Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2017-2020
Sundheds- og Kulturforvaltningen

Serviceudgift

Kultur, Fritid og Sundhed (FÆLLES)
Driftsønske nr. 1
2017
Beløb i 1.000 kr.

Integrationsområdet
2018

Udgifter
Netto

1.500 – 2.000
1.500 – 2.000

2019

2020

1.500 – 2.000
1.500 – 2.000

Baggrund
Integration af etniske minoriteter er en af de mest presserende politiske udfordringer i Danmark –
og for kommunerne – i dag. Aalborg Kommunes fritids-, kultur og sundhedstilbud kan med fordel
bruges som veje til at skabe en kontakt til vores nye flygtninge og indvandrere. Her kan der tages
skridt til, at en sundhedsmæssig, social, personlig og kulturel integration kan finde sted, hvilket kan
bygge op til en evt. senere integration på arbejdsmarkedet.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Der skal skabes konkrete platforme og samarbejder, som fremmer en bæredygtig deltagelse i
foreninger, aftenskoler, biblioteker og kulturlivet med henblik på at skabe brobygning/kendskab til
værdierne i dansk foreningskultur, kunst og kultur og øvrige fællesskaber. Konkrete eksempler:
Foreninger og aftenskoler:
Aftenskolehold med flygtninge som undervisere, f.eks. madlavning og håndarbejde
”friplads” til flygtninge på aftenskolehold
Introduktion/inddragelse i frivilligt arbejde, f.eks. gå til hånde i store klubber
Deltagelse i foreningskurser, f.eks. dommerkurset ”Green Card”
Deltagelse i events, f.eks. DGI`s landsstævne, Tall Ships Race, Aalborg Festivals
Kultur og bibliotek:
Særligt tilrettelagt teateraktiviteter for unge indvandrere
Optagelse af indvandrere i kor med henblik på fællesskab og sproglig udvikling
Sprogfitness på de 7 skoler, der har modtagerklasser. Børn trænes sprogligt gennem leg og bevægelse
Lektiecafeer for indvandrerbørn på biblioteket
Culture Dinners, hvor indvandrerfamilier over et måltid mad får kulturelle oplevelser
Opsøgende arbejde i boligområder med mange indvandrere med henblik på introduktion til kultur- og
bibliotekstilbud
Interviewe indvandrere og emigranter med henblik på at fortælle og formidle flygtninges individuelle
historier
Bydelsmødre i boligområder, hvor indvandrerkvinder trænes i at arbejde med kvinders og børns deltagelse
i forenings- og kulturlivet
Sundhed:
Introduktion og proaktiv indsats målrettet KRAM faktorer og livsstilsændringer.
Identificere yderligere og nye ukendte behov for sundhedsindsatser.
Sikre en ”håndholdt” overgang ind i relevante sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, f.eks.:
”hverdagsmotion”: ”lær at cykle” og ”gågrupper”, hvor man udforsker den lokale natur og kulturelle værdier
og bygninger, evt. med guide.

Økonomiske konsekvenser
Der er tale om projekter med høj grad af tværfaglighed og samarbejde på tværs af sektorer mv.
Budgetbeløbet på kr. 1,5-2,0 mio. ønskes afsat til realisering af 2-3 eksemplariske projektforløb,
som evt. senere kan udfoldes for flere, i andre boligområder mv. Projekterne kan ligeledes
kombineres. Indeholdt i budgetbeløbet er forventede ressourcer til projektledelse på estimeret kr.
0,3 mio. Eventuel ekstern finansiering kan supplere budgetbeløbet og være med til sikre såvel
projekter som projektledelse. Der vil være behov for en dialog med Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen for at sikre, at der ikke laves parallelle forløb eller for at samtænke
integrationsaktiviteterne.
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Sundheds- og Kulturforvaltningen

Serviceudgift

Kultur og Biblioteker
Driftsønske nr. 2

Platform4 – støtte til fortsat drift

Beløb i 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

Udgifter
Indtægter
Refusion

500

500

500

500

Netto

500

500

500

500

Baggrund
Oprindeligt stod Aalborg Kommune Borgmesterens Forvaltning og Aalborg Universitet bag
etableringen af Platform 4 og de driftstilskud, der indtil 2015 sikrede den daglige drift. Aalborg
Kommune Borgmesterens Forvaltning og Aalborg Universitet valgte herefter at stoppe deres
tilskud med begrundelse i, at Platform 4 i de senere år har udviklet sig mere i retning af et egentligt
kulturtilbud end det udviklingsmiljø, det var tiltænkt. Fra 2016 overgik Platform 4 til Sundheds- og
Kulturforvaltningen, der sikrede stedets umiddelbare overlevelse med et engangstilskud på kr. 0,3
mio. kr. i 2016.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Platformen har i løbet af det seneste år fortsat sin stabiliseringsproces og udviklet sine
indtægtsmuligheder. Især har stedet markeret sig som en populær eksponent for alternativ kunst
og kultur med udstillinger, workshops, foredrag og koncerter. Der er således i årets første fire
måneder afholdt 30 arrangementer i Platform 4s café og sal med et gennemsnitligt besøgstal på
60 gæster pr. arrangement.
Med nedskæringen i tilskuddet fra 2016, som indtil da var på samlet kr. 0,5 mio. har det
udelukkende været muligt at opretholde kvaliteten og omfanget af Platform 4s aktivitet på
baggrund af primært tre ansatte, der deler en 37 timers stilling - men har været villige til at lægge
flere gange det tal i ugentlige arbejdstimer for at sikre stedets overlevelse.
Platform 4, der er en forening, har opdateret sine vedtægter og sit nye formål, så de afspejler
virkeligheden, som den ser ud nu.
Foreningens nye formål er at skabe eksperimenterende og kvalificerende rammer for udvikling og
deling af viden og kompetencer for iværksættere, frivillige, vækstlag og kreative miljøer inden for
elektronisk kunst og kultur. Foreningens aktiviteter er projektbaserede og kan fx være foredrag,
debatter, workshops, produktioner, udstillinger, koncerter og festivaler, samt vejledning og
instruktion i arbejdet med disse.
Økonomiske konsekvenser
Budgetønsket på kr. 0,5 mio. tænkes anvendt til dels sikring af den grundlæggende drift men også
grundlaget for Platformens fremtidige aktiviteter.
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Sundheds- og Kulturforvaltningen
Kultur og Biblioteker
Driftsønske nr. 3

Serviceudgift

Stadsarkivet; Fundering og digitalisering af
lokalarkiverne samt efterslæb af registrering i øvrigt.
2018
2019
2020

Beløb i 1.000 kr.

2017

Udgifter
Indtægter
Refusion

450

450

450

Netto

450

450

450

Baggrund
Stadsarkivet har et registreringsefterslæb på ca. 750 hyldemeter. Det er centralt arkivmateriale fra
industrier, boligforeninger, politiske partier mv, der kan bidrage væsentligt til formidling af Aalborgs
historie
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
For at materialet kan gøres tilgængeligt for borgerne, skal det registreres, og det vurderes, at der
med et årsværk fordelt over 3 år, svarende til 200.000 kr. om året kan indhentes mere end
halvdelen af efterslæbet.
Aalborg Kommune støtter de 25 lokalarkiver i kommunen økonomisk, og der bliver gjort et stort
frivilligt arbejde for at indsamle, registrere og formidle materialet lokalt. Det er stadsarkivets
vurdering, at arkivarbejdet er velfunderet og at materialet er værdifuldt, både i forhold til at
borgerne opsøger viden og i forhold til at formidle centrale historier, der kan medvirke til at styrke
lokalområdernes identitet. Der er et stort potentiale for formidling og for indhentning af ekstern
finansiering til lokalarkivernes arbejde. Det foreslås, at der i en 3-årig periode afsættes
professionelle arkivar-ressourcer til at bistå lokalarkiverne med at øge forståelsen af værdien af
arkivernes materialer, digitalisere udvalgte historier med henblik på formidling og
identitetsskabelse og med at skrive fondsansøgninger med henblik på øget egenfinansiering.
Det vurderes, at man vil komme langt med timer svarende til 250.000 kr. årligt i 3 år.
Økonomiske konsekvenser
Kr. 0,45 mio. i en 3-årig periode til henholdsvis registrering (kr. 0,2 mio.) og arbejdet med
arkivudvalg (kr. 0,25 mio.).
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Sundheds- og Kulturforvaltningen

Serviceudgift

Kultur og Biblioteker
Driftsønske nr. 4

Biblioteket, manglende bødeindtægter

Beløb i 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

Udgifter
Indtægter
Refusion

1.000

1.000

1.000

1.000

Netto

1.000

1.000

1.000

1.000

Baggrund
Aalborg Bibliotekernes budget er baseret på en forventet årlig indtægt på kr. 13,4 mio. En
væsentlig del af denne indtægt er forventet kr. 3,0 mio. i årlige bøder/gebyrer for lånere, som
afleverer deres lånte materialer for sent. Indtægten har tidligere været baseret på kr. 3,8 mio., men
blev nedjusteret ved en politisk omprioritering i 2008.
Udviklingen i bødeindtægter fra 2012-2016;
År
2012
2013
2014
2015
2016
2,0 (forventes)
Mio.
3,0
3,0
2,9
2,6
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Paradokset i dette er, at biblioteket på den ene side er ”afhængig” af denne indtægt men på den
anden side er ”forpligtet” til at udvikle tekniske løsninger (sms- og mail varsel mv.) og generel
service, som oplyser lånerne i tide om de forestående frister. I 2015 faldt indtægten med kr. 0,4
mio., som skulle dækkes ind på anden vis i bibliotekernes ramme, hvilket må betragtes som
værende en ekstra årlig besparelse på området. Der er intet, der tyder på, at dette billede vil
ændre sig de kommende år – tværtimod så forventer bibliotekerne, at niveauet for bødeindtægter
vil falde yderligere.
Biblioteket har lovhjemmel til at opkræve gebyr for ”servicen”, hvilket blev praktiseret, da ordningen
blev indført i 2008. Erfaringen var dog, at gebyret på kr. 2 pr. sms/mail-varsel på daværende
tidspunkt holdt rigtig mange lånere fra at tilmelde sig ordningen, hvorfor der var tale om en meget
lille indtægt. For at få udbredt serviceydelsen og for ikke at miste mange lånere, blev gebyret
fjernet i 2011.
Sidste år blev der sendt 450.000 sms´er med påmindelser ud knyttet til 50.000 tilmeldte lånere.
Om dét alene er årsagen eller den også skal findes i bødetaksternes størrelser eller andre
adfærdsreguleringer er ikke entydigt.
Økonomiske konsekvenser
Sms- og mailordningen praktiseres bl.a. på de fleste andre store biblioteker (bl.a. Aarhus, Kbh,
Odense, Randers og Vejle), hvor den stort set alle steder er gratis at tilmelde sig. Af de adspurgte
biblioteker er det kun Vejle, som opkræver gebyr for ordningen.
I 2016 forventes indtægten at blive kr. 1,0 mio. mindre, hvorfor budgettet fra 2017 og årerne frem
ønskes opskrevet med kr. 1,0 mio. årligt.
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Sundheds- og Kulturforvaltningen

Serviceudgift

Sundhed, Fritid og Landdistrikt
Driftsønske nr. 5

DGI Huset Nordkraft

Beløb i 1.000
kr.

2017

2018

2019

2020

I alt

1.000

750

500

0

2.250

1.000

750

500

0

2.250

Udgifter
Indtægter
Netto

Baggrund
I forbindelse med etableringen af DGI Huset i Nordkraft i 2010 blev der indgået en 10 årig
driftsaftale/aftalegrundlag mellem DGI Huset og Aalborg kommune. Driftsaftalen/aftalegrundlaget
sikrer Aalborg kommune en række faciliteter til foreningslivet samt lokaler til mødeaktivitet mv.
På grund af, at DGI Huset var driftsmæssigt udfordret blev der i 2013 indgået en ekstraordinær
aftale mellem Byrådet og DGI-huset i Nordkraft - gældende for perioden 2014-2016 Aftalen sikrer
levering af en række borgerrettede ydelser på sundheds- og idrætsområdet, lige som flere
forvaltninger fik adgang til en række ydelser som mødefaciliteter og motionstilbud målrettet
kommunens sundhedsfremmetiltag. For ovennævnte ydelser betaler Sundheds- og
Kulturforvaltningen kr. 1 mio.
Som forudsætning for ovennævnte ekstraordinære aftale, skulle DGI Huset igangsætte en
”accelerationsplan” der skulle sikre, at DGI Huset ved udgangen af 2016 har balance i driften. DGI
Huset oplyser, at effekten af den ekstraordinære aftale har været stor. Der er kommet væsentlig
højere aktivitet og flere brugere i huset og økonomien er blevet væsentlig forbedret i perioden.
DGIs landsorganisation har garanteret sikring af DGI-husets samlede likviditet (underskudsgaranti)
i den samme periode.
Økonomiske konsekvenser
DGI Huset vurderer, at det vil være af afgørende betydning for konsolidering af DGI Husets drift, at
aftalen om køb af sundhedsydelser for 1. mio. kr. forlænges frem til 2019, Derfor har DGI Huset
ansøgt om en forlængelse af aftalen.
Tallene er i budgetønsket gradueret i henhold til forventet budget/regnskab for DGI Huset.
Regnskabet er i perioden 2012 til 2016 gået fra et underskud på kr. 3,5 mio. til kr. 0,5 mio. med
udgangen af 2016. Balance forventes i 2017 og et overskud frem til 2019 på kr. 0,5 mio. kr.
I DGI Husets budget frem til 2019 er der indregnet et tilskud fra Aalborg Kommune på 1. mio. kr.
Ansøgning med tilhørende bilag fås ved henvendelse til forvaltningen (mikkel.grimmeshave@aalborg.dk)
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Sundheds- og Kulturforvaltningen

Serviceudgift

Sundhed, Fritid og Landdistrikt
Driftsønske nr. 6

Kvarterværkstedet

Beløb i 1.000
kr.

2017

2018

2019

2020

300

300

300

300

300

300

300

300

I alt

Udgifter
Indtægter
Netto

Baggrund
Kvarterværkstedet blev grundlagt med støtte af nationale kvarterløftmidler i 1998, og havde
selvstændigt kontor med 3-4 ansatte på Trekanten frem til 2008. Her kom Helhedsplanen ”9220
Aalborg Øst” til, og et tæt samarbejde med dette projekt blev indledt. Sommeren 2012 flyttede
Kvarterværkstedet og 9220 Ø sammen i Sundheds- og kvarterhuset, hvor der i dag deles kontor.
Helhedsplanen 9220 Ø har frem til nu tilført Kvarterværkstedet ca. kr. 0,43 mio. om året. Planen er
nu, at helhedsplanen 9220 Ø nedlægges pr. 1. januar 2017 - i sin nuværende form.
Kvarterværkstedet har i dag 2 medarbejdere.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Kvarterværkstedet primære opgave er - sammen med lokale kræfter - at igangsætte initiativer og
projekter der understøtter borgerne i lokalområdet samt forny de fysiske omgivelser i
boligafdelinger. Endvidere er Kvarterværkstedet sekretariat for Borgerforum og deltager i en lang
række samarbejdsfora mv. samt udgiver ”9220 Magasinet” i samarbejde med Trekanten og Kirken.
Ved bortfald af tilskud fra Helhedsplanen 9220 Ø vurderes det vanskeligt at fortsætte det
nuværende aktivitetsniveau – da tilskuddet primært sikre aktiviteterne.
Det vil være muligt at facilitere Kvarterværkstedet i andre lokaler
Økonomiske konsekvenser
Helhedsplanen 9220 Ø har indtil nu betalt følgende til Kvarterværkstedet:
Til aktiviteter
Husleje
Rengøring
1/3 af ”9220-magasinet”
Studentermedhjælp
I alt

300.000 kr.
72.000 kr.
12.500 kr.
40.600 kr.
5.000 kr.
430.100 kr.

Kvarterværkstedets samlede budget er i 2016 på kr. 1.525.000.
Fremsendt notat fås ved henvendelse til forvaltningen (mikkel.grimmeshave@aalborg.dk)
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Sundheds- og Kulturforvaltningen

Serviceudgift

Sundhedsfinanisering, Kollektiv trafik
og Administration
Driftsønske nr. 7

Kollektiv Trafik - Fortsættelse af strategiplan (linje 17)

Beløb i 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

Udgifter
Indtægter
Refusion

2.000
-500

4.000
-1.000

4.000
-1.000

4.000
-1.000

Netto

1.500

3.000

3.000

3.000

Kollektiv Trafik - Fortsættelse af strategiplan. Flere afgange henimod BRT i 2021
Den planlagte udvikling i Aalborg Kommune frem mod år 2025 forventes at give godt 5.000 nye
boliger og endnu flere nye arbejdspladser. I Aalborg Kommunes Erhvervsplan 2013-2015 er der en
prognose, der viser, at der vil være 5.000 flere arbejdspladser i 2018. Befolkningen vokser efter
seneste prognose til 223.000 indbyggere. Størstedelen af væksten vil ske i vækstaksen fra Aalborg
Lufthavn i nordvest gennem centrale bydele i Nørresundby og Aalborg til universitetsområdet og
Aalborg Havn i øst.
Trafikalt vil væksten ikke kun ske i vækstaksen, men i hele stor-Aalborg. Borgerne bor jo ikke kun i
vækstaksen. Det får betydning for udviklingen af den kollektive trafik. Ca. 30 % af Aalborg
Kommunes indbyggere får – når BRT'en er etableret - ca. 600 meter til en BRT station. De
resterende 70 % skal dækkes med busser.
Hvis Aalborg Kommune skal leve op til den nationale målsætning om at hovedparten af
trafikvæksten skal ske i den kollektive trafik, er der behov for løbende udvidelser og tilpasninger af
hele det kollektive trafiknet.
Denne strategi indebærer bl.a. gradvis øgning af antallet af afgange for at tilpasse udbuddet til den
stigende efterspørgsel. I 2015 og 2016 blev linje 12 og 14 forbedret. Nu kommer turen til linje 17 i
2017 (kører fra Saltumvej til Strubjerg), linje m1 i 2018 og linje 11 i 2019. Kun de økonomiske
effekter af linje 17 er medtaget her.
Økonomiske konsekvenser
Den gradvise øgning af antallet af afgange indebærer en stigende driftsudgift, som kun modsvares
delvist af stigende passagerindtægter. I scenariet er der forudsat, at 33% af udgifterne kommer
tilbage. Hvorvidt passagertallet stiger som forudsat afhænger også af, om det lykkes at forbedre
fremkommeligheden for busserne i trafikken. Her er midlerne bla. busspor, busgader, busveje samt
anlæg i kryds. BRT'en indeholde alle disse midler, og kan på sigt være forbillede for andre
strækninger.
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Serviceudgift

Sundhedsfinanisering, Kollektiv trafik
og Administration
Driftsønske nr. 8

Kollektiv Trafik - Fortsættelse af forsøg

Beløb i 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

Udgifter
Indtægter
Refusion

2.200
-300

2.200
-300

2.200
-300

2.200
-300

Netto

1.900

1.900

1.900

1.900

Kollektiv Trafik - Fortsættelse af forsøg. Linje 18 og Flexsenior
I 2016 besluttede byrådet at iværksætte forsøg med flere afgange til industriområdet i Aalborg Øst
og området ved Stenbjergvej ved at forlænge linje 18. Såfremt disse afgange bliver benyttet i
tilfredsstillende grad foreslås forsøget gjort permanent i køreplanen de kommende år
I 2016 besluttede byrådet ligeledes at iværksætte forsøg med nedsat takst for pensionister på
flextur i tidsrummet 9-16. Baggrunden for flexsenior er bl.a. at tilbyde ældre mulighed for at benytte
den kollektive trafik fra aktivitetscentrene, som har åbent til kl. 16. Desuden er flexsenior et billigt
alternativ i hele Aalborg Kommune - også der, hvor der er langt til stoppestedet.
Forsøget foreslås gjort permanent. Såfremt udgifterne udvikler sig uacceptabelt kan dette
imødekommes ved at regulere taksten op. Der vil løbende blive holdt øje med udviklingen.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser af at gøre forsøgene permanente er en årlig merudgift på i alt kr. 1,9
mio. Flexsenior med kr. 1,1 mio. og linje 18 med kr. 0,8 mio.
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Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sundhed, Fritid og Landdistrikt
Driftsønske nr. 9
Beløb i 1.000 kr.

2017

Udgifter
Indtægter
Refusion

900

Serviceudgift

Velfærdsteknologi og digitalisering i Aalborg
Sundhedscenter
2018
2019
2020
900

900

Netto
Anvendelse af velfærdsteknologi og digitalisering i Aalborg Sundhedscenter.
Det foreslås, at der afsættes midler til ansættelse af en projektmedarbejder, der har til opgave at
identificere og medvirke til implementering af velfærdsteknologiske og digitale løsninger i
sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejdet samt i rehabiliteringsindsatsen i Aalborg
Sundhedscenter. Formålet med indsatsen er at gennemføre konkrete indsatser og indhente
driftsmæssige gevinster med anvendelse af velfærdsteknologiske og digitale løsninger, som kan
sikre at et stigende antal borgere kan dækkes inden for det nuværende budget og samtidig opnå
en positiv effekt i forhold til borgeroplevet kvalitet.
Velfærdsteknologiske og digitale løsninger kan fx være anvendelse af apps eller andre ITløsninger til understøttelse af trænings- og rehabiliteringsforløb. Et af de flere potentialer, der er i
digitalt understøttet rehabilitering og træning er mulighed for, at dele af indsatsen kan omlægges
fra fysik tilstedeværelse i Sundhedscenteret til hjemmetræning. Anvendelsen af
velfærdsteknologiske løsninger skal koordineres og tænkes sammen med eventuelle eksisterende
teknologiske løsninger i kommunen, eksempelvis har Ældre – og Handicapforvaltningen stor viden
og gode erfaringer på området. Derudover søges indsatsen koblet til relevante forskningsmiljøer
på området – fx på University College Nordjylland og Aalborg Universitet.
Regeringen og KL har som led i den fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd 2013-2020
udarbejdet en effektevaluering af digitalt understøttet genoptræning. Hovedkonklusionerne er, at
der i digitalt understøttet træning er et potentiale for at effektivisere træningsforløb ved delvist
omlægning af fremmødetræning til digital træning i borgerens hjem, at borgerne tager godt imod
det, særligt i kombination med holdtræning ved fysisk fremmøde og at det kan være med til at
udvikle arbejdsopgaverne og det give nye muligheder i træningen af borgerne.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Ansættelse af en projektleder i en 3 årig periode til at udvælge, igangsætte og understøtte
konkrete velfærdsteknologiske løsninger i almindelig drift med henblik på at indhente
driftsmæssige gevinster for at kunne imødekomme væksten i antallet af henvisninger. Pulje til
understøttelse af igangsættelse af 3- 5 konkrete initiativer i perioden, herunder teknisk udstyr,
oplæring m.v.
Økonomiske konsekvenser
900.000 kr. pr. år i perioden 2017-2019 fordelt på 550.000 til projektledelse samt 350.000 til indkøb
og drift af udstyr, uddannelse af medarbejdere m.v.
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Sundheds- og Kulturforvaltningen

Serviceudgift

Sundhedsfinanisering, Kollektiv trafik
og Administration
Driftsønske nr. 10

Ulighed i sundhed

Beløb i 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

Udgifter
Indtægter
Refusion

1.000

1.000

1.000

-

Netto
Indsatser mod ulighed i sundhed
Som led i en styrket indsats mod social ulighed i sundhed søges om en pulje på 1,0 mio. kr. pr. år i
en tre årig periode til at udbygge den eksisterende sundhedsindsats i de boligsociale områder.
Baggrund
En stor nordisk undersøgelse publiceret i januar 2016 viser, at Danmark halter bag efter de øvrige
nordiske lande i forhold til at mindske uligheden i sundhed. Undersøgelsen viser også, at
befolkningens generelle sundhedsstilstand er bedret, men at forbedringerne slår tydeligst igennem
hos de grupper af befolkningen, der har længst uddannelse og højest indkomst. Det har resulteret i
at uligheden er øget gennem de sidste 20 år.
Aalborg Kommune arbejder allerede for at mindske uligheden i sundhed. Ulighed i sundhed indgår
som et tværgående politisk pejlemærke i Sundhedspolitikken, og Styregruppen for Det nære
sundhedsvæsen, har sammen med direktørkollegaerne i Skoleforvaltningen og By – og
Landskabsforvaltningen igangsat et arbejde mhp. udarbejdelse af en fælles handleplan på
området.
Opsøgende arbejde på sundhedsområdet
Sundheds- og Kulturforvaltningen har gode erfaringer med at målrette sundhedstilbuddene til de
borgere, der har mest brug for det. Primært er der opbygget gode erfaringer med
sundhedsinitiativer i samarbejde med de boligsociale indsatser, hvor man blandt andet gennem
metoden proaktiv rekruttering, og gennem tæt samarbejde med boligforeninger og idræts- og
kulturforeninger kommer i kontakt med de borgere, der har behov for en sundhedsindsats.
De gode erfaringer skal udbygges, og de indsatser, der virker, skal udbredes til andre geografiske
områder i kommunen. Der er desuden store potentialer i at tænke frivilligt socialt arbejde ind i
forhold til at skabe mindre social ulighed – eksempelvis som ledsagere i et - for nogen –
uoverskueligt sundhedsvæsen, eller i form af sociale fællesskaber.
Økonomiske konsekvenser
1,0 mio. kr. pr. år i perioden 2017-2019 til ansættelse af yderligere to medarbejdere til
sundhedsindsatser i de boligsociale områder.
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Sundhedsfinanisering, Kollektiv trafik
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Driftsønske nr. 11
Beløb i 1.000 kr.

2017

Udgifter
Indtægter
Refusion

650

Serviceudgift;

Koordinator for seksuel sundhed i Sundheds- og
Kulturforvaltningen.
2018
2019
2020
650

650

650

Netto
Koordinatorfunktion for seksuel sundhed i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Det foreslås, at reetablere en koordinatorfunktion for seksuel sundhed i Sundheds- og
Kulturforvaltningen, med henblik på at understøtte opfyldelse af de faglige anbefalinger i
forebyggelsespakken seksuel sundhed, udgivet af Sundhedsstyrelsen 2012.
Forebyggelsespakkernes anbefalinger skal udgøre rammen for koordinatorens arbejde, og vil
blandt andet indeholde følgende konkrete indsatsområder:






Være koordinerende vidensperson i forhold til eksisterende indsatser og udfordringer på
området.
Være koordinerende ift. nationale og lokale aktører på området, herunder varetage
kontakten til sex og samfund samt koordinere nationale kampagner.
Formidling og viden om seksuel sundhed til kommunens frontmedarbejdere.
Formidling på møder i skoler og daginstitutioner om seksuel sundhed, herunder
risikoadfærd og sociale mediers betydning.
Information til borgere med anden etnisk baggrund end dansk – herunder adgang til
information om prævention og seksualitet på deres modersmål.

Økonomiske konsekvenser
650.000 kr. pr. år fordelt på 500.000 til koordinator samt 150.000 til driftsomkostninger, afholdelse
af kurser, indkøb af materialer m.v.
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Serviceudgift

Regulering af midler til frivilligt socialt arbejde i
forhold til prisudvikling
2018
2019
2020

Beløb i 1.000 kr.

2017

Udgifter
Indtægter
Refusion

140

260

395

530

Netto

140

260

395

530

Støttet til frivilligt socialt arbejde – Regulering af midler til frivilligt socialt arbejde i forhold
til prisudvikling
Kommunerne skal ifølge Servicelovens § 18 yde støtte til frivilligt socialt arbejde. Aalborg
Kommune ydede i 2015 støtte til i alt 217 foreninger til aktiviteter rettet mod en lang række
målgrupper, først og fremmest socialt udsatte. Herudover yder Aalborg Kommune støtte til De
Frivilliges Hus samt en række øvrige frivillighuse/-lokaler, hvor frivillige sociale foreninger og andre
kan gennemføre deres aktiviteter. Budgettet for 2016 er på i alt 5,7 mio. kr.
Økonomiske konsekvenser
Aalborg Kommune modtager som del af bloktilskuddet hvert år et beløb til støtte af frivilligt socialt
arbejde. Oprindeligt har Aalborg Kommune prioriteret et fast beløb, der lå over bloktilskuddet, men
på grund af udviklingen i pris- og lønniveauet er midlerne i 2016 for første gang under
bloktilskuddet. Forskellen vil således gradvis øges fra år til år, hvis der ikke sker justering af
Aalborg Kommunes budget på området.
Der er konkret opfølgning fra statslig side på kommunernes støtte til frivilligt socialt arbejde, idet
Ankestyrelsen (frem over Danmarks Statistisk) årligt indsamler oplysninger om niveauet og
sammensætningen af støtten.
Forvaltningen foreslår, at budgettet til støtte af frivilligt socialt arbejde følger pris- og
lønudviklingen, således at støtteniveauet holdes på niveau med bloktilskuddet og automatisk
tilpasses år for år.
I ønsket er der således indarbejdet konsekvenserne af skønnet for lønstigning til 2017 og
overslagsår, hvilket skal justeres i forhold til den gældende pris- og lønudvikling i de relevante år.

