Borgmesterens Forvaltning, Aalborg Kommune, Freddy Falk, Thulevej 42, 2.th, 9210
Aalborg SØ, som suppleant for formanden.
Social sagkyndig:
Når Beboerklagenævnet behandler sager vedrørende overtrædelse af husorden (Lov om leje af almene boliger kap. 13) skal nævnet i henhold til Lov om leje af almene boliger § 97 stk. 5 være tiltrådt af en social sagkyndig.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller beskæftigelseschef Michael Toftegaard Larsen,
John F. Kennedys Plads 1, 9000 Aalborg, som social sagkyndig.
Som suppleant indstilles teamleder i socialafdelingen – Ydelses- og socialcentret, Janne V. Sørensen.
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Honorering:
I år 2013 er formanden erlagt med 3.974,56 kr. i honorar pr. måned, hvilket bliver til en årlig udbetaling på 47.694,72 kr., mens lejer- og udlejerrepræsentanten er blevet erlagt med diæter.
Ifølge Lov om leje af almene boliger § 99 skal medlemmer af Beboerklagenævnet have deres udlæg
dækket. Medlemmerne vil i overensstemmelse hermed få dækket transportomkostninger mellem
hjemsted og mødeadresse.
Ved indkaldelse af formandens suppleant vil denne blive erlagt med en forholdsmæssig del af det
ordinære medlems honorar, idet det vil blive lagt til grund, at der årligt holdes 12 møder. Medlemmernes suppleanter og den social sagkyndige vil blive erlagt med diæter.
Tilknytning til Aalborg Kommunes Beboerklagenævn:
Jammerbugt Kommune har ved fornyet henvendelse i 2013 ønsket at fortsætte med den i 2006 og
2010 vedtagne tilknytning til Aalborg Kommunes Beboerklagenævn. Der har været anmeldt 4 sager
i 2011, 2 sager i 2012 og 3 sager i 2013.
Sager vedrørende Jammerbugt Kommune vil blive faktureret med 3.000 kr. – i husordenssager dog
med 4.000 kr.
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 10.

Beredskabscenter Aalborg - Plan for fortsat drift i Aalborg Kommune.
2013-48881.
Beredskabskommissionen indstiller til byrådet,
at Aalborg Kommunes plan for fortsat drift 2013-2014 godkendes,
at Beredskabscenter Aalborg i samarbejde med forvaltningerne udarbejder en ny og mere handlings- og hændelsesorienteret plan for fortsat drift i Aalborg Kommune for 2014-2018 på ITplatformen C3, og
at det besluttes, at alle ledere på alle niveauer i kommunen tager ansvar for beredskabsplanlægningen inden for eget område samt i relevant omfang støtter og koordinerer med andre forvaltninger og eksterne samarbejdsparter.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
Beredskabskommissionen fremsender til byrådets godkendelse Aalborg Kommunes Plan for Fortsat
Drift, som skal sikre en effektiv varetagelse af Aalborg Kommunes ansvar og opgaver med at opretholde serviceniveauet i kommunen.
Planen består af en overordnet hovedplan, der hovedsagligt vedrører etablering og drift af kommunens krisestyringsstab (Aalborg Kommunale Krisestab (AKK)), samt delplaner for de enkelte forvaltninger i Aalborg Kommune.
Plan for Fortsat Drift skal sikre, at kommunen fortsat kan yde den service, der politisk er vedtaget,
også i situationer hvor der ikke er normale driftsbetingelser. Forhold kan opstå, så dette ikke er muligt. Her er planen det styringsværktøj, som skal sikre en stillingtagen til krisesituationen på rette
niveau, såvel politisk som administrativt.
Målet er herefter at kunne yde en service så tæt på det vedtagne niveau som muligt samt at få genetableret det vedtagne serviceniveau så hurtigt som muligt.
Aalborg Kommune arbejder helhedsorienteret med at udvikle det samlede beredskab. Derfor tages
afsæt i de syv områder af den helhedsorienterede beredskabsplanlægning, dvs. ledelse, planlægningsgrundlag, forebyggelse, uddannelse, øvelser, evalueringer og beredskabsplaner. Plan for fortsat drift skal ses i sammenhæng med Aalborg Kommunes beredskabspolitik og beredskabsprogram.
Plan for fortsat drift i Aalborg Kommune fastlægger, hvordan kommunen skal håndtere krisesituationer.
Plan for fortsat drift er bygget op over de fem kerneopgaver i krisestyringen, dvs. aktivering og drift
af krisestaben, håndtering af informationer om krisen, koordinering af handlinger og ressourcer,
krisekommunikation og endeligt operativ indsats.
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Plan for fortsat drift bygger på Aalborg Kommunes almindelige organisation (basisorganisationen)
suppleret med etablering af en krisestab og tilhørende støttefunktioner.
Plan for fortsat drift har været til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen, der finder planen egnet som
grundlag for krisestyring og detailplanlægning i en given situation. Beredskabsstyrelsen peger på
nogle områder til nærmere beskrivelse, såsom organisationens robusthed ved længerevarende kriser
og Kommunikationsgruppens (KG) opgaver, der er beskrevet nærmere i deres egen delplan.
Kommentarerne vil, hvor det er relevant, bliver inddraget og behandlet i den næste revision af plan
for fortsat drift.
Det er beredskabets ønske, at næste version af plan for fortsat drift laves endnu mere handlings- og
hændelsesorienteret, både i plankomplekset og i selve krisestyringssystemet C3.
Eksempel:
I tilfælde af ekstremt vejr (storm, skybrud og stormflod) aktiveres relevante dele af organisationen,
f.eks. Beredskabscenter Aalborg (BCAA), Teknik- og Miljøforvaltningens (TMF) Driftsvagt og
Entreprenørenhed (TME) samt Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆH).
Disse enheder vil under en hændelse med ekstremt vejr få udfordringer med at opretholde og genskabe fremkommelighed, sikre borgerne mod akutte skader som følge af nedfaldne tage, væltede
træer, oversvømmede gader og byområder. For ÆH´s vedkommende består udfordringen i at sikre
serviceniveauet til borgere i eget hjem på trods af begrænset fremkommelighed.
De krisestyringsplaner og actioncard, en aktiveret krisestab har brug for i sådan en situation skal
ligge samlet under én hændelsesknap. Det vil kræve samarbejde og koordinering mellem fagforvaltningerne, jævnfør Aalborg Kommunes Beredskabspolitik.
Bilag:
Plan for fortsat drift 2013-2014
Beredskabsstyrelsens gennemgang af den generelle beredskabsplan
Beredskabsstyrelsens følgebrev
Plan for fortsat drift 2013-14
Svar fra Beredskabsstyrelsen til planen
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 11.

Revision af risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Aalborg
Kommune 2013-17.
2013-48881.
Beredskabskommissionen indstiller, at byrådet godkender den risikobaserede dimensionering af
redningsberedskabet i Aalborg Kommune 2013-2017.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
Beredskabskommissionen fremsender til byrådets godkendelse Revisionen af den risikobaserede
dimensionering af redningsberedskabet i Aalborg Kommune som har til formål at sikre Beredskabscenter Aalborgs fortsatte evne til på forsvarlig vis at kunne forebygge, begrænse og afhjælpe skader
på personer, dyr, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Revisionen har endvidere til formål at anskueliggøre for både borgere og politikere, hvilke forventninger de med rette kan have til
redningsberedskabets serviceniveau og hvilke ressourcer redningsberedskabet skal råde over, for at
udfylde sin del af ansvaret for det samlede beredskab i Aalborg kommune.
Beredskabskommissionen har tidligere godkendt processen og indholdet i forløbet af den kommende dimensionering af redningsberedskabet i Aalborg Kommune og blandt andet godkendt analysedelens fokusområder.
Analysen er udarbejdet på baggrund af et Kommissorium som ligeledes er behandlet og godkendt i
beredskabskommissionen.
På baggrund af analysen er udarbejdet en dimensioneringsplan for redningsberedskabet som fastlægger beredskabets serviceniveau, denne blev godkendt af Beredskabskommissionen primo 2013.
Beredskabsstyrelsen har efterfølgende haft dimensioneringsplanen til udtalelse og har leveret det
vedhæftede svar den 12. november 2013.
Den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Aalborg Kommune skal ses i sammenhæng med Aalborg Kommunes beredskabspolitik.
Den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Aalborg Kommune har været til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen, der finder dimensioneringen i overensstemmelse med dimensioneringsbekendtgørelsen.
Dog anbefaler Beredskabsstyrelsen nogle ændringer og peger på nogle områder. Forvaltningen finder dog ikke, at det medfører ændringer i dimensioneringsplanen.
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Kommentarerne vil, hvor det er relevant, blive inddraget og behandlet i den næste revision af den
risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Aalborg Kommune.
Dog vil anførte afgangstider fortsat være 5-7 minutter for udrykninger bemandet med deltidsmandskab.
Bilag:
Revision af risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Aalborg Kommune 2013-2017 –
Analyse
Revision af risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Aalborg Kommune 2013-2017 –
Analyse - Bilag
Revision af risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Aalborg Kommune 2013-2017 –
Serviceniveau
Beredskabsstyrelsens udtalelse over Aalborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet
1 RBD 2013 Analyse Politisk Godkendt
2 RDB 2013 Analyse bilag
3 Serviceniveau 2013-2017
Udtalelse over rev. planforslag for AaK
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 12.

Klimatilpasningsplan - Kommuneplantillæg H.029 med miljøvurdering (1. forelæggelse).
2013-11054.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Tina Staun Sørensen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen med den ændring, at stillingtagen til retningslinie 12.1.8 afventer resultatet af den nedsatte arbejdsgruppes arbejde.
Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse
Formål
Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen har i forbindelse med aftalen om kommunernes
økonomi for 2013 besluttet, at de enkelte kommuner er forpligtet til at godkende forslag til klimatilpasningsplaner inden udgangen af 2013.
I Aalborg Kommune er klimatilpasning behandlet gennem Klimastrategi 2012-15 og gennem den
bestående kommuneplan. Det er dog nødvendigt med en opdatering af kommuneplanen for at kunne
leve fuldt ud op til aftalen mellem KL og Regeringen. Derfor er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, H.029 Klimatilpasningsplan med miljøvurdering.
Det er et krav fra staten, at kommuneplanen tilføjes en kortlægning af risikoen for oversvømmelse,
og en beskrivelse af kommunens indsats. Aalborg Kommunes indsats er beskrevet i Klimastrategi
2012-15. Forpligtelsen her og nu er derfor at godkende et kommuneplantillæg med redegørelse.
Efterfølgende vil Klimastrategien blive revideret, bl.a. på baggrund af kommuneplanredegørelsens
nye kortlægning.
I tillæg til det nye redegørelsesmateriale er de eksisterende kommuneplanretningslinjer på klimaområdet tilføjet tre nye retningslinjer, 2.1.6, 12.1.8 og 13.8:
2.1.6 Medfører at klimakonsekvenser i nye/omdannede byområder skal undgås eller forebygges.
12.1.8 Medfører at regnvandsbassiner som udgangspunkt skal etableres som våde bassiner og ikke
længere som tørre.
13.8
Medfører at vand under ekstrem regn kan stuves midlertidigt op på vejarealer frem for at
ødelægge værdier, der ikke kan tåle vand.
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Der har helt frem til den politiske behandling af kommuneplantillægget for Klimatilpasning været
usikkerhed om, hvorvidt aftalen mellem KL og Regeringen forpligter byrådet til at bestille en såkaldt hydrodynamisk modellering af kloaknettet hos Kloak A/S. Det er Forsyningsvirksomhedernes
og Teknik- og Miljøforvaltningens opfattelse, at en sådan modellering ikke vil bidrage til at skabe
en mere præcis forståelse af kloaknettets funktion under skybrud i 2050. Administrationen har derfor forsøgt at undgå denne opgave, for at basere klimatilpasningsplanlægningen på faktisk erfarede
overløbshændelser i kloaknettet under skybrud.
Det er efter udarbejdelsen af kommuneplanforslaget aftalt med Naturstyrelsen, at byrådet kan leve
op til sine forpligtelser om kortlægning af overløbshændelser, ved at bestille en hydrodynamisk
analyse ved Kloak A/S, for så vidt angår kloaksystemerne i de tidligere Hals, Nibe og Sejlflod
Kommuner. Disse områder er ikke dækket af samme form for registrering af regn- og overløbshændelser som tidligere Aalborg Kommune. Modelleringen vil blive indarbejdet i kommuneplanens
redegørelse, når den foreligger – forventeligt i 2014.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljøvurdering af
kommuneplantillægget.
Konklusionen på miljøvurderingen er, at planen samlet set medfører en positiv effekt for følgende
parametre: biologisk mangfoldighed, fauna, flora, grundvandsinteresserne, vandløb, håndtering af
overfladevand, vandstandsstigninger, befolkningens levevilkår, friluftsliv og rekreative interesser.
Øvrige miljøparameter påvirkes ikke direkte negativt af planen.
Miljøvurderingen har ikke givet anledning til væsentlige afbødende foranstaltninger.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Den hydrodynamiske modellering bestilles ved Kloak A/S inden udgangen af 2013 og på denne
måde undgås, at modelleringen skal finansieres via det kommunale budget.
Omkostningen til den hydrodynamisk modellering vil blive finansieret via spildevandstaksten. Byrådets bestilling af kortlægningen er en forudsætning for, at Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat kan hæve prisloftet for Kloak A/S.
Kommuneplantillæg H.029 Klimatilpasning
Miljørapport Klimatilpasningsplan
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 13.

Boliger, Hasserisvej 124, Hasseris. Kommuneplantillæg 3.013 og lokalplan 3-3109 (1. forelæggelse).
2013-13898.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
Nærværende indstilling omfatter et forslag til lokalplan for ejendommen Hasserisvej 124. Forslaget
har tidligere været fremsat, men er siden blevet ændret efter ønske fra bygherre. Ændringerne omfatter bl.a. lavere bygningshøjde og etageantal, materialevalg og et færre antal lejligheder. Desuden
er en parkeringskælder ikke længere del af projektet.
Formål
Forslaget til lokalplan omfatter alene ejendommen Hasserisvej 124.
På ejendommen findes i dag de tidligere kontorbygninger til HK Aalborg, som ikke længere anvendes. Den eksisterende bebyggelse kan med forslaget nedrives og erstattes af 20 boliger på ca. 120
m2 hver. Bebyggelsen kan opføres som etageboligbebyggelse i 2 etager.
Bebyggelsen tilpasses terrænet ved fastlæggelse af en øvre kote. Grunden er disponeret med plads
til parkering ved de enkelte boliger samt langs Hasserisvej. Langs Hasserisvej bevares den grønne
beplantning, og der bliver mulighed for at etablere grønne områder tæt på boligerne.
Kommuneplanen
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.3.D2 Hasserisvej, samt kommuneplantillæg 3.013.
Lokalplan 3-3-109
Området er omfattet af en eksisterende lokalplan, hvis formål er at bevare Hasseris Villabys karakter som et område med bevaringsværdige bygninger samt sikre, at området fortsat benyttes til bolig
og småerhverv.
Den eksisterende lokalplan ophæves for området omfattet af denne lokalplan.
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)
Forslaget omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i ovennævnte bekendtgørelse, hvorfor der ikke skal udarbejdes screening eller VVM-redegørelse.

Aalborg Byråd
Byrådet

Møde den 16.12.2013
kl. 15:00

Side
Autorisation

53

MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Lokalplanforslaget er omfattet af loven. Aalborg Kommune har derfor foretaget en screening med
det resultat, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, idet forslaget fastlægger anvendelsen af et
mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi/Aalborg Kommunes Klimastrategi
Forslag til lokalplan er vurderet i forhold til de mål, der er opstillet i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi.
Det vurderes i forhold til klima, at påvirkningen er positiv. Der stilles krav om lavenergibyggeri
under forudsætning af positiv samfundsøkonomi. Derudover stilles der krav om permeable belægninger på brandveje. I forhold til ressourcer vurderes påvirkningen at være neutral, da der alene
stilles krav om reservering af arealer til sortering og opbevaring af affald.
I forhold til natur vurderes lokalplanen at have en positiv påvirkning, da det eksisterende erhvervsområde med fast belægning/parkeringspladser ændres til et boligområde med meget store friarealer.
I forhold til miljø og sundhed vurderes påvirkningen at være neutral, da trafikbelastningen ikke vil
være væsentlig anderledes end den nuværende, og da nye boliger og opholdsarealer skal afskærmes
mod støj.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen medfører ikke direkte udgifter for kommunen.
Kommuneplantillæg 3.013 - Hasserisvej 124 - pdf til politisk behandling
Lokalplan 3-3-109, Boliger Hasserisvej, pdf til politisk behandling
Beslutning:
Socialdemokratiet stillede forslag om, at sagen blev udsat med henblik på fornyet drøftelse i Teknikog Miljøudvalget (By- og Landskabsudvalget).
For Socialdemokratiets forslag stemte 17 (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Poul- Erik
Lyngdorf, Dansk Folkeparti)
Imod 14 (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Felix Henriksen, Anne-Dorte Krog og Daniel Nyboe Andersen).
Socialdemokratiets forslag var herefter godkendt.
Dansk Folkeparti bemærkede, at de tager forbehold for det nye forslag til lokalplanen, ved 2. behandlingen.
I det tidligere fremsendte forslag var der mange protester fra borgerne i Hasseris, så vil vi med stor
interesse se, hvilke indsigelser der kommer fra borgerne med det nye forslag.
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Punkt 14.

Nordhavnen, Havnegade. Kommuneplantillæg 1.023, lokalplan 1-2-109 og Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse).
2012-30217.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag, idet udvalget bemærker, at lokalplanens § 6.6 skal justeres, således at der er krav om tagterrasse.
Kirsten Algren kan ikke anbefale lokalplanforslag 1-2-109. Formålet er at skabe et nyt attraktivt
byområde med blandede byfunktioner med fjorden som herlighedsværdi. Med etableringen af en
dagligevarebutik/discountbutik, og hvad det medfører, forsvinder herlighedsværdien. Punkt 6.8
Skiltning i lokalplanen 1-2-109, skal der stilles nogle krav i lokalplanen om pyloner og skiltning,
som skal opfyldes af virksomhederne, så vi politisk kan tage stilling.
Mariann Nørgaard og Poul Erik Lyngdorf deltog ikke under sagens behandling.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Henning G. Jensen og Mariann Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsbeskrivelse
Teknik- og Miljøudvalget godkendte en startredegørelse for lokalplan 1-2-109, Nordhavnen, Havnegade, Nørresundby Midtby i mødet den 6. september 2012 (punkt 8).
Byrådet godkendte debathæftet ’Debat om butikker på Nordhavnen i Nørresundby’ i mødet den 11.
februar 2013 (punkt 3). Med udgangspunkt i debathæftet blev der afholdt debat i perioden den 20.
februar til den 19. marts 2013. Opsamlingen på debatten blev godkendt i byrådets møde den 10. juni
(punkt 5).
Formål
Aalborg Havn satte primo 2012 arealet umiddelbart øst for Limfjordsbroen på Nørresundby Havnefront til salg. I udbudsmaterialet var der fra sælgers side opbakning til at ville medvirke til, at
fremme en lokalplan, der med en bebyggelsesprocent på maks. 125 muliggør boliger, kontorer, butikker og en dagligvarebutik. Arealet er solgt til en privat bygherre, og handlen er betinget af en ny
lokalplan, der muliggør byggeri i form af hotel, restaurant, en dagligvarebutik samt bolig- og kontorbyggeri.
Aalborg Havns salg af Nordhavnen i Nørresundby har været medvirkende til at starte en proces,
hvor en fremtidig omdannelse af hele Nørresundbys østlige havnefront fra Limfjordsbroen til Limfjordstunnellen drøftes.

Aalborg Byråd
Byrådet

Møde den 16.12.2013
kl. 15:00

Side
Autorisation

55

Målet med omdannelsen af Nordhavnen, som et centralt omdrejningspunkt for hele Nørresundbys
østlige havnefront, er at skabe et nyt, attraktivt byområde, som med en blanding af boliger og erhverv i samspil med indbydende byrum skal medvirke til at skabe et mangfoldigt og levende bymiljø. Omdannelsen skal samtidig understøtte kommuneplanens mål om koncentreret byvækst indenfor
vækstaksen.
En vis andel af butikker kan tiltrække andre end dem, der bor eller arbejder på Nordhavnen og de
tilgrænsende områder, og dermed understøtte ønsket om liv og mangfoldighed i selve området.
Etablering af en dagligvarebutik indenfor projektområdet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens (hovedstrukturens) bestemmelser vedrørende detailhandel. En forudsætning for, at ønskerne om detailhandel kan realiseres er, at den eksisterende bymidteafgrænsning i Nørresundby,
som er fastlagt i kommuneplanens hovedstruktursafsnit om butikker søges ændret, således at det
aktuelle område omfattes.
Nordhavnen samt Nørresundby Havnefront Øst er på hovedstruktursniveau udpeget som byomdannelsesområder jf. planlovens § 11d. Planloven giver i § 15a, stk. 2 mulighed for at lave lokalplaner,
der tillader støjfølsom anvendelse af støjbelastede arealer i byomdannelsesområdet, når det kan sikres, at støjbelastningen bringes til ophør inden for en begrænset overgangsperiode, der ikke væsentligt overstiger 8 år fra tidspunktet for den endelige lokalplanens offentliggørelse.
Udover udfordringen med støj, kan aktiviteterne fra havneformål og driften på Hedegaard Agro A/S
give anledning til en støvbelastning i lokalplanområdet.
Havnen A/S og Hedegaard Agro A/S har identificeret de væsentlige støj- og støvbelastende aktiviteter, der kan påvirke lokalplanområdet samt anvist de tiltag, der vil blive gennemført for at bringe
disse miljøbelastninger til ophør indenfor en rimelig overgangsperiode. På den baggrund vurderer
Aalborg Kommune i relation til støjudfordringen, at der er udsigt til, at støjbelastningen fjernes indenfor en overgangsperiode, der ikke væsentligt overstiger 8 år jf. planlovens § 15a, stk. 2. Når de
tiltag, som Havnen A/S og Hedegaard A/S har anvist til fjernelse af støvgener, er gennemført, forventes støv ikke at give anledning til væsentlige gener indenfor lokalplanområdet.
Kommuneplanen
Kommuneplanens hovedstruktur - Fysisk Vision 2025 - har bl.a. som mål, at der skal ske en koncentreret byvækst i vækstaksen, herunder de centrale havnefronter.
Nordhavnen er en central del af den østlige del af Nørresundby Havnefront, hvor området som helhed er et af hovedstrukturens 'nedslag'. Området har en særlig interesse til fortætning, til bosætning
og blandede byfunktioner med fjorden som herlighedsværdi, og potentialet for rekreative aktiviteter
med tilknytning til vandet skal udnyttes.
Lokalplanen understøtter disse mål ved at skabe mulighed for koncentreret byudvikling på et centralt beliggende tidligere erhvervsområde. Lokalplanen har desuden til formål at sikre blandede byfunktioner, der kan understøtte bylivet, klimasikrede boliger i høj arkitektonisk kvalitet samt gode
rekreative muligheder ved fjorden.
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Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde '1.2.H1 Havnemolen'. Lokalplanen er
ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
Kommuneplantillæg 1.023 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et særskilt dokument.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget er omfattet af loven. Aalborg Kommune har
derfor foretaget en screening med det resultat, at der er udarbejdet en samlet Miljøvurdering for
planforslagene. Miljøvurderingen beskriver, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planernes miljøpåvirkninger skal overvåges. Screeningen og miljørapporten findes
i et særskilt dokument ’Redegørelse for bæredygtighed, lokalplan 1-2-109’.
VVM – Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
Anlæg i lokalplanen kan være omfattet af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Er anlægget omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen skal der forud for
byggesagsbehandling udarbejdes et Kommuneplantillæg med tilhørende VVM -redegørelse for anlægget. Er projektet opført på bilag 2, skal der foretages en screening for at vurdere, om projektet
kan få væsentlig indvirkning på miljøet og dermed er omfattet.
Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi / Aalborg Kommunes Klimastrategi
Lokalplanen fremmer målet om mindre energiforbrug og udledning af CO 2, da der stilles krav om
lavenergibyggeri med anbefaling om, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning med fjernvarme.
Klimaforandringer imødekommes ved at der stille krav om minimum sokkelkote, separatkloakering
og lokal håndtering af regnvand ved LAR-løsninger.
Der skabes mere naturindhold i området i forbindelse med kravet om LAR-løsninger til håndtering
af regnvand ved begrønning af tage, beplantning og grønne opholdsrum.
Udbygningsaftale
I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren/sælgeren af arealet om
finansiering af et nyt signalreguleret kryds mellem Havnegade og Østerbrogade samt ombygning af
Østerbrogade på strækningen fra Brolandingen til Engvej. Udbygningen på Nordhavnen nødvendiggør en krydsombygning og i sammenhæng hermed en ombygning af en strækning Østerbrogade
således, at der kan opretholdes en acceptabel trafikafvikling. Udbygningsaftalen offentliggøres som
et særskilt dokument.
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Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter
for kommunen.
1-2-109 forslag til LP - pdf til politisk behandling
1-2-109 Redegørelse for bæredygtighed - pdf til politisk behandling
Kommuneplantillæg 1.023 - Nordhavnen - pdf til politisk behandling
NY udbygningsaftale - Nordhavnen - pdf til politisk behandling
Beslutning:
For indstillingen stemte 27
Imod 2 (Kirsten Algren og Daniel Nyboe Andersen)
Kirsten Algren kan ikke godkende lokalplanforslaget 1-2-109 med dagligvarebutik/discountbutik på
Nørresundby havnefront. Punkt 6.8 skiltning i lokalplanen 1-2-109. Der bør stilles krav i lokalplanen om pyloner og skiltning, som skal opfyldes af virksomhederne, og ikke blot henstillinger.
Henning G. Jensen, Mariann Nørgaard, Mads Sølver Pedersen og Poul Erik Lyngdorf deltog ikke i
sagens behandling.
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Punkt 15.

Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby, Lokalplan 1-2-110 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).
2012-34304.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt, idet udvalget
bemærker, at § 6.3 skal ændres, således at der indsættes krav om, at tage skal begrønnes, da regnvandet skal forsinkes som følge af høj grundvandsstand i området.
Ændringer i planen
I forhold til det godkendte forslag (september 2013), er der, ud over redaktionelle justeringer, foretaget følgende ændringer:
Lokalplanen
§ 6.3 Tage. Tage skal begrønnes er ændret til tage kan begrønnes.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
Byrådets møde den 9. september 2013 (punkt 3).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 18. september - 13. november 2013.
Formål
Lokalplanen er udarbejdet for at gøre det muligt, at omdanne området til et nyt boligområde (delområde A). Desuden bliver arealet mellem Thistedvej og jernbanen forskønnet og den bymæssige
karakter styrket. For delområde B fastholdes anvendelsen til tekniske anlæg til jernbanen.
Planen åbner mulighed for opførelsen af 21 tæt-lave boliger i én etage og med etagearealer på 85105 m2 pr. bolig. I lokalplanen stilles der krav til bebyggelsens udseende, adgangsvej, beplantning
og stiforbindelse.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 8.620 m2 overvejende i landzone. Med bekendtgørelsen af lokalplanen overføres området til byzone. Området er i privat eje.
Planen skal sikre en offentlig tilgængelig sti langs jernbanen, ligesom en grøn forbindelse langs
banelegemet understreges bl.a. ved at der etableres en beplantet vold.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering.
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Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi/Aalborg Kommunes Klimastrategi
Lokalplanen fremmer målet om mindre energiforbrug og udledning af CO 2, da der stilles krav om
lavenergibyggeri. Herudover er området forsynet med fjernvarme, og der åbnes mulighed for opsætning af solceller. For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes
kollektiv varmeforsyning med fjernvarme.
Lokalplanen fremmer målet om forebyggelse og tilpasning til de forventede klimaforandringer ved
krav om følgende:
- Lokal håndtering af regnvand dvs. LAR-løsninger til begrænsning, neddrosling og rensning af
overfladevandet.
- Sokkelkote på ny bebyggelse fastsættes til 2,42 m DVR90 jf. Klimastrategien.
Kravet om LAR-løsninger og kravet om, at området skal udvikles med en grøn profil, skaber mere
naturindhold i lokalområdet.
Kommuneplanen
Lokalplanen er i overensstemmelse med byrådets retningslinjer for fortætning, byomdannelse- og
boligudbygningsstrategi med fokus på vækstaksen, som strækker sig fra lufthavnen i vest til havnen
i øst.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde ’1.2.D1 Lindholm Brygge m.fl.’ og
’1.2.T1 Jernbanen’ til henholdsvis blandet bolig- og erhvervsområde og tekniske anlæg. Lokalplanen er i overensstemmelse hermed.
Lokalplan 12-063
Ved den endelige godkendelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan 1-2-110 ophæves lokalplan
12-063, Lindholm Station, Nørresundby, for det område, der er omfattet af lokalplan 1-2-110.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen medfører ikke udgifter for kommunen.
Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.

Søren Walentin, Løkkevej 2, 9400 Nørresundby
Calum Ejendomsselskab, Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg
Forsyningsvirksomhederne, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Søren Walentin vedrørende adgangsveje til boligerne.
Der gøres indsigelse imod, at lokalplanen ikke omfatter adgangsruten mod Lindholm station og
Netto fra det nye boligområde. Vejen er i dag en busvej uden stisystem / fortorv for bløde trafikanter. Med 21 nye boliger må trafikken af gående anses for stigende..
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Desuden mener indsigeren, at adgangen til Thistedvej for 21 nye boliger sammenholdt med den nye
adgang fra Lidl vil belaste trafikken på Thisted vej yderligere. Det må give flere flaskehalse at åbne
endnu en stikvej til Thistedvej, og området fra rundkørslen ved Lindholm Stations vej og til baneoverskæringen på Thistedvej er allerede stærkt belastet i dag.
Søren Walentin mener, det bør overvejes at føre banen igennem tunnel eller over bro ved Thistedvej
før der bygges yderligere boliger i området.
Svar: Ikke imødekommet
Det omtalte område ligger uden for lokalplan 1-2-110’s afgrænsning.
Den eksisterende udformning af Lindholm Nærbanevej mellem rundkørslen og parkeringspladsen/stationsområdet med kantstensafgrænsede græsrabatter er dog af Teknik- og Miljøforvaltningen
vurderet at være tilfredsstillende i forhold til de nuværende og fremtidige mængder af fodgængere
og cyklister.
Den ekstra trafik, som 21 nye boliger vil medføre, er meget begrænset. Denne trafik vil derfor ikke
være problematisk i forhold til udkørsel til Thistedvej, ligesom den ekstra belastning på selve Thistedvej er marginal.

2. Bemærkning fra Calum Ejendomsselskab v. Finn Nygaard vedrørende bebyggelsens udseende,
ubebyggede arealer og tekniske anlæg.
Der er bemærkninger om en henvisningsparantes vedrørende § 6.2 Facader. Desuden ønsker man i
§ 6.3 tilføjet, at ”tagene i materialevalget ikke må være kraftigt lysreflekterende eller virke blændende”. Tage ”skal” begrønnes ønskes erstattet af ”kan” begrønnes. Befæstede arealer i pkt 7.3
ønskes tilføjet ”som fx p-arealer, vendeplads mv”. og endelig foreslås § 9.7 ændret til: ”Der kan
suppleres eller erstattes med regnvandskassetter under adgangsvejen til forsinkelse af regnvand”.
Svar: Taget til efterretning
Lokalplanen er justeret jf. ovenstående
3. Bemærkninger fra Forsyningsvirksomhederne vedrørende affald og varme
3 a. Bemærkninger fra Forsyningsvirksomhederne vedrørende affald
Svar: Delvis imødekommet
Standardteksten om Affald er ikke medtaget i lokalplanens redegørelse, da det er en serviceoplysning, og det skønnes, at lokalplanens bestemmelse pkt. 9.4 Renovation med henvisning til Regulativ
om affald er dækkende.
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3 b. Bemærkninger fra Forsyningsvirksomhederne vedrørende Varme i Redegørelse for Bæredygtighed
Forsyningsvirksomhederne gør opmærksom på, at der ikke kan stilles krav om tilslutningspligt til
fjernvarme for lavenergibyggeri.
Svar: Taget til efterretning
Formuleringerne i Redegørelse for bæredygtighed på side 4, 5 og 6 er justeret jf. ovenstående.
3 Indsigelser i samlet PDF
Lokalplan 1-2-110, Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby Midtby
Redegørelse for bæredygtighed - Lokalplan 1-2-110, Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby Midtby
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 16.

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (1. forelæggelse).
2013-38056.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender ophævelse af lokalplan 10-011.
Tina Staun Sørensen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse
Baggrund for ophævelse af lokalplan 10-011
Lokalplan 10-011 blev udarbejdet i 1982. Baggrunden var et øget pres på lejemålene i strøggaderne
- særligt i forhold til anvendelsen i stuetagen. Årsagen var et stigende antal pengeinstitutter og lignende, der ønskede at placere sig i midtbyen. Resultatet var en uhensigtsmæssig udvikling set fra et
byplanmæssigt synspunkt, da detailhandlen i bykernen uønsket blev udtyndet.
Siden lokalplanen blev udarbejdet - og særligt indenfor de seneste 10-12 år - har både detailhandel
og liberale erhverv ændret sig markant i forhold til ønsker og krav til lokalisering, butikstyper mv.
Dette afspejler sig i gadebilledet, og betyder en ændret tilgang til de anvendelsesmuligheder, der
ønskes i bymidten.
En konsekvens af dette er bl.a., at flere større delområder af lokalplan 10-011 er blevet aflyst og
erstattet af nye lokalplaner. Endvidere er der fra bygherrer pres på, for at kommunen skal dispensere
fra bestemmelserne om, at der ikke må være boliger på 1. sal og i stueetagen.
Samtidig er den centrale del af Aalborg under stor forandring, hvilket i et lidt mere overordnet perspektiv er med til at definere, hvilke funktioner og anvendelser, der skal være i bymidten for at skabe og fastholde en attraktiv og levende bymidte. Det drejer sig om alt fra flere boliger, kulturelle
tilbud, uddannelsesinstitutioner mv.
Samlet set betyder denne udvikling, at det er blevet vanskeligt at administrere efter lokalplanen i
udviklingen af en dynamisk midtby. Det er vanskeligt at håndhæve de oprindelige intentioner, der
var i lokalplanen, ligesom det er vanskeligt at opretholde en ensartet administration i byggesagsbehandlingen.
Konsekvenseraf ophævelsen
Lokalplan 10-011 fastsatte bestemmelser for anvendelsen af facadeejendommene i strøggaderne i
bykernen. Anvendelsen var således reguleret i stueetagen, på 1. sal samt de øvrige etager, i forhold
til hvor der kunne være butikker, kontorer og boliger.
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Med ophævelsen falder administrationen indenfor området tilbage til kommuneplanens rammer, og
de øvrige lokalplaner og byplanvedtægter, der er gældende. I forhold til anvendelsen er det kommuneplanens rammer, der fremadrettet vil være gældende. Det betyder bredere anvendelsesmuligheder
for de ejendomme, der har været omfattet af lokalplan 10-011. Der vil blive åbnet mulighed for at
etablere boliger i stueetagen og på 1. sal, ligesom der åbnes mulighed for etablering af erhverv på
etagerne over 1. sal.
Disse muligheder for en bredere og mere blandet anvendelse kan give risiko for ændrede støjpåvirkninger i forhold til i dag. Dels i forhold til den eksterne støj fra veje, hvor boliger kan komme
tættere på gaden. Dels i forhold til den interne støj mellem lejemål på de forskellige etager i en
ejendom.
Hvis der kommer ansøgninger om at ændre anvendelse, vil denne problematik blive taget op i forbindelse med byggesagsbehandlingen. I byggesagsbehandlingen vil det således være et vilkår og en
forudsætning, at de gældende støjkrav kan overholdes. Ellers kan der ikke opnås tilladelse til anvendelsen. Denne problemstilling er ikke væsentlig anderledes end situationen med lokalplan
10-011 som grundlag. Forskellen er, at skellet mellem erhverv og bolig kan være andre steder.
I forbindelse med byggesager vil bygningsreglementets regler være gældende. Projekter, der skaber
væsentlige ændringer af de eksisterende forhold og påvirkninger på omgivelserne, kan kræve udarbejdelse af en lokalplan. Endelig kan kommunen vælge at udarbejde en lokalplan for et givent område, for at sikre eller fastholde en bestemt udvikling af området.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Ophævelsen af lokalplan 10-011 er omfattet af loven. Aalborg Kommune har derfor foretaget en
screening med det resultat, at ophævelsen af lokalplan 10-011 ikke skal miljøvurderes, idet den ikke
må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningsskemaet offentliggøres sammen med
ophævelsen af lokalplan 10-011.
Økonomi
Ophævelsen af lokalplan 10-011 skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Ophævelse af lokalplan 10-011 Etageanvendelses- og bevaringsplan, Aalborg Midtby
Beslutning:
Godkendt.
Konservative bemærkede, at de ønsker at der kun skal kunne etableres butikker i stueetagen.
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Punkt 17.

Sundby-Hvorup Boligselskab – Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A).
2012-47060.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
at renoveringsprojektet godkendes,
at der stilles kommunegaranti for realkreditlån på maksimalt 33.820.000 kr. til finansiering af
renoveringen,
at der bevilges et rente og afdragsfrit lån på 300.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen
(særlig driftsstøtte),
at der godkendes nedlæggelse af 8 almene ungdomsboliger, og
at byrådet på statens vegne opretholder den nuværende ungdomsboligfinansiering med offentlig
støtte
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 16.
Afdelingen ligger i den vestlige udkant af Vestbjerg og består af 1- og 2-plans rækkehuse. Bebyggelsen er opført i tre etaper. Etape 1, Hanebjælken 1-161, er opført i 1988 og indeholder 72 familieog 8 ungdomsboliger samt et fælleshus. Etape 2, Hanebjælken 70-120, er opført i 1989 og indeholder 25 ældreboliger. Etape 3, Mejlstedvej 30-52, er opført i 2002 og indeholder 12 ældreboliger.
Renoveringssagen omfatter kun etape 1 og 2 på Hanebjælken.
Bebyggelsen er opført i rødt murværk med bagmure i letbetonelementer. Tagkonstruktionen er udført i gitterspær og med tagbeklædning af bølgeeternitplader. Facader på de toetagers boliger er
beklædt med samme type bølgeeternitplader. Pladerne indeholder ikke asbest, men er af de tidlige
versioner af asbestfrie bølgetagplader, som har vist sig ikke at have den forventede holdbarhed og
levetid.
Tagbeklædningen har i flere år voldt problemer på grund af smuldrende tagplader og utætte tage.
Der er konstateret huller i tagpladerne i halvdelen af de besigtigede tagrum og der har været vandskader i boligerne. Desuden er der en del revnedannelser i de indvendige vægge på grund af mangelfuld udførelse af vindafstivningen i tagkonstruktionen og af forankringen til de stabiliserende
vægge. Under hensyntagen til bebyggelsens alder og byggeteknik er vedligeholdelsestilstanden i
øvrigt som forventelig. De tekniske installationer har lang restlevetid tilbage.
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Der er ikke udarbejdet en egentlig helhedsplan, da afdelingen grundlæggende har en god disponering og boligindretningen er tilfredsstillende. Familieboligerne er lette at udleje. Renoveringen ønskes primært gennemført på grund af smuldrende tagplader og revnedannelserne i de indvendige
vægge.
Tagpladerne udskiftes med brædde undertag og listetagpap og tagrummet efterisoleres samtidigt
med yderligere 100 mm isolering. Eksisterende zinktagrender og -nedløb genanvendes. Tagkonstruktionen forankres korrekt til indvendige vægge, så revnedannelser undgås i fremtiden. Revner
udbedres og vægge males. Facadeplader i bølgeeternit udskiftes med eternitbrædder.
Af hensyn til en energioptimering installeres der individuelle målere på vand og varme og der monteres HPFI-relæer i alle boliger. Aftrækskanaler fra baderum og køkken udskiftes og efterisoleres og
der udføres fugtstyret ventilator i baderum.
For at fremtidssikre boligerne er det besluttet at udskifte alle køkkener med nye moderne køkkenelementer og der udføres tagvinduer med lysskakt, hvor der er indeliggende badeværelser. Disse
arbejder støttes ikke af Landsbyggefonden, men er godkendt finansieret med det rådighedsbeløb,
der fremkommer ved fritagelse for dispositionsfondsforpligtelsen i forbindelse med udamortiserede
lån.
De 8 ungdomsboliger nedlægges. 6 stk. sammenlægges til 3 stk. 2-rums familieboliger og 2 sammenlægges med nabolejligheder til 3-rums boliger. Ungdomsboligerne er vanskelige at udleje og
ønskes derfor nedlagt.
Landsbyggefonden har oplyst, at der er mulighed for, at kommunen kan godkende, at statsstøttebidrag til ungdomsboligerne videreføres, selv om de ændres til familieboliger. Der skal søges om dette. Fonden har oplyst, at afdelingens økonomi efter renoveringen ikke muliggør indfrielse af de oprindelige, støttede lån.
Der er ikke tale om et løbende tilskud, da ungdomsboligerne er finansieret efter en gammel ordning,
hvor der blev ydet et éngangstilskud til opførelsen for at reducere huslejen. Så en videreførelse af
statsstøtten er uden økonomiske konsekvenser for kommunen.
Renoveringsprojektet og de økonomiske konsekvenser er behandlet og godkendt af beboerne.
Landsbyggefonden ønsker sagen fremmet, så skema A kan godkendes inden årsskiftet af hensyn til
lånebevillingen.
Med renoveringen reduceres antallet af boliger med 5 til 112 familieboliger.
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Økonomi
Den samlede renoveringsudgift er beregnet til ca. 33,8 mio. kr. svarende til 4.676 kr. pr. m2.
Landsbyggefonden har den 13. juli fremsendt en skitse til en finansieringsplan. Renoveringen skal
finansieres med støttede og ustøttede lån med en samlet årlig ydelse på ca. 1,7 mio. kr. Lånene skal
finansieres med driftsstøtte bl.a. i form af kapitaltilførsel efter 1/5-ordningen og med delvis fritagelse for indbetaling af ydelserne på udamortiserede lån fra opførelsestidspunktet samt med huslejestigning. Fonden har den 4. november bekræftet, at en ufinansieret del af ydelsen på 512.000 kr. pr.
år først vil blive endeligt fastlagt ved skema B og vil blive finansieret gennem huslejestøtte eller
supplerende driftslån uden yderligere tilskud fra kommunen end den kapitaltilførslen på 300.000 kr.
efter 1/5-ordningen, som foreslås af fonden.
Kapitaltilførsel
Som det fremgår, er det nødvendigt med en kapitaltilførsel til afdelingen. De 1,5 mio. kr. skal anvendes til finansiering af ydelser på realkreditlån med ca. 105.000 kr. om året.
Landsbyggefonden foreslår følgende fordelingsgrundlag efter den såkaldte 1/5-model:
Aalborg Kommune
Realkreditinstitutter
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen

Rente- og afdragsfrit lån
Rente- og afdragsfrit lån
Lån fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra egen dispositionsfond

20%
20%
20%
20%
20%

I alt

100%

300.000
300.000
300.000
300.000
300.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.500.000 kr.

Huslejekonsekvenser
Den nuværende gennemsnitlige husleje er på 728 kr. pr. m2 pr. år. Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige med 10 kr. til 738 kr. pr. m2 pr. år.
Finansiering:
Udgift
I alt

Støttede
Ustøttede
realkreditlån realkreditlån
1)

Egen finansiering og
tilskud 2)

Kapitaltilførsel
(se ovenfor)

Kommunal garanti 3)

- - - Kr. - - Renoveringsudgift

33.820.000

26.820.000

7.000.000

0

1.500.000 maks. 33.820.000

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Der kan blive tale om egenfinansiering, når den ufinansierede del af renoveringsudgiften skal finansieres ved skema
B.
3) Kommunen skal for de støttede og de ustøttede lån garantere for den del af lånene, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab på de støttede lån. Garantiforpligtelsen er endnu ikke beregnet.

Det er en forudsætning, at Landsbyggefonden giver delvis fritagelse for indbetaling af ydelser ved
udamortisering af de oprindelige realkreditlån og at den ufinansierede del af renoveringsudgiften
ikke vil give yderligere udgifter for kommunen.
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Aalborg Kommunes medvirken i kapitaltilførsel skal være betinget af de øvrige parters tilsagn om
medvirken.
Udover de særlige vilkår, der normalt stilles i renoveringssager, skal det være et vilkår, at valg af
farve på facadeplader skal godkendes af kommunen i forbindelse med godkendelsen af skema B.
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 18.

Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg - 171
alm. ungdomsboliger - Skema A+B.
2013-46884.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger m.v. til projekte med en støtteberettiget
anskaffelsessum inden byggestart på 191.947.500 kr., herunder
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitallån på 19.194.750 kr., svarende til 10% af anskaffelsessummen,
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges,
at der på statens vegne gives tilsagn om driftstilskud i form af et ungdomsboligbidrag på 180 kr.
pr. m2 pr. år, hvoraf kommunen skal godtgøre staten 20%, og
at antallet af ungdomsboliger forøges fra 155 til 171.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
Bygherre: Boligforeningen Fjordblink, afdeling 42.
Projekt
Projektet er med på boligprogram 2013-2015 med 155 almene ungdomsboliger og er planlagt opført
i 2014.
Antallet af boliger er efterfølgende forøget fra det oprindelige antal på 155 til 171 for at opnå en
bedre arkitektonisk helhed med en bygning, der er bearbejdet som et samlet harmonisk volumen,
der er moduleret, så det tilpasses sine omgivelser og byens skala i alle 4 verdenshjørner.
Det samlede afsatte beløb til grundkapitallån til almene boliger reguleres i efteråret 2015, når der
lægges budget for 2016. Forvaltningen er også opmærksom på, at der i andre projekter kan indgå en
regulering, hvor der bygges færre boliger end aftalt.
På denne baggrund kan antallet af ungdomsboliger på Dragen, Godsbanen derfor reguleres fra 155
til 171.
Grundkapitallånet vil efter aftale med Boligforeningen Fjordblink først komme til udbetaling i
2015.
Bebyggelsen er udformet så ungdomsboligerne står hævet på en base af skiftevis tegl og store glaspartier, for at give størst mulig visuel sammenhæng imellem ude og inde på gadeplan.
Vekselvirkningen imellem glas og tegl sikrer at basen får den nødvendige tyngde der skal til for at
skabe balance i facadeudtrykket, samtidig med at de store glaspartier giver de minimum 50% åbenhed/aktivt areal, for at skabe den ønskede kontakt til omgivelserne og livet langs med gaderne.
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Basen indeholder en dagligvarebutik på hjørnet imellem Jyllandsgade og Dag Hammarskjølds Gade, to øvrige lejemål mod vest, samt et fællesvaskeri for bygningens beboere mod syd.
På 1. salen har bebyggelsen et hævet indre gårdrum, som primært skal fungere som ophold for beboerne, hvortil der er adgang fra tre opgange jævnt fordelt langs bygningens vigtigste ankomststeder.
Ved det indre gårdrum er dækket på en central placering åbnet op og tilfører stueplanet dagslys via
et mindre gårdrum, som sikrer, at der også kommer dagslys dybt ind i stueplanet.
I forlængelse af altangangsarealet er der rundt omkring i bygningsvolumenet åbnet større fællesarealer op. Nogle af dem rummer depotrum for beboerne, nogle af dem kan fungere som fælleskøkken/festlokale, mens andre blot er terrasser/opholdsarealer.
Disse har alle visuel kontakt med bylivet langs Jyllandsgade via store åbninger/”huller” i facaden,
udfyldt med fællesfunktioner, hvilket giver bygningens udtryk som helhed en stor fornemmelse af
åbenhed. Især fra fælleslokalet på spidsen af 7. etage, der har fået tildelt bebyggelsens bedste beliggenhed, vil der være et fantastisk kig ud over det meste af Aalborg.
På tagterrasserne, der opstår naturligt ved bygningsvolumenets nedtrapning mod syd, etableres der
også fælles terrassearealer for beboerne, omkranset af grønne tage. Ved at de fordeles jævnt i bebyggelsen har beboerne altid mulighed for at vælge den terrasse der har den bedste sol på et hvert
givet tidspunkt.
Af bebyggelsens 171 ungdomsboliger er 9 af disse indrettet som handicapvenlige boliger. Der indrettes endvidere 2 gæsteboliger på 2. sal.
Facaden er sammensat af gode, robuste materialer, der kræver minimalt vedligehold.
De lukkede partier er lyse sandwich-betonelementer, for udtryksmæssigt at give facaden den nødvendige tyngde på de rigtige steder. Samtidig giver betonelementet også bygningen overfladekarakter, der harmonerer godt med de eksisterende bygninger i den nære kontekst på grunden.
Alle glaspartier udføres i træ-/alu for også her at have minimalt vedligehold. Ruderne er med 3-lags
glas, både af energimæssige hensyn, og for at minimere de eventuelle støjgener der eventuelt kunne
komme fra trafikken langs med Jyllandsgade og Dag Hammarskjølds Gade.
På bygningens facader mod gaden bliver der monteret et skinnesystem med solafskærmende skydepartier i perforerede plader/strækmetal eller lignende.
Etageantallet varierer fra 5 til 7 etager.
Det bebyggede areal bliver på 2.185 m2 og det samlede areal for ungdomsboligerne bliver på 8.550
m2.
Der har været holdt en række dialogmøder med bygherren og arkitekten. Arkitektur og bæredygtighed har været drøftet, og projektet er vurderet med udgangspunkt i bæredygtighedsblomsten og det
brede bæredygtighedsbegreb.
Projektet prioriteres højest på de lokale, de sociale værdier og også relativt højt økonomisk.
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De lokale værdier
Bygningens udformning er i høj grad dikteret af grundens form, deraf ”dragen” og relationen til
omgivelserne. På den ene side byfronten langs Jyllandsgade og på den anden side det nye godsbaneareal. Bygningen er udformet i et fint samspil med de øvrige nye bebyggelser på godsbanearealet.
De sociale værdier
Bygningen er internt organiseret, så der skabes gode anvendelige fællesarealer. Boligerne er funktionelt indrettet med stor komfort og gode lysforhold.
De økonomiske værdier
Bygningen er sammensat af et fremtidssikret rationelt byggesystem med en indbygget fleksibilitet,
der gør det muligt at ændre boligerne over tid.
Projektet overholder desuden krav til energiramme 2015, og der etableres grønne tage sammen med
opholdsarealerne på tagetagen.
Ved godkendelse af Skema B, er et projekt normalt på et niveau, der svarer til et myndighedsprojekt
med målfaste tegninger og en høj afklaringsgrad i forhold til valg af materialer. Dette projekt godkendes på et tegningsgrundlag, der er knapt så detaljeret. Det er derfor aftalt med bygherren, at
projekteringen løbende følges af Aalborg Kommune, og at eventuelle projektændringer skal godkendes og senest i forbindelse med behandling af byggesagen. Såfremt der ikke opnås enighed, vil
der ikke blive givet byggetilladelse.
Byggeriets art

Antal boliger

Etagebyggeri

171 2-rums á ca. 50 m2

Husleje pr. måned
Skema A

Husleje pr. måned
Skema B

3.592 kr.

3.592 kr.

Huslejen er fratrukket et ungdomsboligbidrag på 180 kr. pr. m 2 pr. år.

Baggrund for ansøgning
Byggeriet opfylder de skærpede krav til lavenergibygninger, energiklasse 2015 i bygningsreglement
2010.
Økonomi
Der er indgået en totalentreprisekontrakt med ”fælles” entrepriser på de to ejerlejligheder - erhvervsejerlejligheden i stueetagen og ungdomsboligbyggeriet ovenover.
Udgiftsfordeling: Grundudgifter 18,3%, omkostninger 8,7% og håndværkerudgifter 66,0%.
Rammebeløbet for almene ungdomsboliger påbegyndt i 2013 er på 22.450 kr. pr. m2, inkl. et energitillæg på 1.110 kr. pr. m2 boligareal, da der er tale om etagebyggeri.
Byggeriet skal finansieres indenfor nævnte beløb, og ifølge almenboligloven må rammebeløbet,
inkl. energitillæg godkendt ved skema B ikke overskrides ved byggeriets aflevering (skema C).
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Den gennemsnitlige årlige husleje er 1.042 kr. pr. m2. Heraf udgør kapitaludgifterne 630 kr., og de
øvrige driftsudgifter, ekskl. forsyningsudgifter, 319 kr. pr. m2 pr. år.
Finansiering
Anskaffelsessum og finansiering pr. november 2013:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88 %)

Kommunal
grundkapital
(10 %)

Beboerind- Årlig kommunal
skud (2 %) ungdomsboligbidrag
1)

Kommunal
Garanti
2)

- - - Kr. - - 191.947.500

168.913.800

19.194.750

3.838.950

307.800

107.537.000

1): Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ungdomsboligbidrag. Bidraget er en løbende ydelse, der er indeksreguleret og udgør 180 kr. pr. m2 pr. år for tilsagn meddelt i 2013. Heraf betaler kommunen 20% og staten
80%.
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.
2): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.
Ejendommens værdi (markedsværdien) og dermed garantibeløbet er foreløbig beregnet af det långivende realkreditinstitut.

Anskaffelsessummen svarer til rammebeløbet. Den beregnede husleje og den samlede anskaffelsessum må betegnes som rimelige.
Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg - 171 alm. ungdomsboliger - alm. og særlige vilkår - skema A+B
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 19.

Østre Havn, offentlige og private veje, overordnede stier og kajanlæg.
2010-8545.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at Østre Havnegade, inkl. fortov og cykelsti, efter anlæg optages som offentlig vej,
at den overordnede stiforbindelse efter anlæg optages som offentlig stiforbindelse, og
at øvrige veje og stier samt kajanlæg forbliver private arealer.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med lokalplan 1-4-106 Boliger og Erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret har bygherre
A. Enggaard A/S ansøgt om, at fordelingsvejen Østre Havnegade (tidligere Hørfrøvej, rød i kortbilag) anlægges af bygherre med efterfølgende overtagelse som offentlig vej, at den overordnede sti
(grøn og sort i kortbilag) i området anlægges af bygherre med efterfølgende overtagelse som offentlig sti, og endelig at kajanlæg (blå i kortbilag) istandsættes af bygherre med efterfølgende overtagelse som offentlig kajanlæg.
Ved accept heraf vil det betyde, at vedligeholdelse og drift fremadrettet overgår til Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Trafik & Veje. Disse fremadrettede udgifter er ikke indeholdt
i driftsbudgettet i Trafik & Veje.
På bilag er endvidere angivet ”den åbne Østerå” med gult. Der pågår pt. drøftelser mellem bygherre
og Teknik- og Miljøforvaltningen herom, bl.a. i forhold til anlæggelse og videre drift, hvorfor indstillingen ikke berører denne del.
Den gennemgående vej Østre Havnegade er, jf. tidligere sagsfremstilling den 8. marts 2012, allerede godkendt optaget som offentlig vej af Teknik- og Miljøudvalget. Det offentlige vejareal gælder
til bagkant fortov som illustreret på bilag.
Den overordnede stiforbindelse i lokalplanområdet kobler til cykelstier på Nyhavnsgademod vest
og videre mod øst til stier der bl.a. leder til arbejdspladser såsom KMD. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at den del af stiforbindelsen, der på bilaget er markeret med sort, anlægges af bygherre med efterfølgende overtagelse til offentlig stiforbindelse. Resten af stiforbindelsen (grøn i
kortbilag), henholdsvis en del mod øst og en del om vest, er placeret henover private arealer. Her vil
stiforbindelsens forløb ikke fremgå klart i belægningen, og det vurderes derfor, at stien bør bibeholdes som privat, da driften ikke kan opdeles i henholdsvis offentlig og privat.
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I forbindelse med sagsfremstilling den 8. marts 2012 (punkt 32), har der været en dialog med bygherre vedr. istandsættelse af kajanlæg, med efterfølgende overtagelse som offentligt kajanlæg. A.
Enggaard A/S har via Aalborg Havn fået udarbejdet en tilstandsrapport over kajanlæggene. Denne
rapport har været ved anden ekstern rådgiver til en vurdering. Trods en istandsættelse af kajanlæggene vurderes det, at der fremadrettet må påregnes en større driftsudgift til vedligehold af kajanlæggene. En post der i forbindelse med anlæggelse af Musikkens Hus har vist sig at være uforudsigelig,
hvorfor det anbefales, at kajanlæg forbliver privat i området ved Østre Havn. Kajanlæggene vil
endvidere primært være for områdets beboere.
Østre Havn
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 20.

Viaduktvej, Nørresundby - Nedlæggelse af offentligt vejareal (parkeringsplads).
2013-35811.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender nedlæggelsen af det offentlige vejareal
benævnt litra ”ca” – beliggende Viaduktvej 16, Nørresundby. Arealet ønskes afhændet til den tilgrænsende grundejer (dagligvarebutik). Det nedlagte vejareal tjener ikke som vejadgang for andre
ejendomme og skal fortsat anvendes som kundeparkeringsplads for dagligvarebutikken, der opføres
på Viaduktvej 16, Nørresundby.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af ansøgning fra Viaduktvej 16 Aps om køb af
kommunens parkeringsplads litra ”ca” foretaget høring i henhold til vejlovens bestemmelser om
nedlæggelse af offentlige vejareal.
Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor ved annonce i Nørresundby Avis dateret 25. september
2013 kundgjort den påtænkte nedlæggelse af vejarealet. Der er indenfor høringsfristen ikke indkommet indsigelser til nedlæggelsen, hvilket stemmer overens med vejmyndighedens vurdering af,
at parkeringspladsen ikke har færdselsmæssig betydning for andre trafikanter end kunder til Viaduktvej 16.
Nedlæggelsen af vejarealet har hjemmel i § 23 i lov om offentlige veje, og der er foretaget høring jf.
bestemmelserne §§90 og 91 i kapitel 9 i lov om offentlige veje
Parkeringspladsen har tidligere været anvendt som kundeparkeringsplads for butikker og et pengeinstitut, der havde til huse i den på Viaduktvej 16 nu nedrevne bygning. På stedet opføres en ny
dagligevarebutik med behov for egne parkeringspladser, derfor er interessen for erhvervelse af vejarealet stor. Der er ikke andre tilgrænsende grundejere, der ønsker at erhverve arealet.
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 21.

Offentlig høring af vandplaner.
2013-34506.
Teknik- og Miljøudvalget og Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender det udarbejdede høringssvar fra Aalborg Kommune til vandplan for Limfjorden og vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak, samt høringssvar udarbejdet af Limfjordsrådet. Høringssvaret behandles på Forsyningsudvalgets møde 27. november 2013.
Teknik- og Miljøudvalget: Tina Staun Sørensen og Kirsten Algren var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse
Indledning
Forslagene til de statslige vandplaner var i offentlig høring 1. gang fra oktober 2010 til april 2011. I
forbindelse med gennemgangen af de indkomne høringssvar foretog Naturstyrelsen ændringer i
udkastene, og disse ændringer blev efterfølgende sendt i 8 dages supplerende høring. Vandplanerne
blev herefter endelig vedtaget den 22. december 2011.
I december 2012 kendte Natur- og Miljøklagenævnet de statslige vandplaner ugyldige, og hjemviste
planerne til fornyet behandling i Naturstyrelsen med den begrundelse, at den supplerende høring var
for kort.
Som konsekvens af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse blev vandhandleplanen for Aalborg
Kommune, som byrådet vedtog den 26. november 2012, også ugyldig.
Naturstyrelsen har herefter vurderet, at der skal gennemføres en fornyet høring af vandplanforslagene i sin helhed.
Vandplanerne blev derfor udsendt i en teknisk forhøring til statslige-, regionale- og kommunale
myndigheder i perioden 13.-27. maj 2013. I denne periode havde Teknik- og Miljøforvaltningen en
teknisk dialog med staten.
Statens forslag til vandplaner er nu sendt i offentlig høring i perioden fra 23. juni 2013 til 23. december 2013. For Aalborg Kommune gælder vandplan 1.2 Limfjorden og vandplan 1.1 Nordlige
Kattegat og Skagerrak. Aalborg Kommune har derfor mulighed for at komme med kommentarer og
indsigelser til disse vandplaner.
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I høringsbrev af 17. juni 2013 angiver Naturstyrelsen, at de bemærkninger som Naturstyrelsen modtog i den første høring af vandplanen allerede er behandlet og i relevant omfang indarbejdet i vandplanforslagene. Det er derfor ikke nødvendigt, at Aalborg Kommune fremsender tidligere bemærkninger på ny.
Det høringssvar fra Aalborg Kommune som byrådet skal tage stilling til er derfor hovedsagelig supplerende bemærkninger, dog er de væsentlige bemærkninger fra sidste høring også medtaget. Høringssvaret er udarbejdet af Teknik- og Miljø forvaltningen i samarbejde med Forsyningsvirksomhederne. Høringsvaret vil blive forelagt Forsyningsudvalget den 27. november 2013.
Indsatser i Aalborg Kommune jf. vandplanerne
Aalborg Kommune skal som konsekvens af vandplanudkastene gennemføre følgende indsatsprogram:
Indsatsprogram som Aalborg Kommune skal løfte i 1. planperiode (til og med
2015)

Status

Vandløb
Fjernelse af fysiske spærringer i vandløb,
antal
Ændret vandløbsvedligeholdelse
Vandløbsrestaurering
Genåbning af rørlagte vandløb

197
284
191 km
23,5 km

Afventer
Er opstartet
Er opstartet
Er opstartet

Punktkilder
Regnvandsbetingede udløb, antal
Spredt bebyggelse, antal
Dambrug, antal

64 stk.
404 stk.
6 stk.

Afventer
Afventer
Er opstartet

415 tons

Er opstartet

Kystvande
Vådområder til kvælstoffjernelse for Limfjorden i alt

Bemærkninger til vandløbsindsatser
Den 3. maj 2013 vedtog folketinget en ny bekendtgørelse som muliggør, at kommunerne kan opstarte indsatserne for fjernelse af spærringer, vandløbsrestaurering og genåbning af rørlagte vandløb, som forventes fastlagt i vandplanerne.
Aalborg Kommune er pt. i gang med forundersøgelse af en lang række af disse projekter i vandløbene, Vidkær Å, Hasseris Å, Binderup Å, Dybvad Å, Vøvelbæk, Risbæk og Guldbækken. Der er
tale om flere indsatser i hvert vandløbssystem. I Vidkær Å har Aalborg Kommune afsluttet forundersøgelsen ved Vidkær Dambrug og Koppes Mølle, og har søgt om midler til realisering af disse
spærringer.
Ovennævnte projekter vurderes, at udgøre ca. 1/3 af projekterne. Selv om Aalborg Kommune arbejder med ovennævnte projekter, er det ikke realistisk at alle projekter kan gennemføres inden udgangen af 2015, grundet opgavens størrelse og den forholdsvis korte tidsfrist. Aalborg Kommune er
også afhængig af tilsagn fra staten til både forundersøgelse og realisering for hver enkelt indsats.
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Indsatsen ændret vedligeholdelse, kan først påbegyndes når vandplanerne er vedtaget, og der er
udarbejdet en ny vandhandleplan. Vandhandleplanen kan først forventes vedtaget i efteråret 2015.
Der er således under et år til at gennemføre indsatsen. For hver indsats med ændret vedligeholdelse
skal Aalborg Kommune først ansøge staten om midler til forundersøgelse, forundersøgelsen skal
gennemføres, der skal søges om realisering (typisk midler til erstatninger) og der skal gennemføres
en regulativændring inden indsatsen kan implementeres. Det er derfor helt urealistisk, at indsatsen
med ændret vedligeholdelse kan gennemføres inden udgangen af 2015.
Bemærkninger til dambrug
Der er udpeget 6 dambrug, hvor der skal ske indsatser med hensyn til dambrugenes udledning. Arbejdet med denne indsats er ikke gået i stå som konsekvens af, at vandplanen ikke er vedtaget, idet
der er lovhjemmel i miljøbeskyttelsesloven for denne indsats.
Indsatser på dambrug med hensyn til spærringer ved dambrug er under vandløbsindsatser.
Bemærkninger til åbning af ØsterÅ
Den lukkede del af Øster Å gennem Aalborg midtby er udpeget i vandplanen til at skulle åbnes.
Projektet skal tilpasses byudvikling langs Musikkens Hus, Karolinelund samt Godsbanearealet. Det
er et stort og komplekst projekt, som bedst gennemføres i takt med, at byudviklingsplanerne udvikles. Samtidig indeholder projektet store muligheder for at indarbejde klimatilpasningstiltag for de
områder, der afvander til denne del af Øster Å.
Projektets omfang gør, at det ikke er muligt, at gennemføre åbningen af åen inden udgangen af
2015, hvorfor Aalborg Kommune foreslår, at tidsfristen til efterlevelse af målet for åbning af Øster
Å udskydes til 2. planperiode.
Bemærkninger til spildevandsplanlægning og indsats med regnbetingede udløb
Den nye lange høring af vandplanen bevirker, at der først kan forelægge en vandhandleplan i sommer/efteråret 2015. Det er derfor urealistisk, at Aalborg Forsyning, Kloak A/S kan gennemføre de
forudsatte 2/5 af indsatserne med regnbetingede udløb i årene 2014 og 2015.
En stor del af de resterende regnbetingede udløb der skal ske indsats overfor har udløb til Øster Å.
Der er en sammenhæng mellem løsningsmodel for åbning af Øster Å, Klimatilpasningsplan og indsatsen med regnbetingede udløb. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt, at indsatsen for regnbetingede udløb følger tidsplanen for åbning af Øster Å, for at opnå synergieffekter. Det anføres derfor, at tidsfristen for efterlevelse af mål for indsatser med regnbetingede udløb til Øster Å udskydes
til 2. planperiode.
Bemærkninger til spildevand i åben land
Aalborg Kommune har igangsat arbejdet med tilsyn af de ejendomme, der er beliggende i områder,
hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Der kan dog ikke meddeles påbud til ejendommene, før der foreligger en vedtaget spildevandsplan. Tidsfristen for meddelelsen af påbud inden udgangen 2015 bliver umuligt at nå for alle 404 udpegede ejendomme. Tidsfristen for efterlevelse af
målet foreslås derfor udskudt til 2018.
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Bemærkninger til grundvand
Der er endnu ikke fastlagt indsatser på grundvandsområdet, hvorfor høringssvaret på dette område
har karakter af bemærkninger til de retningslinjer i Vandplanerne, der sætter rammerne for sagsbehandlingen på grundvandsområdet. Samtidig gøres der opmærksom på de udfordringer, der er forbundet med at anvende indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse som virkemiddel til målopfyldelse i Vandplanerne.
Bemærkninger til vådområder
Indsatsen med vådområder sker sideløbende med udarbejdelse af Vandplanerne. Aalborg Kommune
har pt. afsluttet et projekt i Vøvelbæk (5 ha) og søgt realisering på et projekt i Vidkær Å (20 ha).
Aalborg Kommune har lavet forundersøgelse på 5 andre vådområdeprojekter, som er blevet opgivet
enten grundet tekniske hindringer eller manglende opbakning fra lodsejere. Der arbejdes fortsat
med muligheder for at gennemføre flere projekter i Aalborg Kommune.
Bemærkninger til Limfjordsrådets høringssvar
Limfjordsrådet har udarbejdet et høringssvar på vegne af Kommunerne til Limfjordens opland.
Aalborg Kommune er generelt enig i Limfjordsrådets høringssvar.
Limfjordsrådets høringssvar er vedhæftet som bilag.
Aalborg Kommunes høringssvar
Aalborg Kommunes samlede høringssvar til vandplanerne er vedhæftet som bilag.
Aalborg Kommunes bemærkninger til høring af vandplanerne 2013
Limfjordrådets høringssvar til forslag til de statslige vandplaner - 1 generation a.docx
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 22.

Ekspropriation af areal og rettighed til etablering af Vadum Banesti.
2013-35337.
Teknik – og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
at betinget købsaftale vedrørende erhvervelse af et areal til etablering af Vadum Banesti samt
midlertidig erhvervelse af ret til arbejdsareal godkendes, og
at byrådet samtidig tilkendegiver at ville ekspropriere de pågældende arealer til etablering af et
offentligt stiareal for gående og cyklende efter reglerne i lov om offentlige veje § 43, stk. 1, såfremt det ikke kan erhverves ved en frivillig aftale herom.
Tina Staun Sørensen og Kirsten Algren var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse
Med den øgede befolkningstilvækst i byerne er der behov for nye tilbud om rekreations-, frilufts- og
naturoplevelser til borgerne og gæsterne i Aalborg Kommune. Vandre- og cykelturismen er i stigning, ligesom der er særlig stor efterspørgsel efter mulighederne for at komme ud i det bynære landskab i hverdagen.
Projektet med etablering af Vadum Banesti har til formål at sikre en attraktiv offentlig sti på det
eksisterende banespor gennem det bynære landskab nord for Nørresundby og gennem Vadum til
kommunegrænsen til Jammerbugt Kommune. Stien anlægges således, at de særlige kultur – og naturværdier, der knytter sig til banesporet bevares og formidles.
Stien vil matrikulært blive optaget som en offentlig sti.
Banearealet er selvstændig matrikuleret med Aalborg Kommune som ejer, men på den omhandlede
del af strækningen indgår banearealet i en privat ejendom, hvorfor der har været forhandlinger med
grundejeren om afståelse af de til anlægsprojektet fornødne arealer.
Efter lov om offentlige veje § 43, stk. 1, 1. pkt. kan vejbestyrelsen ekspropriere til offentlige stianlæg. Der kan efter samme bestemmelse stk. 3 erhverves ejendomsret til arealer samt erhverves midlertidig rettighed over et areal til brug for anlægsarbejdet (arbejdsareal).
Teknik- og Miljøforvaltningen har konstateret, at det er muligt at indgå frivillig aftale med grundejeren om køb af det nødvendige areal til etablering af stien samt brug af et arbejdsareal. Der er
således derfor indgået en betinget aftale med grundejeren om erhvervelse af 615 m2 af ejendommen
matr.nr. 22h Voerbjerg By, Lindholm samt midlertidig rettighed over 521 m2 til brug for anlægsarbejdet. Den betingede købsaftale og kortbilag er vedhæftet.
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Særligt om skattefritagelse
Købstilbuddet er af sælger betinget af, at han opnår skattefritagelse for fortjenesten ved salget ifølge
ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11,
2. pkt. også for fortjeneste til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen, opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.
Det følger af meddelelser fra SKAT, at betingelserne for at ekspropriere ejendommen skal være
opfyldt på aftaletidspunktet, d.v.s. ved byrådets godkendelse af den betingede købsaftale. Der skal i
lovgivningen foreligge ekspropriationshjemmel til det pågældende formål, og det må kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.
Hjemlen til ekspropriation i den foreliggende sag er vejlovens § 43, stk. 1, jf. stk. 2 hvorefter vejbestyrelsen kan ekspropriere til nyanlæggelse af offentlig stianlæg.
Den anden betingelse går ud på, at der skal være vilje til ekspropriation på aftaletidspunktet, og at
det skal kunne sandsynliggøres, at den ekspropriationsberettigede myndighed vil ekspropriere, hvis
en frivillig aftale ikke indgås. Det indstilles således, at byrådet træffer beslutning herom og tilkendegiver, at man vil ekspropriere det omhandlede areal, såfremt det ikke erhverves ved frivillig aftale.
Økonomiske forhold
Anlæggelse og formidling af stien samt etablering af støttepunkter langs stien finansieres af henholdsvis Vejdirektoratets Cykelpulje, Den A.P. Møllerske Støttefond og Aalborg Kommune. Arealerhvervelsen og de hermed forbundne omkostninger afholdes af Teknik og Miljøforvaltningen, Park
og Natur.
Bilag - Vadum Banesti
Følgeskrivelse Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 23.

Aftale om magelæg af andele af ejerlejligheder på Smedegården, Aalborg Øst.
2013-35170.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender magelægsaftale, hvorved Aalborg
Kommune afhænder en andel på 63 m2 af ejerlejlighed nr. 2 og som vederlag modtager andele på i
alt 71 m2 af ejerlejlighed nr. 4 fra Lejerbo, Aalborg, adf. 715-0.
Ejerlejlighederne er beliggende på plejehjemmet Smedegården, Smedegårdsvej 56, Aalborg Øst.
Tina Staun Sørensen og Kirsten Algren var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse
Sælger
Aalborg Kommune

Matr.nr.
Andel af ejerlejlighed nr. 2,
matr.nr. 6g Nr. Tranders,
Aalborg Jorder, af areal i alt
63 m2.

Vurdering
Andelene af ejerlejligheden
er ikke selvstændigt vurderet.

Planbestemmelser
Lokalplan 08-048 Boligområde og støttecenter ved
Smedegårdsvej, Aalborg
Øst

Sælger

Matr.nr

Vurdering

Planbestemmelser

Lejerbo, Aalborg, afd. 715-0 Andele af ejerlejlighed nr. 4, Andelene af ejerlejligheden
Gammel Køge Landevej 26 matr.nr. 6g Nr. Tranders,
er ikke selvstændigt vurde2500 Valby
Aalborg Jorder, af areal i alt ret.
71 m2.

Lokalplan 08-048 Boligområde og støttecenter ved
Smedegårdsvej, Aalborg
Øst

Overtagelsesdag
Overtagelsesdagen fastsættes snarest efter byrådets godkendelse af aftalen.
Øvrige oplysninger
Størstedelen af plejehjemmet Smedegården ejes af Lejerbo.
Af historiske grunde ejer Aalborg Kommune en mindre ejerlejlighed, hvoraf en del i 2012 blev omdannet til vaskeri.
Da Lejerbo udover plejeboligerne også ejer de nærliggende ungdomsboliger og 48 ældreboliger, der
driftsmæssigt udgør én fælles enhed, har Lejerbo ønsket, at også disse boliger kan benytte vaskeriet.
Derfor er det med Lejerbo aftalt, at Aalborg Kommune afstår vaskeriet mod at få overdraget den 2.
halvdel af et mødelokale samt et dokumentationsrum, der hidtil har tilhørt Lejerbo.
Aalborg kommune får hermed ejerskab til servicearealer til plejehjemmets drift, og dermed en huslejebesparelse.
Magelægsaftalen er betinget af Tilsynsmyndighedernes godkendelse.
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Økonomi
Hver af parterne betaler halvdelen af landinspektøromkostningerne samt tinglysningsafgiften.
Udgifterne til kommunens andel af udstykningsomkostningerne afholdes af Ældre- og Handicapforvaltningen, projekt nr. 3269 - Rammebeløb, bygningsarbejder - Ældreområdet.
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 24.

Kontanthjælpsreformen – Den fremtidige organisering.
2013-14340.
Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Skole- og Kulturudvalget indstiller, at
byrådet godkender, at der oprettes et fælles ”Uddannelseshus” for unge under 30 år i samarbejde
mellem Jobcenter Aalborg, Socialafdelingen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller endvidere, at byrådet godkender,
at det tværfaglige samarbejde udvikles yderligere mellem Jobcenter Aalborg og Socialafdelingen
bl.a. gennem en ændret organisering og nye samarbejdsformer,
at der oprettes et kommunedækkende ”Jobhus” for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år,
som er placeret sammen med indsatsen for de forsikrede ledige og Virksomhedsservice ,
at der oprettes et kommunedækkende ”Job- og Aktivhus” for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år,
at der samtidig oprettes et kommunedækkende ”Sygedagpengehus”,
at der som en naturlig konsekvens arbejdes hen imod 3 rehabiliteringsteams, således at der er ét
team i ”Uddannelseshuset”, et i ”Job- og Aktivhuset” og et i ”Sygedagpengehuset” – dog således at der kan tages højde for den evaluering, som pågår i efteråret 2013 af implementeringen
af Førtidspensionsreformen,
at Jobcenter Integration og Socialcenter Integration bevares uændret,
at Ydelses- og Socialcentret organisatorisk bevares uændret bortset fra en aldersmæssig justering
ift. kontanthjælpsområdet,
at der etableres mentorindsats i såvel ”Uddannelseshuset” som ”Job- og Aktivhuset” med henblik
på at skabe fleksibilitet mellem mentorindsats og rådgiverarbejde,
at mentorindsatsen ledelsesmæssigt knyttes op på Jobcentret i såvel ”Uddannelseshuset” som
”Job- og Aktivhuset”,
at virksomhedernes adgang til jobcentret lettes ved at etablere en ny synlig indgang for virksomhederne – Virksomhedsservice,
at jobkonsulenter fra Projektafsnittet flyttes til henholdsvis ”Uddannelseshuset”, ”Jobhuset” og
”Job- og Aktivhuset”,
at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen etablerer en overgangsmodel, der kan sikre borgerne
den nødvendige indsats indtil organiseringen er endelig på plads i løbet af 2014.
at høringssvarene fra medarbejderne omkring medarbejderinddragelse og uddannelse indgår i den
videre proces.
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Skole- og Kulturudvalget indstiller endvidere, at byrådet godkender,
at UU bibeholdes som en samlet enhed i afdelingen Pædagogik og Skoletilbud,
at UU fysisk samles i "Uddannelseshuset,
at der arbejdes videre med, at en større andel af tiden til vejledning allokeres til opgaver og tilstedeværelse i grundskolen,
at UUs opgaver i ”Uddannelseshuset” defineres nærmere efter den politiske beslutning og vurderes som konsekvens af vedtagelse af ungepakken og
at der senest 2 år efter etableringen af "Uddannelseshuset" udarbejdes en evaluering af modellen,
hvor UU samles i "Uddannelseshuset".
Familie- og Socialudvalget: Helle Frederiksen og Mads Duedahl var fraværende.
Skole- og Kulturudvalget: Daniel Nyboe Andersen og Thomas Krarup var fraværende
Magistraten anbefaler indstillingerne.

Sagsbeskrivelse
Kontanthjælpsreformen, der træder i kraft pr. 1. januar 2014, betyder meget store ændringer i målgruppeopdelingen og indsatsen. Reformen får derfor vidtgående betydning for borgerne og arbejdet
med målgruppen i henholdsvis Socialafdelingen og Jobcenter Aalborg. Det påvirker således også
samarbejdsfladerne mellem afdelingerne samt samarbejdet med eksterne parter.
Specielt indsatsen for de unge under 30 år får et stærkt uddannelsessigte, og det er en anledning til
at udbygge samarbejdet mellem Socialafdelingen, Jobcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning i form af et fælles Uddannelseshus.
Forslaget til organisering blev godkendt i Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget
(11. oktober 2013) med henblik på efterfølgende at blive sendt i høring.
Skole- og Kulturudvalget behandlede alene den del, der vedrørte Uddannelselseshuset i møde den
22. oktober 2013.
Herefter har forslagene været i høring.
Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget 2. behandlede forslaget den 26. november
2013. Indstillingen til byrådet blev godkendt.
Skole- og Kulturudvalget 2. behandlede alene den del, der vedrører Uddannelselseshuset og UU i
mødet den 3. december 2013. Indstillingen til Byrådet blev godkendt.
I det følgende er der en gennemgang af
1.
2.

Forslaget til ny organisering
De indkomne høringssvar
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1. Forslag til ny organisering
Den nye lovgivning betyder en skarp skelnen mellem gruppen under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og de, der er fyldt 30 år eller har en kompetencegivende uddannelse. ”Unge-begrebet” udvides dermed fra under 25 år og op til 30 år.
Det betyder, at for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse får hele indsatsen et klart ”uddannelsessigte”.





De unge opdeles i uddannelsesparate og aktivitetsparate.
Kommunerne opfordres til at yde indsatsen i et miljø, hvor uddannelse er i centrum
Kontanthjælpen erstattes af Uddannelseshjælp, der svarer til SU.
Der kan ydes aktivitetstillæg til aktivitetsparate unge efter 3 måneder på ydelsen, når de unge
deltager i et aktivt tilbud eller modtager mentorstøtte.



For alle uddannelsesparate er målet her og nu ordinær uddannelse (uddannelsespålæg)
o Åbenlyst uddannelsesparate unge skal hurtigst muligt i gang med en uddannelse og henvises til nytteindsats indtil uddannelsesstart
o Indsatsen for uddannelsesparate unge, der er i risiko for at miste fodfæste på uddannelsesvejen, skal være individuelt tilrettelagt og igangsættes hurtigst muligt og fortsætter helt
frem til den unges uddannelsesstart.



For de aktivitetsparate er målet hurtigst muligt at få dem i ordinær uddannelse
o Arbejdet med uddannelsespålægget iværksættes hurtigst muligt, herunder den unges vej
mod uddannelse
o Den unge får ret til koordinerende sagsbehandler
o Individuelt tilrettelagt uddannelsesrettet indsats. Indsatsen for aktivitetsparate unge igangsættes hurtigst muligt.
o Mentor til særligt udsatte unge i de perioder, hvor kommunen pga. den unges situation ikke
kan tilbyde den unge aktive tilbud.

Omvendt får lovgivningen for over 30-årige og personer med en erhvervsrettet uddannelse et stærkt
”jobfokus”
 Matchsystemet afskaffes og gruppen opdeles fremover i
o Jobparate, der vurderes umiddelbart parate til at kunne komme i arbejde
o Aktivitetsparate, der ikke umiddelbart vurderes til at kunne gå i arbejde.
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for kontanthjælpen i nytteindsats efter senest 3
måneder
 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal have helhedsorienteret hjælp
o Ret til koordinerende sagsbehandler.
o Tidlig og helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere senest efter
6 måneder
o Arbejdsrettet indsats. Indsatsen skal have perspektiv mod arbejdsmarkedet og i videst muligt omfang foregå på en arbejdsplads.
o Ret til mentor. Alle aktivitetsparate får ret til en mentor i perioder, hvor de ikke er i aktivitet.
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Et centralt element i kontanthjælpsreformen er en styrkelse af det tværfaglige samarbejde på tværs
af Jobcenter, Socialafdeling og andre parter. En tidlig visitering af borgeren er ligeledes et centralt
krav i reformen.
Udfordringer og muligheder
Reformen rummer en række udfordringer i forhold til den måde indsatsen er organiseret på og gennemføres i dag:
 Aalborg Kommunes visiterende indsats er i dag organiseret efter om personen er under eller
over 25 år. I den nye lovning opdeles efter om personen er under eller over 30 år.
 De unge skal mødes i et uddannelsesrettet miljø og ikke i et jobcenter – det lægger op til at gentænke indgangen for de unge, og dette vil have afledte effekter for den øvrige organisering.
 En ændret opdeling af kontanthjælpsgruppen over 30 år i jobparate og aktivitetsparate med
krav om at ingen er passive, giver anledning til ændrede snitflader og overvejelser om organisering.
 Ny visitationsprocedure med krav om tidlig visitation indenfor 1 uge.
 Uddannelsesydelse. Det vil være en udfordring at implementere en helt ny ydelse, navnlig når
den for visse grupper betyder en nedsat ydelse.
Imidlertid giver reformen også en nye række muligheder for videreudvikling af indsatsen:
 De unge skal mødes i et uddannelsesmiljø og det eksisterende gode samarbejde på ungeområdet kan styrkes gennem oprettelse af et fælles vejledningscenter med Ungdommens Uddannelsesvejledning og uddannelsesinstitutionerne.
 Det tværfaglige samarbejde omkring udsatte unge og voksne styrkes gennem et tættere samspil
mellem bl.a. uddannelses-, job- og social indsats.
 Rådgiverrollen udvikles og brugen af mentorer og jobkonsulenter kan og skal integreres mere
direkte i det almindelige rådgiverarbejde, således at dette får et mere helhedsorienteret præg.
 Inddragelse, empowerment og ansvarliggørelse af borgerne er et gennemgående tema. Hvordan
inddrager og giver vi mere ansvar til borgerne, brugerne, frivillige og virksomhederne. Det
kræver at vi f.eks. opkvalificerer medarbejderne således at der sættes fokus på at borgerne selv
tager ansvar og selv løser konkrete opgaver.
Herudover er der en række principper, som fastholdes:
 Det fremtidige arbejde skal holde fast i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens principper
om målstyring, kvalitetssikring og opfølgning.
 Det skal sikres, at der er tale om faglige miljøer med en bæredygtig størrelse således at ”sårbarhedsproblematikker” undgås.
 Selv om form og organisering kan ændres, skal metoder, der i dag har en klar effekt videreføres
 Det forventes ikke, at der samlet set bliver flere eller færre ressourcer til at løfte opgaverne.
Udviklingsarbejdet skal som udgangspunkt ske inden for den eksisterende økonomiske ramme.
Indstilling til ny organisering
I det følgende beskrives det forslag til organisering, der er behandlet i de politiske udvalg (Skoleog Kultur dog kun ”Uddannelseshuset) og har været sendt i høring.
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Det har været vigtigt at sikre, at den samlede løsning:
 Sikrer, at kommunen lever op til kontanthjælpsreformen og loven pr. 1. januar 2014 og intentionerne heri.
 Fremmer det tværfaglige samarbejde omkring de udsatte ledige
 Afvejer de fordele, der kan opnås ved at sammenlægge flere enheder, med den forventede effekt, som det kan skabe
 Skaber nye arbejdsformer, hvor det især er vigtigt i højere grad at få mentorindsats og virksomhedsindsats tæt på det almindelige rådgivningsarbejde
 Sikrer faglig bæredygtighed og den nødvendige fleksibilitet er til stede i opgaveløsningen.
Det indstilles derfor følgende:
”Uddannelseshuset”
At der oprettes et fælles ”Uddannelseshus” i samarbejde mellem Jobcenter Aalborg, Socialafdelingen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Alle unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse kan få råd og vejledning om dette. Herudover varetages særligt opgaven for unge,
der søger Uddannelseshjælp eller hjælp efter servicelov samt UU’s målgruppe.
”Uddannelseshuset” bliver indgangen for unge under 30 år, der søger uddannelseshjælp.
Der arbejdes pt. med en realiserbar model for placering af ”Uddannelseshuset” i samarbejde med
udlejer og Borgmesterens Forvaltning.
I forhold til at etablere ”Uddannelseshuset” forventes det, at det vil kunne være klar i løbet af 1.
halvår 2014
”Jobhuset”
”Jobhuset” er indgangen for personer, der er fyldt 30 år og søger kontanthjælp. ”Jobhuset” får bofællesskab med indsatsen for de forsikrede ledige og Virksomhedsservice. Modsat arbejdsgruppens
anbefaling, vil ydelsesdelen ikke være placeret i ”Jobhuset”, men vil blive placeret i det nuværende
Ydelses- og Socialcenter.
Virksomhedsservice vil have husfællesskab med ”Jobhuset”.
Det vurderes, at det er muligt indenfor de nuværende fysiske rammer at etablere et ”Jobhus” med
ovennævnte funktioner.
Det forventes derfor, at et centret vil kunne være klar samtidig med ”Uddannelseshuset”
”Job- og Aktivhuset”
Det foreslås, at arbejdsgruppens forslag om oprettelse af et ”Job- og Aktivhus” følges, og det foreslås at ”Job- og Aktivhuset” får bofællesskab med Ydelses- og Socialcentret for at fremme det tværfaglige samarbejde omkring de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
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Ved dannelse af et kommunedækkende ”Job- og Aktivhus” for de aktivitetsparate ophæves den
nuværende geografiske opdeling af sagsbehandlingen i jobcenteret for de mest udsatte borgere. Dette sikrer færre rådgiverskift, stabilitet og kontinuitet i sagsbehandlingen og dermed bedre vilkår for
det tværfaglige arbejde. Der opnås derved en volumen i indsatsen, der understøtter et stærkt fagligt
miljø.
I dag er rådgivningen af ”ikke-arbejdsmarkedsparate” kontanthjælpsmodtagere placeret på fire jobcentre. Mulighederne for at samle indsatsen i et ”Job- og Aktivhus” med bofællesskab med Ydelses- og Socialcentret skal undersøges, og evt. drøftes med Borgmesterens forvaltning, således at der
skal ske en afklaring af det bygningsmæssige i løbet af 2014. Indtil da forbliver indsatsen på de lokale jobcentre.
Oprettelse af et sygedagpengehus
I og med at indsatsen for over 30–årige med andre problemer end ledighed flyttes fra de eksisterende lokale jobcenterkontorer til det kommende ”Job- og Aktivhus” bliver der nu mulighed for at
samle opgaverne om sygedagpenge i en fælles enhed.
Det foreslås derfor, at der arbejdes på at etablere et samlet ”Sygedagpengehus”. Det undersøges,
hvorvidt det er muligt, at Ydelses- og Socialcentrets sygedagpengeteam tilknyttes huset. Dette skal
ske i samråd med Borgmesterens forvaltning, således at der skal ske en afklaring af dette i løbet af
2014. Indtil da forbliver indsatsen på de lokale jobcentre og ydelsesdelen i forhold til dette hus i
”Ydelses- og Socialcentret”.
Rehabiliteringsteams
Som en naturlig konsekvens af forslaget til en ændret struktur arbejdes hen imod 3 rehabiliteringsteam, således at der bliver ét team i ”Uddannelseshuset”, et i ”Job- og Aktivhuset” og et i ”Sygedagpengehuset” – dog således at der kan tages højde for den evaluering, som pågår i efteråret 2013
af implementeringen af Førtidspensionsreformen – og som bl.a. evaluerer på strukturen med de 5
team, som er i dag.
Fastholdelse af det nuværende Jobcenter og Socialafdeling integration
Det er anbefalingen fra arbejdsgrupperne, at integrationsområdet såvel Jobcenter som Socialcenter
Integration bevares som et speciale. Dette forslag følges. Forslaget om at lægge indsatsen sammen
med ”Job- og Aktivhuset” følges dog ikke, da det vurderes at den opnåede synergieffekt er begrænset. Det foreslås derfor, at den nuværende organisering opretholdes, men med samarbejdsaftaler
med de øvrige enheder.
Fastholdelse af et samlet Ydelses- og Socialcenter
Som beskrevet ovenfor ønsker forvaltningen at afvige fra anbefalingen fra arbejdsgruppen for de
over 30-årige om, at ”Jobhuset” tilknyttes en ydelsesdel.
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Ydelses- og Socialcentret afsluttede i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark en større sammenlægningsproces, som gør, at området ikke længere er opdelt i mindre geografiske enheder. Centret varetager i dag en række forskellige og mangeartede opgaver. Det vurderes, at en opdeling af Ydelses- og Socialcentret på henholdsvis et ”Jobhus” og et ”Job- og Aktivhus” vil betyde, at
væsentlige stordriftsfordele mistes. Centret anvender i dag i høj grad deres kapacitet til at sikre en
driftsmæssig fleksibilitet i deres samlede opgavevaretagelse, så sikker drift og rettidige udbetalinger
opnås. Herudover giver ét samlet Ydelses- og Socialcenter mulighed for at opretholde en høj faglig
standard og vejledning på Servicelovens voksenbestemmelser.
Forvaltningen ønsker at udnytte muligheden for at fremme det tværfaglige samarbejde omkring de
svagest aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ved at etablere et bofællesskab mellem ”Job- og
Aktivhuset” og Ydelses- og Socialcentret. På denne måde sikres de nuværende fordele ved ét samlet
Ydelses- og Socialcenter men samtidig forbedres mulighederne også for et godt tværfagligt samarbejde og indsats for de svageste kontanthjælpsmodtagere.
Oprettelsen af ”Jobhuset” betyder nogle mindre justeringer i opgavefordelingen mellem Ydelses- og
Socialcentret og et kommende ”Uddannelseshus”. Ydelses- og Socialcenters opgave vedrørende de
ikke arbejdsmarkedsparate 25 til og med 29 årige flyttes til ”Uddannelseshuset”. Tilsvarende modtager Ydelses- og Socialcentret opgaven vedrørende de arbejdsmarkedsparate på 30 år og derover
fra Socialcenter Central.
Særlig om mentorindsatsen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen foreslår, at den samlede mentoropgave i form af mentorkorpset flyttes med ledelsesmæssig reference til Jobcentret. Konkret at mentorerne tilknyttes ”Uddannelseshuset” og ”Job- og Aktivhuset”. Der skal i løbet af efteråret 2013 ske en vurdering af, om
bostøttekorpset skal forblive med reference til Socialafdelingen eller flyttes med til Jobcentret.
Der vil være behov for mentorer til de over 30-årige. Samtidig er det vigtigt at knytte mentorindsatsen tæt på rådgiverne. Det vil derfor naturligt være at oprette en mentor-indsats i ”Job- og Aktivhuset”.
Med den organisatoriske og ledelsesmæssig reference opnås en større fleksibilitet mellem rådgiverog mentoropgaven, som er oplagt i den nye reform, hvor netop den svageste gruppe skal tilbydes
mentor. Samtidig giver det bedre mulighed for styring i Jobcentret som den bevilgende myndighed,
hvilket er afgørende bl.a. fordi der med reformen er lagt et loft over forvaltningens samlede udgifter
til mentorer.
Etablering af central virksomhedsservice
Kontanthjælpsreformen indebærer, at jobcentrene skal etablere et serviceberedskab til virksomheder, der henvender sig om rekruttering og fastholdelse.
Samtidig indgår i Jobcenter Aalborgs nye virksomhedsstrategi, at ” Jobcentret skal være synligt for
virksomhederne og skal opleves som en seriøs samarbejdspartner, der bistår virksomhederne med at
få dækket deres behov. For at lette virksomhedernes adgang til jobcentret vil Jobcenter Aalborg
etablere en ny synlig indgang for virksomhederne – Virksomhedsservice. Virksomhedsservice skal
være indgangen for alle virksomheder, der har behov for bistand fra jobcentret, og som ikke i forvejen har en kontaktperson ved jobcentret.”
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Der oprettes derfor et særlig ”virksomhedsservice”, der varetager denne kontakt samt den generelt
opsøgende indsats i forhold til kontakten med virksomhederne. Virksomhedsservice får husfællesskab med Jobhuset og indsatsen for de forsikrede ledige.
Særlig om jobkonsulenter
Der er i dag flere enheder, der udfører jobkonsulentopgaver i Jobcentret.
De jobkonsulenter der i dag er placeret i jobcentrets områdekontorer (Revalideringsindsatsen for
kontanthjælpsgruppen), de ekstra jobkonsulenter der evt. tilføres i forbindelse med budgetoplægget
for 2014 og de jobkonsulenter, der i dag er placeret i Projektafsnittet, vil fremover blive placeret i
hhv. Uddannelseshuset, Jobhuset og Job- og Aktivhuset.
Formålet hermed er, at styrke udmøntningen af reformens fokus på virksomhedsvendte løsninger
for de ledige og som led i at understøtte Aalborg Kommunes virksomhedsstrategi. I forlængelse af
reformen vil der ligeledes blive afprøvet forsøg med at kombinere rådgiver og jobkonsulentfunktioner.
Der vil samtidig fortsat blive arbejdet med at udplacere ledige fra de aktive tilbud i Projektafsnittet
Overgangsordning og det videre arbejde
Oprettelsen af ”Uddannelseshuset” indebærer en del ombygning, og det forventes realistisk set at
kunne være på plads i løbet af 1. halvår 2014. ”Jobhuset” kan muligvis være hurtigere på plads, men
det skal undersøges. Endelig er der ”Job- og Aktivhuset” og ”Sygedagpengehuset”, hvor det bygningsmæssige skal afklares. Derfor kan der blive tale om en midlertidig løsning i form af, at drive
de fire områdekontorer videre med de tilpassede opgaver indtil de to huse kan oprettes.
Den nye lovgivning træder i kraft 1. januar 2014, og der skal af hensyn til borgerne være skabt nogle modeller for en overgangsordning samt være fastlagt en faglig praksis, der følger den nye lovgivning.
Med forbehold for senere politisk godkendelse af indeværende indstilling om organisering og efterfølgende indstilling om serviceniveau/aktiveringspolitik er der i efteråret 2013 iværksat et arbejde
med inddragelse af ledere, medarbejdere og konsulenter fra hhv. Socialafdelingen og Jobcenter
Aalborg, samt hvor relevant Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forhold til at udarbejde
beslutningsgrundlag for:






Overordnet økonomi og serviceniveau (Aktiveringspolitik)
Fysisk indretning af hhv. ”Uddannelseshuset”, ”Jobhuset”, ”Job- og Aktivhuset” og ”Sygedagpengehuset”
Implementering af ny lovgivning på unge-området – ny praksis, organisering og samarbejdsflader
Implementering af ny lovgivning for de over 30 årige – ny praksis, organisering og samarbejdsflader
En plan for processen for inddragelse og flytning af personale, som påvirkes af den nye struktur
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Arbejdet skal være afsluttet, så man er klar til at gå i drift 1. januar 2014. Endvidere skal der foreligge en køreplan for overgangen til den endelige model.
Indtil de endelige modeller kan iværksættes bevares den nuværende MED-organisering. En ændret
MED-organisering skal beskrives i forbindelse med den nye organisering.
2. Høringsprocessen
Forslaget har været sendt i høring ved MED-udvalgene i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Eksternt har den været i høring ved Det Lokale Beskæftigelsesråd, Ældrerådet og Handicaprådet.
Skole- og Kulturforvaltningen har foretaget deres egen høringsproces.
Når forslaget om Uddannelseshus ikke har været sendt i høring ved uddannelsesstederne, hænger
det sammen med, at repræsentanter fra Unge-strategiens ledergruppe og dermed uddannelsesinstitutionerne har været inddraget i udarbejdelsen af forslaget, ligesom forslaget efterfølgende har været
drøftet på et møde i unge-strategiens ledergruppe d. 3. september 2013.
Der er ikke kommet nogen kommentarer fra det lokale beskæftigelsesråds medlemmer.
Ældrerådets høringsvar
Ældrerådet har afholdt møde onsdag d. 13. november 2013.
På indstillingen, "Kontanthjælpsreformen - den fremtidige organisering", afgav rådet følgende høringssvar:
Ældrerådet finder det positivt, at kompetencerne samles, så ressourcerne udnyttes bedre.
Handicaprådets høringssvar
Handicaprådet har holdt møde onsdag den 30. oktober 2013.
Handicaprådet finder det positivt, at man opdeler i forskellige kategorier/huse, samt at mentorordningen udvides. Vedrørende den frivillige mentorordning skal man være opmærksom på, at nogle
grupper borgere har brug for en mentor med specialkompetence.
Desuden finder vi det positivt, at virksomhedernes adgang til jobcentrene lettes ved at etablere en
ny synlig indgang til virksomhederne - virksomhedsservice.
Handicaprådet finder det også positivt, at der indføres en mentor (udskrivningskoordinator) til borgere, der har været indlagt med psykiske lidelser.
Handicaprådet anbefaler, at der ydes en ekstra indsats for borgere med handicap på kontanthjælp,
herunder en etablering af en handicapkonsulent.
Et enigt Handicapråd godkendte høringssvaret.
Jakob K. Svendsen (V) tager forbehold for sidste afsnit af høringssvaret vedrørende etableringen af
en handicapkonsulent.
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kommentar til høringssvar:
Enig i høringssvaret, herunder at det er vigtigt at sikre, at mentor har de rette kompetencer. Forvaltningen vurderer dog ikke, at det er nødvendigt med en særlig handicapkonsulent. Målet for beskæftigelsesindsatsen er, hvad enten den retter sig mod uddannelse eller job – at tage udgangspunkt i den
enkelte ledige. I den forbindelse har såvel Jobcentret som Socialafdelingen mulighed for at gå ind
med en vifte af forskellige støttemuligheder, og det vil være et tilbageskridt, hvis dette skulle bindes
op på en konsulent.
Høringsvar fra Med-udvalg i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
MED-udvalgene i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har afgivet høringssvar. Svarene er samlet i Bilag 2. Høringssvar og tilkendegivelser vedrørende: ”Kontanthjælpsreformen – den fremtidige
organisering” og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kommentarer til materialet.
Generelt kan det siges om alle høringssvarene, at de som udgangspunkt anerkender det fornuftige
og logiske i den nye struktur, der af flere fremhæves som værende enklere og mere overskuelig for
borgeren.
Rigtigt mange høringssvar efterlyser en detaljeret tidsplan og spilleregler for processen i forhold til
omplacering af ledere, placering og fordeling af medarbejdere. Herunder pointeres det, at det er
vigtigt med åbenhed og at medarbejderne hurtigst muligt inddrages i processen.
Der er i flere af høringssvarene konkrete forslag til processen.
Flere af LMU’erne peger på uddannelse, som et vigtigt element for medarbejdere, der får nye arbejdsområder.
Kommentar til høringssvarene fra MED-udvalgene er:
Det er positivt at medarbejderne bakker op om den foreslåede struktur. Reformen er en meget stor
øvelse. Umiddelbart efter godkendelse af organiseringen i Byrådet vil der gå en proces i gang, omkring placering af de enkelte medarbejdere. Medarbejderne, der indgår i enheder, der skal deles op
vil få lejlighed til at give deres ønske tilkende i forhold til fremtidig arbejdsområde. De enkelte ønsker vil selvfølgelig efterfølgende blive afvejet i forhold til hensynet til at sikre den samlede drift.
Uddannelse bliver meget vigtigt, og med en ny lovgivning vil det være relevant for alle medarbejdere, der skal arbejde med kontanthjælpsområdet.
De i øvrigt mange gode konkrete forslag til processen, der ligger i høringssvarene vil indgå i dette
arbejde. Der er i de to AMU-udvalg aftalt proces omkring leder- og personaledelen.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen udarbejder forslag til ny MED-struktur, der kommer til
drøftelse i FMU.
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Høringsvar fra MED-udvalg i Skole- og Kulturforvaltningen
Beslutningen har været til høring i AfdelingsMED for skoler og LokalMED i UU-Aalborg. I begge
høringssvar gives udtryk for tilfredshed med, at UU bevares som en samlet fysisk enhed, at UU
forbliver en enhed i Skoleforvaltningen, at indsatsen skærpes i grundskolen og at UU bliver en del
af ”Uddannelseshuset”. Samtidig gives udtryk for bekymring for den økonomiske og ressourcemæssige usikkerhed som følge af, at UU får flere opgaver – både i grundskolen og i ”Uddannelseshuset” samtidig med at der er usikkerhed omkring Ungepakkemidlerne. Det anbefales derfor, at
den politiske beslutning følges op af en sikring af, at de tilstrækkelige ressourcer er til stede.
Bilag 1. - Sammenfatning af arbejdsgruppernes anbefalinger
Bilag 2 - Høringsvar fra MED i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Bilag 3. Høringsvar fra MED i Skole- og Kulturforvaltningen
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 25.

Forslag til ændringer i fremmede lejemål som konsekvens af den nye forvaltningsstruktur, kontanthjælpsreformen samt organisationsændringer mv.
2012-35196.
Magistraten indstiller i samarbejde med Skole- og Kulturforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen, at byrådet godkender følgende ændringer i
fremmede lejemål:
- At der som konsekvens af den nye forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2014 foretages de i sagsbeskrivelsen nævnte fremmede lokalemæssige ændringer nr. 1-4 for Skoleforvaltningen, herunder de nævnte opsigelser.
- At der som konsekvens af kontanthjælpsreformen, jf. særskilt punkt på dagsordenen, foretages
de i sagsbeskrivelsen nævnte fremmede lokalemæssige ændringer nr. 5-13 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, herunder de nævnte opsigelser samt nye lejemål.
- At der som konsekvens af ændringer i organisationsstrukturen foretages de i sagsbeskrivelsen
nævnte fremmede lokalemæssige ændringer nr. 14-18 for Ældre- og Handicapforvaltningen,
herunder de nævnte opsigelser samt nye lejemål.
- At de samlede økonomiske konsekvenser vil afhænge af indflytnings- henholdsvis fraflytningstidspunkter. Det skønnes, at eventuelle merudgifter i 2014 kan finansieres af en forventet
merindtægt i 2013 og i 2014 på fremmede huslejeindtægter i AaK Bygninger på ca. 1,0 mio. kr.
Det vurderes endvidere, at de skønnede merudgifter grundet nye og ændrede lejemål vil gå lige
op med sparede huslejeudgifter grundet opsigelser og nye lejebetingelser fra og med 2015. I
forbindelse med budgetlægningen for budget 2015 i august måned 2014 udarbejdes en status
for sagen.
- At den i sagsbeskrivelsen viste grovskitse for øvrige omflytninger grundet købet af SOSUskolen samt den nye forvaltningsstruktur anvendes for det videre arbejde, idet der fremlægges
en detaljeret tidsplan herfor, når den endelige dato for overtagelsen af SOSU-skolen ligger fast.

Sagsbeskrivelse
I denne sag beskrives en række konsekvenser for kommunens fremmede lejemål af den nye forvaltningsstruktur pr. 1. januar, kontanthjælpsreformen samt organisationsændringer i Ældre- og Handicapforvaltningen.
Det vil sige såvel indgåelse af nye og ændrede fremmede lejemål som opsigelse af eksterne lejemål.

Skoleforvaltningen
Hele Skoleforvaltningen samles så hurtigt som muligt efter 1. januar 2014 på adressen Godthåbsgade 8, idet det nuværende UU, jf. særskilt punkt på dagsordenen, placeres fysisk i Uddannelseshuset
i Kayerødsgade.
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Med henblik på at gennemføre en række mindre bygningsmæssige ændringer, så PPR Øst (Tranumparken) og PPR Vest (Skelagervej) kan flyttes til Godthåbsgade 8, flyttes Kultur- og Fritidsafdelingen midlertidigt fra Godthåbsgade 8 til det tidligere Firmasport, Godthåbsgade 8A fra 1. maj
2014 indtil Kultur- og fritidsafdelingen kan samles i den nye Sundheds- og Kulturforvaltning på
adressen Danmarksgade 17 forventeligt omkring 1. maj 2015.
Alle disse ændringer har følgende lokalemæssige konsekvenser for fremmede lejemål:
1) UU - som i dag er på adressen Ny Kastetvej 1, der er solgt for 4,3 mio. kr. pr. 1. december
2014, flytter i løbet af efteråret og senest den 30. november 2014 ind i Uddannelseshuset,
Kayerødsgade (se nedenfor).
2) PPR Øst – som i dag er på adressen Tranumparken 16, flytter i løbet af efteråret 2014 ind i
Godthåbsgade 8, og det nuværende lejemål kan opsiges med 6 måneders varsel til senest den
30. november 2014. Årlig leje inkl. forbrugsafgifter ca. 1,1 mio. kr.
3) PPR Vest – som i dag er på adressen Skelagervej 377, flytter i løbet af efteråret 2014 ind i
Godthåbsgade 8, og det nuværende lejemål kan opsiges med 6 måneders varsel til senest den
30. november 2014. Årlig leje inkl. forbrugsafgifter ca. 0,7 mio. kr.
4) Udgifterne til de mindre ombygninger og forandringer i Godthåbsgade 8 samt udgifterne til
den midlertidige indretning og driften af det tidligere Firmasport til Kultur- og fritidsafdelingen
er budgetteret på et særskilt budget i 2014 vedrørende den nye forvaltningsstruktur.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Som konsekvens af kontanthjælpsreformen har Familie- og Beskæftigelsesafdelingen foreslået en
række organisationsmæssige ændringer, jf. særskilt punkt på denne dagsorden.
Alle disse ændringer har følgende lokalemæssige konsekvenser for fremmede lejemål:
5) Uddannelseshuset kan etableres i Kayerødsgade 35-39 med i alt ca. 150 medarbejdere og et
samlet lejet areal på 4.300 m2.
Lejemålet anvendes pt. af Jobcenter ung, Socialafdelingen, AKU og Feriefonden, og har et
samlet areal på 2.413 m2. Der er på nuværende tidspunkt tale om en uopsigelighed til 2016. I
forbindelsen med etableringen af det nye Uddannelseshus for unge under 30, er der indledt forhandlinger med udlejer AOF om en ombygning og udvidelse af lejemålet Kayerødsgade 35-39.
Det fremtidige Uddannelseshus for unge under 30 vil have behov for et lejemål på ca. 4.300
m2. Udlejer har under forhandlingerne accepteret, at foretage en ombygning af lejemålet, således at der vil blive etableret en kantine i kælderen, hvorved det lejede areal udvides. Herudover
udvides lejemålet ved, at Aalborg Kommune lejer yderligere lokaler, der i dag anvendes af udlejer selv. Disse lokaler skal også nyindrettes til Aalborg Kommunes brug. Endvidere vil der
blive frigjort plads ved, at AKU og Feriefonden flytter ud af lejemålet og over i andre lokaler
pr. 1. januar 2014. Det forventes, at de fornødne ombygninger kan færdiggøres i løbet af efteråret og senest pr. 30. november 2014.
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Den nuværende samlede årlige leje er pr. 1. januar 2013 2,1 mio. kr. inkl. forbrugsafgifter. Under forhandlingerne har udlejer accepteret, at lejen fastsættes til 825 kr. pr. m2 med en 10-årig
lejeaftale startende ved indflytningen i hele Uddannelseshuset, hvilket svarer til en samlet årlig
leje på 3,5 mio. kr. ekskl. forbrugsafgifter. Lejen reguleres med nettoprisindekset, dog minimum 2%.
6) Projektafsnittets Kantineprojekt – som i dag er på adressen Østerbro 7, som er solgt for 19,8
mio. kr. pr. 1. december 2014, flytter i lighed med UU ind i Uddannelseshuset.
7) AKU Aalborg – som i dag har adressen Kayerødsgade 35-39, flytter pr. 1. januar 2014 midlertidigt ind i Sundheds- og Kvarterhuset i Aalborg Øst, indtil de kan flytte permanent ind i nybyggeri på hjørnet Nyhavnsgade og Rendsburggade forventeligt pr. 1. august 2015. Og lejemålet er opsagt pr. 31. december 2013. Årlig husleje ca. 200.000 kr. som medtages til det nye lejemål.
8) Feriefonden – som i dag har adressen Kayerødsgade 35-39, flytter senest 31. december 2013
ind i Administrationsbygningen på Boulevarden.
9) ”Sygedagpengehuset” foreslås etableret på Vesterbro 14 med i alt ca. 143 arbejdspladser og et
samlet lejet areal på ca. 4.000 m2. Under forhandling har A. Enggaard a/s accepteret, at lejen
fastsættes til 800 kr. pr. m2 mod, at lejeaftalen er uopsigelig i 10 år fra indflytningstidspunktet.
Den årlige leje vil herefter være ca. 3,2 mio. kr. Udover lejen betales udgifter til parkering, fælles- og driftsudgifter, samt forbrugsudgifter. Lejen reguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 2% og maksimum 4%.
Lejemålet overtages forventeligt i løbet af efteråret og senest den 1. november 2014.
Udlejer har i forbindelse med forhandlingerne udarbejdet en projektmappe, hvor det er skitseret, hvorledes lokalebehovet kan opfyldes. Den endelige plan for indretning af lejemålet foretages i dialog med forvaltningen, idet udlejer påtænker at lave en gennemgribende renovering af
lejemålet inden forvaltningens indflytning. Udlejer skønner, at udlejers udgift til renovering vil
være omkring 14 til 16 mio. kr., eksklusive moms.
Renoveringen omfatter:
 Ruminddeling tilpasset forvaltningens ønsker
 Nye gulvbelægninger – linoleum og gulvtæpper
 Nye skillevægge i lejemålet
 Alle vægge er nymalede ved indflytning
 Nye nedhængte lofter
 Ny belysning tilpasset brug af lokalerne
 Nye døre
 Toiletter opdateres med toiletceller gulv til loft, ligesom interiør, vægge mm. opdateres
 Fællestrapper opdateres med maling og linoleum.
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Til lejemålet hører ca. 57 parkeringspladser, hvoraf 21 er i kælderniveau.
Grunden til lejemålets samlede areal i forhold til eksempelvis ”Myndighedshuset”, jf. pkt. 14),
er, at lokalebehovet for ”Sygedagpengehuset” er baseret på ca. 100 enkeltmandskontorer, hvorimod dette ikke er tilfældet for lokalbehovet til ”Myndighedshuset”.
10) Kastetvej 26/Strandvejen 35 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen lejer pt. i alt 5.824,8 m2
på Kastetvej 26/Strandvejen 35 til en årlig leje pr. 1. januar 2014 på 4,5 mio. kr. ekskl. forbrugsafgifter. Lejemålet anvendes af Sprogskolen og Jobcenter/Socialafdelingen til undervisning og administration. Udlejer har i forhandlingerne accepteret, at der sker en reduktion af den
samlede årlige leje på 10% med virkning fra 1. januar 2014, mod at Aalborg Kommune accepterer en uopsigelighed i 10 år, således at lejemålet først kan opsiges fra Aalborg Kommunes
side til den 1. januar 2024. Herudover har udlejer accepteret, at en del af Sprogskolens administrationslokaler flyttes internt på Kastetvej 26, hvilket medfører, at Sprogskolen får større lokaler, men at beliggenheden er mindre attraktiv, idet den ligger i en bygning i baggården. Lejen
reguleres i de nuværende aftaler efter nettoprisindekset, dog minimum 2,5% pr. år. Som en del
af aftalen vil også minimumsreguleringen af lejen falde fra 2,5% pr. år til 2% pr. år.
Udlejer har endvidere accepteret, at indgå en tidsbegrænset lejeaftale til 1. januar 2015 for den
del af lejemålet der anvendes af Jobcenteret. Denne del af lejemålet udgør 1.369,6 m2. Huslejen
for denne del af lejemålet er ligeledes reduceret med 10% for resten af året og vil herefter udgøre 963.500 kr. for 2014.
Såfremt Aalborg Kommune vælger at indgå lejeaftalen på de foreliggende vilkår, vil det medføre en besparelse i 2014 på 378.593 kr. i form af en lejenedsættelse. Herudover vil lejen, for
den del af lejemålet der ophører pr. 1. januar, medføre en besparelse på 963.500 kr. i 2015 og
fremefter, hvortil kommer sparede forbrugsafgifter.
11) Kjærulfsgade2 kan som konsekvens af ovennævnte ændringer opsiges til fraflytning ultimo
2014/primo 2015. Den årlige husleje er ca. 1,7 mio. kr. inkl. forbrugsafgifter, og der er 12 måneders opsigelsesvarsel. Der skal påregnes en engangsudgift ved fraflytningen i størrelsesordenen 200.000 kr., jf. nuværende lejekontrakt.
12) COOP Hobrovej 461 kan også som konsekvens af ovennævnte ændringer opsiges til fraflytning ultimo 2014/primo 2015. Den årlige husleje er ca. 1,8 mio. kr. inkl. forbrugsafgifter, og
der er 6 måneders opsigelsesvarsel.
13) Herudover vil der i løbet af 2015 som konsekvens af de nævnte ændringer være mulighed for at
foretage yderligere mindre lokalemæssige ændringer bl.a. med mulighed for opsigelse af
fremmede lejemål. Der fremlægges en status herfor i forbindelse med budgetlægningen i august
måned 2014.
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Ældre- og Handicapforvaltningen
Organisationsændringerne i Myndighedsafdelingen og Ældreafdelingen pr. 1. januar 2014 betyder,
at der ikke længere er en geografisk opdeling af organisationen. En fysisk samling af hver af de to
afdelinger vil derfor understøtte den nye organisering.
14) ”Myndighedshuset” foreslås etableret på Lindholm Brygge 31 med i alt ca. 179 medarbejdere
og et samlet lejet areal på ca. 2.812 m2 til en årlig leje pr. 1. oktober 2014 til 2.239.700 kr. Lejen reguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 2,5%. Lejen for basislokalerne er aftalt til 775 kr. pr. m2.
Dette vil frigøre lokalerne Sankt Peders Gade 3a, Gundorfslund 5-6 og Diskovej 20. Diskovej
forventes genanvendt til genhusning af de funktioner, som Ældre- og Handicapforvaltningen i
dag har på Østerbro 7. Forvaltningen undersøger, om der er andre eksterne lejemål, der med
fordel kan flyttes til Sankt Peders Gade og dermed frigives. Gundorfslund frigøres som internt
lejemål.
Der har været afholdt møde med PFA om oplægget til lejekontrakt. Udlejer har krævet, at der
indbetales et depositum på 1.119.850 kr., eksklusive moms, svarende til 6 måneders leje. Under
forhandlingerne har udlejer accepteret, at dette depositum modsvares af en tilsvarende fast engangsrabat på 1.119.850 kr., der modregnes i lejen for 1. og 2. kvartal 2015. Lejemålet er for
lejer uopsigeligt i 10 år fra ikrafttrædelsestidspunktet og for udlejer i 20 år.
Lejemålet overtages nyistandsat med den mellem udlejer og forvaltningen aftalte indretning.
Det er aftalt, at indflytningen kan ske pr. 1. oktober 2014.
Der vil være mulighed for at opnå forlejeret til Lindholm Brygge 35.
Til lejemålet hører 30 parkeringspladser. Det er over for udlejer nævnt, at der er ønske om
yderligere 20 parkeringspladser. Udlejer har givet tilsagn om en drøftelse heraf, når en af de
nuværende store lejere fraflytter 1. august 2015.
15) En samling af Ældreafdelingens funktionsområder i Rantzausgade 8 vil frigøre de lokaler, som
ældreområdet i dag anvender (Borgergade 39, Badehusvej 11, Gasværksvej 24, Østerbro 7 og
Sofiendalsvej 95-97.
16) Ovenstående ændringer gør det også muligt at samle de administrative funktioner fra Handicapafdelingens fem fagcentre samt centrale ledelses- og stabsfunktioner på Storemosevej i
Hammer Bakker. Derved frigøres (Mølleå 1, Løkkegade 7, Bodil Hjorts Vej 5, Poppelvej 14,
Rantzausgade 8, 1. sal, Danmarksgade 17).
17) Træningsenhed Øst flyttes til de frigjorte lokaler på Mølleå 1 (jf. pkt. 16) og den kommunalt
ejede del af Riishøjcentret søges solgt, med mulighed for tilbageleje af produktionskøkkenet.
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18) Herudover vil der i løbet af 2015, som konsekvens af de nævnte ændringer, være mulighed for
at foretage yderligere mindre lokalemæssige ændringer bl.a. til de forebyggende sundhedsmedarbejdere fra Sundhed og Bæredygtig Udvikling, som i dag er i Østerbro samt med mulighed
for opsigelse af fremmede lejemål. Der fremlægges en status herfor i forbindelse med budgetlægningen i august måned 2014.
Økonomiske konsekvenser
I henhold til Lånebekendtgørelsens § 3, stk. 7 skal ”Indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler mv. ... hvis etablering kan sidestilles med en kommunal
anlægsopgave” henregnes til en kommunes låntagning. Dvs. nye lejemål skal modregnes i kommunens låneramme.
Og videre i Lånebekendtgørelsens § 5, stk. 5 ”Når en kommune opsiger en lejeaftale og indgår en
ny lejeaftale inden for det samme regnskabsår eller senest den 31. marts i det efterfølgende regnskabsår, reduceres beløbet opgjort efter stk. 1 med værdien af det opsagte lejemål ligeledes opgjort
efter stk. 1.”
Det er således vigtigt af hensyn til at undgå deponering på grund af manglende låneramme, at der er
”balance mellem nye fremmede lejemål og opsigelser af eksisterende fremmede lejemål”.
Dette skønnes at være tilfældet i en samlet vurdering af alle de ovennævnte ændringer.
Grovskitse for øvrige omflytninger
I forbindelse med købsaftalen for SOSU-skolen er det aftalt, at den konkrete overtagelse fastlægges
senest pr. 30. marts 2014. Det nuværende skønnede overtagelsestidspunkt er 1. november 2014.
Hvis overtagelsen af SOSU-skolen sker 1. november 2014 foreslås følgende grovskitse:
a)

Ældre- Handicapforvaltningen flytter ind på SOSU-skolen senest med udgangen af januar måned 2015 - afdelinger flyttes bl.a. fra Danmarksgade 17b og Rantzausgade 8, 9000 Aalborg.

b) Sundsheds- og Kulturforvaltningen flytter ind i Danmarksgade 17 senest med udgangen af
marts måned 2015 - Kultur og Fritidsafdelingen flyttes fra Godthåbsgade 8A, og Sundhed og
Bæredygtig Udvikling flyttes fra Rantzausgade 4.
c)

Og alle omflytninger er på plads senest inden sommerferien 2015.

Så snart overtagelsestidspunktet for SOSU-skolen er på plads, udarbejdes en detaljeret flytteplan.
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 26.

Strategi for Jobcenter Aalborgs samarbejde med virksomhederne.
2013-10286.
Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender strategi for Jobcenter Aalborgs samarbejde med virksomhederne.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
Beskæftigelsesudvalget godkendte i mødet den 2. april 2013 et kommissorium for udarbejdelse af
en strategi for Jobcenter Aalborgs samarbejde med virksomhederne.
Baggrunden var, at selvom Jobcenter Aalborg allerede i dag har et bredt og omfattende samarbejde
med virksomhederne, har der hidtil ikke eksisteret en samlet strategi for jobcentrets virksomhedssamarbejde. Desuden er det jobcentrets vurdering, at der er et potentiale for at øge brugen af aktivering på virksomhederne, da Aalborg i forhold til sammenlignelige jobcentre har en lavere andel i
virksomhedsvendt aktivering. Endelig har beskæftigelsesministeren som et af målene for jobcentrenes indsats sat fokus på jobcentrenes samarbejde med virksomhederne, ligesom der både i kontanthjælpsreformen (for de over 30-årige) og i reformen af førtidspension og fleksjob er lagt op til en
øget anvendelse af virksomhedsvendt aktivering.
Samtidigt vurderes det, at samarbejdet med virksomhederne i de kommende år bliver endnu vigtigere, dels fordi der inden for visse brancher vil opstå mangel på arbejdskraft og dels fordi virksomhederne bliver endnu vigtigere partnere i aktiveringsindsatsen.
Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, Erhvervsafdelingen m.fl., som er kommet med indspil til temaer i strategien. Desuden har et antal virksomheder givet indspil på en temadag. Der er fra disse parter peget på indspil,
som indgår i strategien og som skal udmøntes i den efterfølgende handleplan, f.eks. koordinering,
videndeling, kontakten med virksomhederne, samarbejde med lokale parter mv.
Udkastet til strategi oplister tre centrale opgaver, som jobcentret skal varetage i samarbejde med
øvrige relevante aktører:
1. Flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet skal afhjælpes.
2. Langtidsledige, ledige på vej mod langtidsledighed, ledige med kortere eller længerevarende
funktionsnedsættelser, og andre der har det svært på arbejdsmarkedet skal hjælpes i beskæftigelse igen.
3. Jobcentret skal hjælpe virksomheder, der henvender sig om rekruttering af arbejdskraft.
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Det er et udgangspunkt for strategien, at resultaterne ikke kun er jobcentrenes ansvar, men at også
virksomhederne og en række andre aktører har en opgave i at sikre et velfungerende arbejdsmarkedet. Strategien lægger derfor vægt på, at der er en rolle og ansvarsfordeling i samarbejdet mellem
virksomhederne og øvrige aktører.
Strategien gælder for en to-årig periode, og vil efter godkendelse i byrådet skulle omsættes i jobcentret, hvor medarbejderne og ledere skal inddrages og kompetenceudvikles. Strategien indtænkes
også i forbindelse med processen med implementering af kontanthjælpsreformen og udarbejdelsen
af en ny aktiveringspolitik. Samtidigt overvejer forvaltningen, hvordan de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer kan understøtte strategien.
Beskæftigelsesudvalget drøftede i mødet den 24. september 2013 Jobcenter Aalborgs udkast til strategi for samarbejdet med virksomhederne, og udvalgets bemærkninger er indarbejdet i vedhæftede
udkast.
Desuden ønskede Beskæftigelsesudvalget, at der blev udarbejdet et notat med oplistning af de initiativer, der tages for at udmønte strategien. Notatet blev godkendt af Beskæftigelsesudvalget den
11. oktober 2013, hvorefter strategien blev sendt i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd, Erhvervsrådet, Aktiveringsudvalget og arbejdsmarkedets parter.
Der er modtaget høringssvar fra AMU-Jobcenter, LO, AC’s repræsentant i Det Lokale Beskæftigelsesråd og Aalborg Universitet (vedhæftet som bilag). Nedenfor gives bemærkninger til de modtagne
bemærkninger til strategien:


AMU-Jobcenter udtrykker, at der er tale om en god strategi, hvor man rammer bredt på alle
målgrupper, hvilket er en positiv tanke.



LO peger på, at den virksomhedsrettede indsats ikke må stå alene, men skal indgå som et element i en mere langsigtet plan for at klæde den ledige på med de kvalifikationer og kompetencer, der konkret efterspørges på arbejdsmarkedet, både på kort og langt sigt, og på den måde
understøtte ministermålet om ikke primært at sikre at ledige kommer hurtigst muligt i arbejde,
men hurtigst muligt kommer i varigt arbejde. Det vil sige, at der skal foreligge en klart beskrevet proces i den enkeltes jobplan i forhold til det formål den virksomhedsrettede aktivering er
igangsat med, og hvad der påtænkes at være de efterfølgende aktiviteter i jobplanen.



Jobcenter Aalborg er enig i, at aktivering, og herunder også virksomhedsaktivering, er et redskab, der skal anvendes for at sikre, at ledige får vedligeholdt eller oparbejdet nye kvalifikationer. Derfor arbejder Jobcentret også i dialog med den ledige på at afdække, hvilke behov den
ledige har for at kunne få styrket sine kompetencer, og hvordan dette opnås. Planen for den enkelte vil altid fremgå af jobplanen.
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En virksomhedsaktivering vil således kunne etableres med eksempelvis det formål at sikre, at
borger vedligeholder sine kompetencer indenfor et konkret erhverv. Dette vil fremgå af jobplanen. Viser det sig undervejs i forløbet, at den ledige har behov for et større kompetenceløft, end
hvad der kan forventes at opnås via virksomhedsaktiveringen, vil Jobcentret ud fra en konkret
vurdering iværksætte eksempelvis et kursusforløb. Dette vil ligeledes komme til at fremgå af
jobplanen. Der vil dog være tale om en løbende proces, hvor den ledige og Jobcentret sammen
afdækker hvad behovene er og hvor der er rum for løbende dialog.



LO’s forslag om, at der fra dag et skal ligge en klar procesplan tilstræber vi naturligvis, men det
vil dog ikke – som eksemplet viser – altid være muligt.



LO Aalborg bemærker, at der mangler en beskrivelse af, hvordan man konkret påtænker at anvende den virksomhedsrettede aktivering for ufaglærte med fokus på at øge udbuddet af faglært
og uddannet arbejdskraft, samt af hvad man forventer sig af de virksomheder, der inddrages i
den virksomhedsrettede aktivering. Der ønskes en helhedsvurdering af de ufaglærte og en
kombination af efter- og videreuddannelse med praktik.



Jobcenter Aalborg har stort fokus på at ledige skal løftes, således de kan opnå varig beskæftigelse, og som også LO fremhæver, så vil efterspørgslen gå mere og mere i retningen af faglært
og uddannet arbejdskraft. Når jobcentret anvender virksomhedsaktivering til ledige ufaglærte er
det ofte med udgangspunkt i, at den enkelte har behov for at blive afklaret omkring fremtidige
jobønsker. Men virksomhedsaktivering til ufaglærte kan også handle om noget helt andet. For
nogle handler det første skridt på den lange vej til selvforsørgelse om at få oparbejdet en arbejdsidentitet og få erfaring med kulturen på en rigtig arbejdsplads.



AC foreslår, at der afholdes midtvejsevalueringer med deltagelse fra jobcenter eller anden aktør, når en ledig er i løntilskud. Dels for at få rettet op på ting som ikke går som det skal, dels
for at understrege jobperspektivet og dermed kunne styrke succesraten ved løntilskud.



Jobcenter Aalborg følger altid op på iværksatte løntilskudsansættelser netop med henblik på at
drøfte konkrete forhold og for at vurdere, hvorvidt formålet med ansættelsen fortsat opfyldes.
Derfor er AC’s forslag helt i tråd med Jobcenter Aalborgs praksis.



Aalborg Universitet peger på, at kommunens/jobcentrets samarbejde med "eksterne" aktører er
noget udflydende beskrevet og vel næppe heller komplet. Det handler for eksempel om, hvordan der sammen med uddannelsesinstitutionerne kan etableres netværk i virksomhedsserviceringen. Det undrer også, at VEU-centrene som en koordineret indgang til virksomhederne slet
ikke er omtalt. Også en bredere erhvervspolitisk tænkning eller vækstdagsorden kunne medtages, f.eks. i relation til samarbejde med vækstforum, som slet ikke er nævnt.
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Jobcenter Aalborg lægger i strategien op til, at der skal være et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne (herunder VEU-centrene) f.eks. i forhold til
o løsning af flaskehalsproblemer og målretning af uddannelserne i forhold til arbejdsmarkedets behov
o strategiske overvejelser om hvilke brancher, der er i vækst og dermed skal have særligt fokus
o mål og retning for samarbejdet med virksomhederne om de ledige.

Jobcentret vil i dialogen med uddannelsesinstitutionerne tage spørgsmålet om yderligere samarbejde
vedrørende serviceringen af virksomhederne op.
Der lægges i strategien op til et tæt samarbejde med Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling for at
sikre fokus og sammenhæng til den erhvervspolitiske udvikling. Viser der sig behov for et bredere
erhvervspolitisk samarbejde vil jobcentret overveje dette.
Bilag til strategi for Jobcenter Aalborgs samarbejde med virksomhederne
Høringssvar fra AAU
Høringssvar fra AC
Høringssvar fra LO
Udkast til Virksomhedsstrategi for Jobcenter Aalborg
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 27.

Lånoptagelse - Forbedringslån vedr. Vester Hassing Plejecenter.
2013-16016.
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der optages lån til forbedringsarbejde på Hassinghave Plejecenter, Vester Hassing på 326.000
kr., og
at lånet optages i KommuneKredit som et 15-årigt annuitetslån med fast rente i hele lånets løbetid, pt. 2,55% p.a.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Henning G. Jensen og Mariann Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsbeskrivelse
Der er tale om en udskiftning af hovedinstallationen til et nødkaldeanlæg i hovedbygningen samt til
installation af en trådløs del i hvert enkelt lejemål. Anlæggets forventede levetid er estimeret til 15
år.
Der har gennem længere tid været udfordringer med det eksisterende nødkaldeanlæg på Hassinghave Plejecenter, dels fordi den PC, der styrer kaldeanlægget, er nedslidt, og dels fordi kaldet hos beboerne kun virker, såfremt denne har et TDC Fastnet abonnement.
Beløbet er medtaget på Ældre- og Handicapforvaltningens investeringsoversigt for 2014 som investeringsramme for almene boliger. Lånoptagelsen er udgiftsneutral for Aalborg Kommune, idet renter og ydelse betales af beboerne i form af en huslejestigning.
Bemærkning fra Borgmesterens Forvaltning
For at der skal være låneadgang, skal opgaven have karakter af anlægsopgave. D.v.s. der skal være
tale om mur- og nagelfast inventar, hvilket er tilfældet for hovedinstallationen, der er opført samtidig med hovedbygningen. Betingelserne for låneadgang vurderes derfor at være opfyldt.
Lånet kræver ikke et EU-udbud. Lånet optages derfor i KommuneKredit, og der indhentes ikke andre tilbud.
Alternativet til et lån i KommuneKredit ville være et obligationslån i en kreditforening, som dels
ville være til en højere rente- og bidragssats og dels ville være belagt med en tinglysningsafgift på
1,5 procent.
Beslutning:
Godkendt.
Henning G. Jensen og Mariann Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.
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Punkt 28.

Kvalitetsrapport for Aalborg Kommune 2013.
2013-36262.
Skole- og Kulturudvalget fremsender til byrådets orientering ”Kvalitetsrapport for Aalborg
Kommune for 2013”.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Magistraten har haft sagen til orientering.

Sagsbeskrivelse
Ændringerne i Folkeskoleloven, som blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2006, indebærer et krav
om, at der udarbejdes en årlig ”kvalitetsrapport”. Byrådet skal på baggrund af ”kvalitetsrapporten”
tage stilling til status for kommunens skolevæsen og beslutte, hvordan der skal følges op på eventuel utilstrækkelig undervisningskvalitet på skolerne.
I tilknytning til ændringerne i Folkeskoleloven blev der den 2. marts 2007 udsendt ”Bekendtgørelse
om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen”.
Formålet med ”kvalitetsrapporten” er ifølge bekendtgørelsen:
1) At styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen.
2) At give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens
folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå.
3) At bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om evaluering og
kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen.
4) At bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet.
Af bekendtgørelsen fremgår det, at ”kvalitetsrapporten” udarbejdes for hvert skoleår og godkendes i
byrådet senest den 31. december i det kalenderår, hvor skoleåret afsluttes. Forud for drøftelsen i
byrådet skal der indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne. Eventuelle opfølgende handlingsplaner
skal være udarbejdet inden den 31. marts året efter.
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der er delegationsforbud fra byrådet til Skole- og
Kulturudvalget, idet der forudsættes offentlighed omkring den politiske drøftelse.
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Resultater/opfølgning
Data i kvalitetsrapporten giver anledning til følgende bemærkninger:
 Computere – færre elever skal i skoleåret 2012-2013 deles om en computer, der er under 5 år.
Opgørelsen viser samtidig, at der gøres flittigt brug af computere, der er ældre end 5 år og af
tablets. Samtidig anvendes elevernes egne computere flittigt. Der er i 2013 afsat 4 mio. kr. til it
i undervisningen, og skolerne har yderligere fundet 4,5 mio. kr. til it i undervisningen gennem
omprioriteringer fra skolernes undervisningsmidler. Derudover er der yderligere afsat
9.175.000 kr. til styrkelse af it i undervisningen i budgettet for 2014.
 Elevfravær – elevfraværet er steget fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2012/2013. En elev er
i gennemsnit fraværende i 5,1% af undervisningstiden. I skoleåret 2011/2012 var det tilsvarende tal 4,9%. Der er lidt usikkerhed omkring årsagerne til stigningen bl.a. på grund af lock-outperioden. Der er 4 skoler, der har et elevfravær højere end 7,5% (15 dage i gennemsnit). De 4
skoler indkaldes til et dialogmøde, hvor det drøftes, hvordan elevfraværet kan nedbringes. Erfaringerne fra fraværsprojekterne fra 2012-2013 på fire skoler (Herningvejens skole, Mellervangskolen, Sønderbroskolen og Tornhøjskolen) inddrages i arbejdet, ligesom erfaringer fra
øvrige kommuner inddrages.
 Gennemførte/aflyste timer – antallet af aflyste timer er på niveau med skoleåret 2011-2012.
Antallet af aflyste timer varierer meget fra skole til skole. Én skole aflyser slet ingen timer,
mens én skole aflyser 0,9% af de planlagte timer.
 Linjefagsuddannelse/kompetencer svarende til linjefag. Den samlede linjefagsprocent er på
samme niveau som i 2012/13. 80% af undervisningen varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer. Linjefagsprocenten er højst i fagene: Sløjd (98%), Fysik/kemi (97%),
dansk og tysk (94%). Linjefagsprocenten er lavest i fagene: Dansk som andetsprog (55%), Kristendom (56%) og specialundervisning/specialklasseundervisning (57%). Den skole hvor færrest underviser med linjefag har 47%, mens den højeste har 100%. Skolerne opfordres til bl.a. i
forbindelse med ansættelser og uddannelsesplanlægning at være opmærksom på de fag, hvor
andelen af linjefagsuddannede er lavest.
 Det faglige niveau – det faglige niveau vurderes ud fra karaktergennemsnittene i folkeskolens
afgangsprøver i sommeren 2013 at være tilfredsstillende på alle skoler.
 Pædagogiske processer – skoleplanerne og den efterfølgende skoleplansrunde har vist, at de
pædagogiske processer får en mere vital og relevant placering i skoleplanen frem for i kvalitetsrapporten, som en integreret del af skolens samlede virksomhed. Det er dog centralt, at skolebestyrelserne varetager tilsynsforpligtelsen i forhold til de pædagogiske processer, hvilket skoleplansrunden har vist ikke foregår alle steder.
Høring i skolebestyrelserne
Der er indkommet høringssvar fra 12 skolebestyrelser: Byplanvejens skole, Ferslev skole, Gandrup
skole, Gistrup skole, Herningvejens skole, Højvangskolen, Klarup skole, Sebber skole, Seminarieskolen, Sønderbroskolen, Vejgaard Østre skole og Hospitalsundervisningen.
Der er en del skoler der kommenterer på egne data – kommer med begrundelser for tallene og angiver indsatsområder fremadrettet. Derudover kan nævnes nedenstående bemærkninger:
 Bekymring omkring PC til overbygning
 Ønske om ensartede regler for gruppering af fravær
 Langtidsfravær blandt medarbejderne bør opgøres særskilt – vanskeliggør sammenligninger
 Karakterer ikke enslydende med skolens kvalitet – karakterer bør ikke være en del af kvalitetsrapporten
Aalborg Byråd
Byrådet

Møde den 16.12.2013
kl. 15:00

Side
Autorisation

107











Der er ikke blot behov for computere/tablets til 4.-6. klasse, men også til udbygning af skolens
it-standard - herunder it-tavler. Der skal afsættes flere midler til skolens inventarkonto
Der er behov for, at Aalborg Kommune afsætter yderligere midler lokalt til uddannelse af det
pædagogiske personales it-kompetencer
Ønske om mere information om, hvordan skolebestyrelserne varetager tilsynsforpligtelsen i
forhold til de pædagogiske processer
Udfordring at finde midler til den nødvendige udskiftning og opgradering af it samt kompetenceudvikling af personale
Udfordring at nedbringe elevernes ekstraordinære fravær
Antallet af indrapporterede computere er lavt pga. tidspunkt for indrapportering. Der er indkøbt
mange computere siden februar 2013.
Det er vanskeligt at sammenligne tallene, da der ikke altid ligger de samme kriterier til grund
for opgørelserne
Ønske om uddybende forklaringer til hvad kolonnerne dækker over
Specialskoler – medarbejderfravær: personer der er ansat i løntilskud skal registreres særskilt
og ikke sammen med det øvrige faste personale.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag.
Ovenstående bemærkninger vil indgå i det fremtidige arbejde med kvalitetsrapporten. Det er dog
forventningen, at der i forbindelse med folkeskolereformen vil ske ændringer i den måde, der fremadrettet skal udarbejdes kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal i højere grad kunne fungere som et
mål- og resultatstyringsværktøj, der kan understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning
på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Kvalitetsrapporterne skal udformes, så kommunerne kan anvende dem som ledelsesinformation og som grundlag for f.eks. at udforme resultatkontrakter med skolelederne. Dette vil betyde et mere ensartet
sammenligningsgrundlag – mellem skolerne i Aalborg men også med skoler i andre kommuner.
Høringssvar - kvalitetsrapport 2013
Kvalitetsrapport 2013
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 29.

Rammeaftale 2013-2015 mellem Aalborg Kommune, Kulturstyrelsen og Aalborg
Symfoniorkster.
2011-8426.
Skole- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Rammeaftale 2013-2015 for
Aalborg Symfoniorkester samt Strategiplan for Aalborg Symfoniorkester 2012-2015.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
Der indgås hvert fjerde år en trepartsaftale mellem Aalborg Symfoniorkester (herefter ASO), Kulturstyrelsen og Aalborg Kommune om ASO’s virke som landsdelsorkester. Kulturstyrelsen har jf.
Musikloven det overordnede kulturpolitiske ansvar for landsdelsorkestrene og dermed også ASO.
Derfor er det Kulturstyrelsen, der på Kulturministeriets vegne har stået for forhandlingerne og været
tovholder på udarbejdelsen af de nye rammeaftaler med de fem landsdelsorkestre.
Processen omkring udfærdigelsen af rammeaftalen for 2013-2015 (oprindeligt 2012-2015) begyndte
i februar 2011. Efter et regeringsskifte, tre kulturministre, to musikchefer for ASO samt en række
omstruktureringer i Kulturstyrelsen er der nu et forslag til rammeaftale for ASO (se bilag 1).
Rammeaftalen er som noget nyt bygget op efter en fast skabelon, der er ens for alle fem landsdelsorkestre. Skabelonen er udarbejdet af Kulturstyrelsen. Der er tale om en rammeaftale, der ikke er så
deltaljeret som aftalerne med ASO tidligere har været. ASO har i forbindelse med forhandlingen om
rammeaftalen udarbejdet en strategi, for perioden 2012-2015, der er retningsgivende for ASO’s
virksomhed (se bilag 2). De heri beskrevne handlinger og strategier for perioden er ikke indføjet i
den foreliggende aftale, men vedhæftes derimod som bilag til aftalen. Strategien skal bruges i
ASO’s daglige virke og skal løbende opdateres således, at nye udfordringer og opgaver kan løses.
Jf. forslag til rammeaftale er:
ASO’s mission:
 med base i Musikkens Hus at sikre et bredt og alsidig spekter af koncertaktiviteter og kunstneriske oplevelser på allerhøjeste niveau
 at være i samspil og dialog med det omgivende samfund og kulturliv
 at bidrage til udviklingen af det nordjyske musik- og kulturliv
 at have globalt udsyn og markere sig nationalt som internationalt
 at arbejde med at skabe og fortsat udvikle formidlingsindsatsen overfor børn, unge og voksne.
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ASO’s vision:
 at være et dynamisk, nyskabende, udadvendt og ambitiøst symfoniorkester
 at være en naturlig del af borgernes hverdag, fra de yngste til de ældste, lokalt og i regionen.
Med udgangspunkt i den ovennævnte mission og vision for ASO samt Musikloven er der i den udarbejdede strategi opstillet en række opgaver og mål for orkestret i aftaleperioden.
ASO har tre overordnede opgaver og dertil hørende mål:
1. Koncerter og forestillinger
o Gøre publikum i alle aldre nysgerrig efter at opleve klassisk musik
o Publikum og borgere i hele regionen oplever et nærværende ASO
o ASO er aktivt og i samspil med sine omgivelser
2. Formidling til børn og unge
o Styrke den almene viden om klassisk musik hos børn og deres forældre samt unge i regionen.
o Styrke den musikalske fødekæde fra amatør til professionel og dermed skabe et klassisk
musikmiljø i Aalborg og i regionen.
3. Udvikling af musiklivet
o Udvikling af nye koncertformer
o Katalysator for national og international opmærksomhed til regionen og Aalborg.
Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, at den af ASO udarbejdede strategi samt rammeaftalen i tilfredsstillende omfang understøtter Aalborg Kommunes nye kulturpolitik.
Med hensyn til afrapportering og årsrapport har afsnittet et meget mindre omfang end normalt i de
indgåede aftaler, da der foreligger en særskilt lov (Nr. 1531 af 21. december 2010) om økonomiske
og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, og det er derfor forvaltningens vurdering, at en henvisning herudover til Aalborg Kommunes Administrative forskrift
nr. 26 om samarbejdet med selvejende institutioner, er fyldestgørende.
Det foreliggende forslag til rammeaftale blev godkendt af ASO’s bestyrelse på deres møde den 21.
november 2013.
Bilag 1 - udkast til rammeaftale
Bilag 2 - strategi
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 30.

Tillæg til udviklingskontrakter med kulturinstitutioner.
2013-39873.
Skole- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der indgås tillægsaftaler til alle gældende udviklingsaftaler mellem Aalborg Kommune og de
selvejende kulturinstitutioner, der modtager et kommunalt tilskud på 500.000 kr. eller mere, og
at tillægsaftalerne gælder fra 1. januar 2014.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
Skole- og Kulturudvalget har ønsket at få præciseret Aalborg Kommunes forventninger til, at kulturområdets institutioner medvirker aktivt til at udmønte kommunens Kulturpolitik samt understrege ønsket om, at kulturlivets særlige kompetencer involveres i implementeringen af skolereformen.
Derfor har Skole- og Kulturforvaltningen udarbejdet en generel tillægsaftale til alle gældende udviklingsaftaler mellem Aalborg Kommune og de store selvejende kulturinstitutioner.
Tillæg til gældende udviklingsaftaler med de store kulturinstitutioner
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 31.

Landdistriktsredegørelse 2010-2013.
2013-32331.
Udvalget forSundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering udkast til
Landdistriktsredegørelsen 2010-2013, samt at landdistriktspolitikken revideres i 2014.
Ane-Marie Viegh Jørgensen var fraværende.
Magistraten har haft sagen til orientering.
Anne-Dorte Krog var fraværende.

Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik 2010-2013 blev vedtaget i byrådet i august 2010. Landdistriktspolitikken er udarbejdet i tæt dialog med borgerne og øvrige interessenter i landdistrikterne,
og udmøntningen af politikken har været med til at sætte fokus på landdistriktsudviklingen i Aalborg Kommune.
På den baggrund er der udarbejdet en Landdistriktsredegørelse 2010-2013 for Aalborg Kommune.
Redegørelsen er således et resultat af udmøntningen af landdistriktspolitikken, hvor en stor del af
arbejdet er pågået med uddeling af puljemidler til borgerinitierede projekter og tværgående projektsamarbejde med kommunens øvrige forvaltninger. Redegørelsen skal således ses som en status for
tiden siden vedtagelsen af politikken.
Landdistriktspolitikken 2010-2013 har fungeret som byrådets politik for kommunens landdistrikt,
hvor samarbejdet med borgerne og forvaltningerne imellem har sikret en aktiv indsats i landdistriktet. I forbindelse med udarbejdelse af landdistriktsredegørelsen har der været afholdt dialogmøder
med både interne samarbejdsparter og eksterne parter. Input fra møderne indgår i redegørelsen. De
øvrige forvaltninger har endvidere givet input til, hvilke projekter de har gennemført i politikperioden.
Landdistriktspolitikken er udarbejdet indenfor rammerne af den vedtagne Kommuneplan09 og Bæredygtighedsstrategien, og indgår endvidere i Aalborg Kommunes fire fysiske plansamarbejder.
Plansamarbejdet sikrer overblik og sammenhænge samt fordrer tæt samarbejde mellem fagforvaltningerne, med fokus på helheder og sammenhænge.
Budgetmæssigt har der i politikperioden været afsat 18.130.000 kr. til området fra Forvaltning for
Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Hertil kommer øvrige forvaltningers projekter samt eksterne
midler. I forhold til opfyldelse af mål og handleplaner, defineret i Landdistriktspolitik 2010-2013,
viser status for de enkelte fokusområder at:
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Hverdagslivet: Indenfor fokusområdet er der sat en masse aktiviteter i gang, både af kommunen og
via projekter igangsat af borgerne i forhold til at skabe et sammenhængende hverdagsliv i landdistriktet. Især projekter til styrkelse af det sociale liv, såsom legepladser, Aslundhytten, Fremtidens
Forsamlingshus, ”Kulturen rykker ud” og nye lokale samlingssteder. Projekterne har stor betydning
for oplevelse af et godt hverdagsliv.
Sundhed: I forhold til gode muligheder for en sund og aktiv livsstil samt adgang til sundhedstilbud
er der i politikperioden været sat rigtig mange lokale aktiviteter i gang. F.eks. idræt i landdistrikt,
Sport2Go, sundhedstilbud i landdistriktet, multibaner, nye stier og rekreative stier mv. Via deltagelse i planarbejdet f.eks. kommuneplan, lokalplaner mv., sikres det endvidere, at sundhedselementer
indarbejdes som en naturlig del af projekter.
Tilgængelighed: Indenfor området er der sat flere initiativer i gang for at sikre tilgængelighed og
fremkommelighed for borgerne f.eks. trafikprojekter, udbredelse af bredbånd i dele af kommunen,
energioptimering mv. Der er stor fokus på området, da infrastrukturelle rammer er med til sikre en
forsat udvikling i landdistriktet, og hvor udfordringen særligt afhænger af afstanden til Aalborg.
Endvidere er der fokus på tilgængelighed for mennesker med handicap i de projekter, som tildeles
midler fra forvaltningen.
Adgang til naturen: Rigtigt mange projekter er i politikperioden etableret for at sikre adgang til
naturen f.eks. oprensning af gadekær, hvor målsætningen om 4 pr. år er mere end opfyldt. Stier,
kystlejrpladser, nye samlingssteder, naturgenopretningsprojekter mv. er alle projekter, som styrker
borgernes muligheder for nye oplevelser som kilde til livskvalitet. De mange projekter, igangsat
både af kommunen og borgerne, vidner om, at fokusområdet har en stor betydning.
Bosætning: I forhold til at sikre, at kommunens byer fremstår som attraktive bosætningsmiljøer, er
der med både landsbyløft i 3 byer og udviklingsplaner i 8 byer igangsat et stort arbejde i samarbejde
med byens borgere. Dette sammenholdt med udredningsarbejdet vedr. forfaldne boliger og andre
byforskønnelsesprojekter er fokusområdets målsætninger opfyldt. Via Vision2015 sikres fremadrettet øget fokus på området med fokus på fleksible rammer og kvalitetsudvikling i landdistriktets byer.
Oplevelsesprojekter: Der er i politikperioden sat mange nye projekter i gang i oplevelseszonen
Kattegatkysten og langs fjorden. Projekter er med til skabe nye oplevelser både for turister og
kommunens borgere. Med udpegning af en ny oplevelseszone i kommunens vestlige del sikres endnu flere nye oplevelser i et tæt samarbejde med eksterne aktører.

Aalborg Byråd
Byrådet

Møde den 16.12.2013
kl. 15:00

Side
Autorisation

113

Aalborg Kommunes fokus på en aktiv landdistriktsindsats har pågået siden 2007, hvor den første
landdistriktspolitik blev vedtaget. Med endnu en periode med mange spændende projekter, igangsat
i et tæt samarbejde med landdistriktsaktørerne, ses et styrket landdistrikt. På baggrund af de mange
projekterfaringer og større viden, som er tilvejebragt i den forgangne periode, er rammerne for en
revision tilstede. Processen for Landdistriktspolitik 2013-2017 er beskrevet i landdistriktsredegørelsen.
Bilag: Landdistriktsredegørelse 2010-2013
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 32.

Udtalelse til Statsforvaltningen - Byrådsmedlemmers rejser med ægtefæller.
2013-45660.
Magistraten 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.
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.
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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:
Godkendt.
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Punkt 33.

Etablering af biograf i City Syd.
2013-33827.
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender én af to mulige
løsninger:
A. Der arbejdes videre med projektet for etablering af et biografkompleks i tilknytning til Shoppen
i City Syd med dispensation fra gældende lokalplan eller udarbejdelse af ny lokalplan afhængig
af det konkrete projekt.
B. Der nedlægges et § 14-forbud mod etablering af et biografkompleks i tilknytning til Shoppen i
City Syd, hvorefter der indenfor 1 år skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området, der sletter anvendelsesbestemmelsen ”kulturelle formål”.
Teknik- og Miljøudvalget har godkendt, at der arbejdes videre med projektet (løsning A).
Mariann Nørgaard, John G. Nielsen og Jane Østergaard anbefaler pkt. B og ønsker sagen forelagt
for byrådet.

Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en 2.000 m2 stor biograf med 6 sale
i tilknytning til Shoppen i City Syd. Endvidere ønskes der etableret en 700 m2 stor restaurant sammen med biografen, hvoraf de 500 m2 er i eksisterende tomme lokaler på 1. sal i Shoppen.
En biograf i City Syd er tænkt som et tilbud til de mange mennesker, der alligevel er i området, så
de på en nem måde kan gå i biografen og parkere gratis på tidspunkter, hvor der ofte ikke er særligt
behov for parkering og ikke er stor trafikbelastning i området. Ansøger fremhæver projektet som en
formidling af populær kultur og et tilbud til den moderne familie om at handle, shoppe, gå i biografen og spise, uden udgift til parkering.
Forholdet til anden planlægning
Forhold til gældende lokalplan
Det ønskede projekt med biograf og restaurant falder indenfor anvendelsesbestemmelserne i den
gældende lokalplan 3-6-105 for området ved Shoppen (funktionen biograf hører i Aalborg Kommunes planlægning under kategorien ”Kulturelle formål”). Biografbygningen kan imidlertid ikke holdes indenfor byggefeltet i lokalplanen, så etablering af biografen vil udløse dispensation fra lokalplanen eller udarbejdelse af ny lokalplan.
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Forhold til Hovedstruktur 2013 – en Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune
Hovedstruktur 2013 har stor fokus på detailhandelsstrukturen i Aalborg og definerer en mere klar
rollefordeling mellem Aalborg midtby og City Syd, end tilfældet er i den gældende lokalplanlægning. Blandt andet fremgår rollefordelingen af det overordnede mål, at Midtbyens regionale kultur-,
handels- og oplevelsestilbud sammen med det regionale handelscenter, City Syd, skal styrkes som
en vigtig konkurrenceparameter for at løfte Aalborg som Norddanmarks vækstdynamo.
Rollefordelingen er uddybet videre i planen:
”Aalborg midtby er Norddanmarks vigtigste kultur-, service- og handelscentrum. Midtbyen skal
være åben og inkluderende og kunne tilbyde en mangfoldighed af nye og unikke oplevelser. Oplevelserne skal fange Aalborgs identitet som ”The tough little big city”, der har rødder i en traditionel arbejderkultur, men lever i en nutid i et internationalt videns- og netværkssamfund.
I midtbyen skal man kunne mærke storbypuls, der såvel appellerer til turister og konferencegæster
som til unge studerende og forskere, og ikke mindst gør det attraktivt for færdiguddannede at blive
boende og skabe ny virksomhed. Midtbyen skal være kulturrig og underholdende og være åben for
alverdens kulturelle nomader og omrejsende events. Den skal være rig på kulinariske oplevelser og
have et caféliv og natteliv med internationalt snit.
City Syd er regionalt handelscenter, der skal supplere Aalborg midtby specielt med store udvalgsvarebutikker, der ikke kan være i midtbyen. City Syd appellerer til kunder i bil, der ønsker, at det
skal være hurtigt og nemt at handle stort.
Aalborg midtby og City Syd har med andre ord forskellige roller, - midtbyen som Regionalt kultur-,
service- og handelscentrum og City Syd som Regionalt handelscenter. Tilstedeværelsen af begge
roller styrker Aalborg, og det er derfor vigtigt, at understøtte en rollefordeling der sikrer, at de
supplerer hinanden bedst muligt med hver sin unikke profil og ikke udkonkurrerer hinanden.”
Detailhandelsanalyse 2009
Af Detailhandelsanalyse 2009, der er foretaget af ICP (Institut for Center-Planlægning) for Aalborg
Kommune, fremgår ikke overraskende, at Aalborg særligt på udvalgsvareområdet har en regional
betydning, der rækker væsentligt ud over kommunegrænsen. Hvor dagligvarer i høj grad bliver købt
tættere på bopælen, er kunderne mere villige til at køre længere for det rigtige udbud af udvalgsvarer. Statusopgørelsen i analysen viser, at en 1/3 af den samlede udvalgsvareomsætning ligger hhv. i
Aalborg midtby, City Syd og kommunen i øvrigt.
Flere større byer i Danmark (fx Odense, Kolding, Randers og Esbjerg) har oplevet stigende omsætning i aflastningsområderne på bekostning af midtbyerne, og de må nu erfare, at det er meget vanskeligt at få butikkerne og bylivet tilbage til midtbyen. Det kan således have vidtrækkende konsekvenser at rykke på rollefordelingen og styrkeforholdet imellem Aalborg midtby og aflastningsområdet City Syd.
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Det nye forslag til Landsplanredegørelse 2013 fra Miljøministeriet sætter fokus på, at bymidter generelt er under stort pres. De fremhæver, at bymidten er en strategisk ressource for byen, der spiller
en stor rolle i tiltrækning af virksomheder, arbejdskraft og nye borgere. Samtidig er bymidten en
stor del af byens identitet, der også bidrager til byens sociale sammenhængskraft. Landsplanredegørelsen understreger således erfaringerne fra de større byer og vigtigheden af at fastholde målsætningerne fra Hovedstruktur 2013.
Vurdering
Argumenter for etablering af en biograf i City Syd vil være en styrkelse af City Syd og i den forbindelse en særlig styrkelse af Shoppen, så der vil være større mulighed for at udleje alle butikslokaler
i Shoppen og udenfor Shoppen.
Argumenter imod vil være, at City Syd med etablering af en biograf ikke længere vil være et supplement til Aalborg midtby men derimod en konkurrent, der risikerer at trække centrale byfunktioner ud af midtbyen og dermed svække bylivet og mindske midtbyens attraktion.
Et afslag vil indebære, at den gældende lokalplanlægning i City Syd-området skal skærpes, så det
ikke længere vil være muligt at etablere kulturelle funktioner (så som bibliotek, biograf, museum,
teater mv.) i City Syd.
Afslaget vil om nødvendigt skulle følges op af et såkaldt § 14-forbud mod projektets gennemførelse
ved udarbejdelse af kommuneplantillæg og ny lokalplan, der tilgodeser intentionerne i Hovedstruktur 2013 - Fysisk Vision 2025.
Beslutning:
For løsning A stemte 18 (Henning G. Jensen, Thomas Kastrup-Larsen, Anna Kirsten Olesen, Kristian Schnoor, Helle Frederiksen, Tina Staun Sørensen, Rasmus Brask, Anne-Dorte Krog, Poul Erik
Lyngdorf, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Jakob K. Svendsen, Mads Thomsen,
Mads Sølver Pedersen, Mads Duedahl, Tina French Nielsen).
For løsning B stemte 12 (Mai-Britt Iversen, Hans Henrik Henriksen, Arne B. Schade, Socialistisk
Folkeparti, Daniel Nyboe Andersen, Felix Henriksen, Ane-Marie Viegh Jørgensen, John G. Nielsen,
Sten Royberg, Mariann Nørgaard).
Mette Ekstrøm deltog ikke i behandlingen af sagen.

Mødet hævet kl. 17.45
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