Forvaltningsgrundlag for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Dette notat beskriver rammer, retning, opgavefelter, snitflader og arbejdsmetoder for den kommende
Sundheds- og Kulturforvaltning.
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Hovedfunktioner i den nye sundheds- og kulturforvaltning
Den nye forvaltning har to typer af hovedfunktioner:
1. Ansvar for udvikling og drift af bestemte kommunale kerneopgaveområder (kultur, fritid, biblioteker, kollektiv trafik, sundhedscenter m.m.)
2. Koordinerende funktioner på tværs af forvaltningerne i kommunen
a. Udvikling af tværgående kommunale borgerrettede politikker (landdistrikt, integration, uddannelse, handicap), hvor udmøntningen af politikkerne sker i andre/alle forvaltninger. I forbindelse med udmøntningen stiller forvaltningen viden og dokumentation til rådighed for de
andre forvaltninger.
b. Betjening af tværgående råd/nævn/udvalg – Handicapråd, Integrationsråd, Samråd og Uddannelsesråd.
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c.

d.

Tværgående udvikling og koordinering indenfor det sundhedspolitiske område (Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune,
der begge udmøntes i nært samarbejde med de andre forvaltninger).
Tværgående administrative funktioner: Koordinering af kommunale arkiver (Aalborg Stadsarkiv).

Forvaltningens opgaveløsning har sit afsæt i
 Den sektorspecifikke lovgivning, der sætter rammerne for Sundheds- og Kulturforvaltningen (Teaterloven, Musikloven, Filmloven, Lov om zoologiske haver, Lov om offentlige arkiver, Folkeoplysningsloven, Museumsloven, Sundhedsloven, Lov om social service, Lov om Trafikselskaber og Lov
om Biblioteksvirksomhed).
 Aalborg Byråds beslutninger indenfor sektorområderne:
 Det vedtagne budget
 Fritidspolitikken
 Sundhedspolitikken
 Landdistriktspolitikken
 Den gældende/kommende Kulturpolitik
 Uddannelsesstrategien
 Aalborg Bibliotekerne i en forandringstid - visioner 2012 – 2014
Forvaltningen har flere ”særkender”
 En stor del af forvaltningens opgavevaretagelse retter sig imod udviklingen af kommunen Aalborg –
i tæt koordineret samspil og samarbejde med de øvrige forvaltninger.
 Mange af kommunens borgere kommer i kontakt med den nye forvaltning, og forvaltningen henvender sig til borgere i alle aldersgrupper.
 Det særlige er, at en stor del af borgernes kontakt med forvaltningen er baseret på et positivt tilvalg, og et ønske om at gøre brug af forvaltningens ydelser.
 Forvaltningen har stor kontakt med det frivillige Aalborg.
 Mange af forvaltningens samarbejdspartnere er valgte og repræsenterer også andre borgere.
 Forvaltningen har relativt få myndighedsopgaver, der handler om at træffe individuelle afgørelser
om borgernes berettigelse/udmåling af ydelser.
 Forvaltningen er kendetegnet ved, at hovedparten af budgettet anvendes til køb af ydelser hos andre leverandører. Sundhedsydelser købes af regionen, kollektiv trafik af NT, og en stor del tildeles
selvejende institutioner (i form af driftstilskud) indenfor kultur- og fritidsområdet.
Forvaltningen har mange interessenter
 De fleste af forvaltningens tilbud og ydelser retter sig til alle borgere i Aalborg Kommune.
 De der anvender tilbuddene/ydelserne er brugere af de pågældende tilbud (uanset om det er brugere af biblioteket, Sundhedscentrets ydelser, kørselskontorets ydelser m.v.).
 En række foreninger/organisationer/myndigheder: Frivillige foreninger (idræts-, idébetonede kulturelle og sociale ), patientorganisationer, Samråd, borgerforeninger, Foreningen af Landsbyer i Aalborg Kommune, aftenskoler/daghøjskoler, Team Danmark, selvejende institutioner (DGI, SIFA
m.fl.), paraplyorganisationer, ministerier, styrelser, KL, nationale og lokale fonde, Region Nordjyl-
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land og regionens sygehuse og praktiserende læger, andre sygesikringsydere, Nordjyllands Trafikselskab, uddannelsesinstitutioner, nordjyske kommuner, forvaltninger i Aalborg Kommune.
I det efterfølgende anvendes betegnelsen borgere og samarbejdspartnere som en fællesnævner for interessenterne.

Mission
Sundheds- og Kulturforvaltningen skaber attraktive rammer for borgerens livsudfoldelse - individuelt og i fællesskaber.
Sådan lyder forvaltningens mission.
Med rammer menes at give muligheder der understøtter. Disse muligheder kan være i form af fysiske
rammer, tilbud og ydelser, økonomisk støtte, og aktiviteter der fremmer borgernes muligheder for livsudfoldelse.
Med attraktiv menes, at tilbud og muligheder er nemt tilgængelige (for forskellige målgrupper, tidsmæssigt, geografisk, administrativt m.v.), at der er bredde og variation og at det faglige niveau er højt.

Vision
Sundheds- og Kulturforvaltningen vil skabe nytænkende løsninger på fremtidens udfordringer ved hjælp af
synergi på tværs af forvaltningens kerneområder, og derigennem få Aalborg Kommune på landkortet som
en innovativ sundheds- og kulturkommune til gavn for borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Delvisioner
Forvaltningens fælles vision bygger på visioner for forvaltningens kerneområder. Delvisionerne er:










”kulturen som vækstskaber” er et centralt indsatsområde.
at sikre de bedste rammer og betingelser for, at borgerne kan leve et godt aktivt og sundt liv,
at give borgerne adgang til sundhedsfremme og forebyggelse, der bygger på bedste og nyeste viden,
at fremme lighed i sundhed for kommunens borgere ved udvikling og prioritering af indsatser,
at sikre grundlag for et levende, udfordrende og kreativt kulturmiljø med en mangfoldighed af oplevelser,
at kommunens borgere har tilbud om en bred vifte af fritidsaktiviteter i rimelig nærhed af deres
bopæl,
at sikre lige og gratis adgang til informationer, viden, oplysninger og oplevelser samt at bidrage til
den fri meningsdannelse og til demokratisk deltagelse,
at bidrage til, at det er attraktivt at bo på landet ved at sætte fokus på udvikling af natur, friluftsliv
og oplevelser i Aalborg Kommunes landdistrikter,
miljørigtig og bæredygtig kollektiv trafik og kørsel, der understøtter kommunens behov for aktiviteter og vækst.
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Vi virkeliggør visionen ved at









Udvikle særlige kerneindsatsområder med det formål at skabe merværdi og synliggøre synergieffekter – eksempelvis ” Kultur i landdistrikterne” og ”Uddannelsesbyen Aalborg”.
Formulere de politikker og strategier politikerne beder om.
Være en attraktiv samarbejdspartner både eksternt og internt i kommunen. Det kræver at vi arbejder proaktivt med udvikling af forvaltningsområdet - er på forkant og tager de nødvendige initiativer.
Være synligt innovative og dialogbaserede. Der skal være kort fra ide til handling, og vi sikrer den
tværfaglige og tværforvaltningsmæssige koordinering og udvikling.
Arbejde netværksbaseret og opsøgende i partnerskaber, og vi inviterer brugere og samarbejdspartnere ind i udviklingen af forvaltningsområdet.
Øge borgernes kendskab til forvaltningens ydelser.
Gå foran i nye måder at skabe involvering og inddragelse på.

Særligt på de indre linjer i forvaltningen
Organiseringen af forvaltningen skal understøtte:
 Omsætningen af gældende politikker.
 Løbende udvikling af kvaliteten af forvaltningens kerneydelser.
 Professionel betjening af folkevalgte (Sundheds- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og øvrige råd og udvalg).
 Have de rette faglige kompetencer, der sikrer høj kvalitet i ydelserne.
 Konstruktivt samarbejde med alle forvaltninger i Aalborg.
 Udnyttelse af de stordriftsfordele fusionen giver.
 Professionalisme og driftssikkerhed.
 En attraktiv og dynamisk arbejdsplads, med energi og omsorg for at kunne skabe de bedste resultater.
 Høj trivsel og prioritering af ledernes og medarbejdernes udvikling og viden.

Tværgående strategiske indsatsområder
Drift og udvikling af de enkelte kerneområder i Sundheds- og Kulturforvaltningen vil blive varetaget i en
række organisatoriske søjler/ledelsesfelter.
Et hovedmål for den nye forvaltning er at skabe synergieffekter. Derfor foreslås en række tværgående strategiske indsatsområder, som både kan resultere i nye konkrete indsatser men i mindst lige så høj grad i
større sammenhæng i eksisterende indsatser. I dette forvaltningsgrundlag er beskrevet fem indsatsområder. Det er de fem strategiske indsatsområder, som forventes igangsat i forbindelse med forvaltningens
etablering. De strategiske indsatsområder kan ændre sig over tid. Nogle afsluttes og nye behov kan opstå.
1.
2.
3.
4.
5.

Uddannelsesbyen Aalborg
Det nye KRAM – Kompetence, Relationer, Accept og Mestring
Styrkelse af det frivillige Aalborg.
Kultur i landdistrikter.
Styrkelse af borgernes IT kompetencer.
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Uddannelsesbyen Aalborg
Aalborg er i fuld gang med transformationen fra industriby til vidensby. Universitetet med sine 17.000 studerende er i stadig vækst og UCN med sine 8000 studerende ligeledes. Aalborg Kommune har i uddannelsesstrategien, planstrategien, erhvervspolitikken og den kommende kulturpolitik klart adresseret de udfordringer, der følger af stadigt voksende uddannelsesinstitutioner og stadigt flere studerende.
Strategierne og politikkerne supplerer hinanden for at give de unge de bedst mulige betingelser, for derved
at udvikle Aalborg og Region Nordjylland til et område med innovativ vækst. Indenfor de områder, hvor der
er overlap mellem de tre strategier, skal der ske koordinering inden aktiviteter igangsættes.
Der er og bliver bygget mange ungdomsboliger. Erhvervspolitikken har fokus på, hvordan der på sigt skabes
vækst og arbejdspladser til mange højtuddannede, og gennem uddannelsesstrategien og kulturpolitikken
sættes der fokus på den attraktive by med mange studerende, heraf en voksende del med international
baggrund. En række konkrete initiativer understøtter Aalborg som uddannelses- og videnby:
 En uddannelsesstrategi, der beskriver målene for samarbejdet mellem kommunen, og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv samt kultur- og idrætsliv forankret i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
 Et uddannelsesråd, der er bredt sammensat med repræsentanter fra:
Byråd, uddannelsesinstitutioner, erhvervs- og faglige organisationer, studerende, vejledere samt
kultur og idrætsorganisationer, som har til opgave at styrke Aalborg som uddannelsesby gennem
udmøntning af uddannelsesstrategien, forankret i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
 Etableringen af en oplevelseszone på havnefronten og i midtbyen, der blandt andet skal involvere
unge i at skabe kulturelle og idrætslige aktiviteter i midtbyen gennem aktivering af studerendes
ressourcer og engagement, forankret i Sundheds- og Kulturforvaltningen med deltagelse af AAU og
UCN.
 Medlemskab af E-UniverCities, et internationalt netværk for universitetsbyer, forankret i Borgmesterens Forvaltning.
 Platform 4 som er et kreativt iværksætternetværk for unge med basis i Art & Technologyuddannelsen på Aalborg Universitet, forankret i Borgmesterens Forvaltning.
 En samarbejdsaftale mellem Aalborg Universitet og Aalborg Kommune er under udarbejdelse. Indholdet vedrører lettere adgang mellem den kommunale organisation og universitetets organisation, overførsel af viden og udvidelsen af mulighederne for attraktiv praktik for studerende og muligheder for forskere. Aftalen forankres i Borgmesterens Forvaltning.
 Netværksdannelsen på det operationelle niveau mellem kommunen, uddannelses-, erhvervs- og
kulturinstitutionerne, forankret i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
 En række enkeltstående initiativer, der er forankret forskellige steder, nogle eksempler er: Universitetets brug af idrætsfaciliteter, forskningens døgn, Uddannelsesmessen ”Studyaalborg”, velkomst
til internationale studerende samt særlige tiltag på kulturinstitutionerne.
En række mål i erhvervsplanen (STAY), planstrategien (ungdomsboliger), i ungestrategien og i uddannelsesstrategien, er vigtige forudsætninger for at gøre Aalborg til en attraktiv uddannelsesby. Der er efterhånden
også mange initiativer, hvis mål er at skabe attraktive udfoldelsesmuligheder for de studerende i studietiden, og udfordringerne er tilsvarende store: stadig vækst i antallet af studerende og stadig vækst i antallet
af udenlandske studerende. Denne vækst udfordrer i høj grad også aktiviteter, muligheder og organiseringer i kultur- og fritidslivet.
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En styrket og koordineret indsats
Derfor etableres i Sundheds- og Kulturforvaltningen et tværgående indsatsområde som samler, koordinerer
og udvikler den del af kommunens indsats, der ved fusionen bliver forankret i Sundheds- og Kulturforvaltningen med henblik på at udvikle og udvide indsatsen, samle ressourcerne og prioritere det som et strategisk indsatsområde.
Målet er en forstærket indsats for at Aalborg forbliver attraktiv for studerende og til stadighed udvikler sin
attraktivitet gennem involvering af de studerende selv. Det er ligeledes et mål at arbejde for - i samarbejde
med erhvervslivet – at fastholde de unge i kommunen. En række at de nuværende opgaver kan samles og
en række nye opgaver kan komme til.
 at koordinere samarbejdet og være bindeled mellem Aalborg Kommune på den ene side og uddannelsesinstitutionerne på den anden side,
 at skabe rammer for løbende dialog om kommunens udvikling med de studerende og deres organisationer,
 at komme med forslag til gode studiemiljøer og ordninger for studerende i kulturinstitutioner, i fritidsfaciliteter og øvrige kommunale tilbud,
 at inddrage de studerende i skabelse af bomiljøer i tilknytning til ungdomsboliger,
 at arbejde for studiejobs til studerende i kommunen, i private virksomheder og i andre organisationer,
 i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og de studerende at arbejde med at åbne lokalsamfundet for tilflyttende studerende, herunder have særlig opmærksomhed på de internationale studerende,
 at facilitere initiativer og miljøer, der involverer de studerende og aktiverer deres ressourcer, eksempelvis ”Oplevelseszonen”, Platform 4, Studenterhuset, Tusindfryd,
 at gøre Aalborg Kommune til katalysator for nye eksperimenterende tiltag, såvel på det kulturelle
som på det fritidsmæssige område, hvor de unge selv skal tage initiativer,
 at medvirke i konkrete aktiviteter og events, eksempelvis ”Schools on the run”, Forskningens Døgn,
 at udvikle Uddannelsebyen Aalborg som et aktivt brand - Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby,
 at lave sundhedstilbud , som er særligt målrettet de unges behov.

Det nye KRAM – Kompetence, Relationer, Accept og Mestring
Den sundhedsvidenskabelige tradition ser primært sundhed i forhold til kroppens funktionsevne og generelle somatiske tilstand. Det er den tilgang, der er afspejlet i det fokus der har været på KRAM-faktorerne
(Kost, Rygning, Alkohol og Motion), som risikofaktorer i forhold til det sunde liv.
”Sygdom er, hvordan du har det – Sundhed er, hvordan du ta’r det”. Det betyder, at vi i Aalborg Kommune
tænker sundhedsbegrebet ind i forhold til det hele menneske og dets livsvilkår. Sundhed knytter sig dermed til borgerens muligheder for og evner til at se mening, at mestre og klare livet. Sundhedsfremme handler derfor også om at fremme trivsel, livsmod, livsglæde, handlekraft, forståelse for egen situation mv.
Det fastlægges i Aalborg Kommunes sundhedspolitik, at kommunen skal være offensiv og handlekraftig i
forhold til at sikre borgerne de bedst mulige betingelser for at leve et sundt og aktivt liv i kommunen. Udfordringen er systematisk at bidrage til at skabe sunde rammer for borgerne, hvilket giver alle kommunens
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forvaltninger et ansvar for at inddrage sundhed som et element, både når der udarbejdes planer og strategier i den enkelte forvaltning eller på tværs af forvaltningerne, og når der iværksættes konkrete initiativer.
I den nye Sundheds- og Kulturforvaltning skal vi medvirke til at skabe sunde rammer for borgerne men også
være med til at udfylde disse rammer. I samspillet mellem sundheds-, kultur- og fritidsområdet forbedres
mulighederne for at skabe aktiviteter, der bidrager til at udvikle vores selvforståelse og følelse af sammenhæng, hvilket er grundlaget for et sundt og rask liv.
Som eksempler på områder, hvor der umiddelbart er potentiale for synergi mellem områderne kan nævnes:




Tænke kultur- og fritidselementet ind i sundhedstilbuddene og omvendt:
Både kultur- og fritidsområdet har et enormt potentiale til at skabe interessefællesskaber og sociale relationer, der ikke har bund i sygdom, og som dermed understøtter livsmod, livsglæde og handlekraft. I fællesskab kan der udvikles en portefølje af tilbud, som vil kunne understøtte sundhedstiltag.
Kommunikationsmetoder: Den nye forvaltning skal turde tænke i nye veje og udfordre traditionelle
opfattelser af metoder, mål og middel. Gennem en strategisk anvendelse af de forskellige platforme, kan forvaltningen samlet opnå kontakt til rigtigt mange forskellige borgere, og derigennem
komme igennem med fælles budskaber. Kulturområdet og biblioteksområdet har lang tradition for
at formidle viden, tilbud og nyheder til borgere i forskellige aldersgrupper og med forskellig baggrund. Bibliotekerne arbejder løbende med at udvikle nye brugerinvolverende formidlingsformer,
og i de enkelte lokalområder fungerer de ofte som indgangen til det offentlige system. Nye formidlingsformer kan blandt andet anvendes målrettet i forhold til sundhedstilbuddene.

En styrket og koordineret indsats
 Forvaltningen bør arbejde med at afdække erfaringer og viden om resultater og effekter af samarbejder mellem kulturområdet, fritidsområdet og sundhedsområdet.
 Kultur, fritid og sundhed bør tænkes sammen og understøtte hinanden på en måde, så de lever op
til målsætningerne på hver deres område, men samtidig drager fordel af de synergieffekter, der
kommer af at se på tværs af områderne.
 Kultur- og fritidsområdet kan medvirke til sundhedsmæssige effekter gennem påvirkning af borgernes trivsel og mentale velfærd.
 Sundhedsområdet kan med det brede sundhedsbegreb være et middel til at indfri mål på andre
områder. Forebyggelse og sundhedsfremme får en langt stærkere basis, når det implementeres og
forankres i kernedriften i relevante sektorer.
 Sundhed skal ikke være et tilvalg, men et udgangspunkt for den måde kommunen indrettes på.
Dette giver et særligt fokus på udformning og implementering af de fysiske planer og strategier i
kommunen, ikke mindst fordi fysisk inaktivitet er blandt de risikofaktorer, der har størst betydning
for danskernes sundhed.
 Alle borgere skal have muligheder for Byrum, der fremmer bevægelse, aktiv transport og giver mulighed for anderledes oplevelser. Flere, lettere tilgængelige og udfordrende rekreative områder,
understøttelse af spontanidræt, gade sport m.v. giver et mere mangfoldigt kultur- og fritidsliv og
samtidig sundere borgere. Den strukturelle understøttelse af dette kan styrkes. Derved vil man nå
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bredere ud, så de strukturelle rammer og de konkrete indsatser favner bredere, og appellerer til de
unge, som ikke i dag nås gennem foreningslivet.

Styrkelse af det frivillige Aalborg
Det frivillige arbejde skal styrkes gennem synlighed for offentligheden og derved inspirere og tiltrække nye
brugere og frivillige. Gennem et tværgående strategisk arbejde, bliver det muligt at styrke den brede vifte
af frivillige foreninger og det frivillige arbejde i Aalborg Kommune.
Der findes i Aalborg Kommune en lang række af varierede tilbud af forenings- og frivillighedsaktiviteter, der
i sig selv udgør en stor værdi og et stort potentiale, ikke blot for den enkelte borger men også i forhold til
kommunen. Foreninger dækker i denne sammenhæng over godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler, kulturelle foreninger, foreninger for frivilligt socialt arbejde og patientorganisationer.
Foreningers og frivilliges tilbud og aktiviteter har stor værdi for den enkelte borger, men rummer også et
potentiale til at medvirke til at løfte samfundsopgaver f.eks. i forhold til integration, sociale opgaver og
sundhed. De mange tilbud og aktiviteter, som borgerne tilbydes i foreningerne, planlægges og organiseres
hovedsagelig af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det.
En styrket og koordineret indsats
 Der skal arbejdes målrettet med børn og unges interesse, kultur og motivation i forhold til at deltage i foreninger og i det frivillige arbejde, og erhvervsaktive skal i højere grad blive en del af den frivillige verden. Seniorernes udbytte af det frivillige arbejde og deltagelse i foreningslivet skal synliggøres således at flere motiveres til at deltage.
 For at sikre, at der arbejdes med rekruttering af frivillige på tværs af alle typer af foreninger i Aalborg Kommune, skal arbejdet koordineres strategisk på tværs af alle kommunale forvaltninger. Der
er i dag vedtaget en fritidspolitik og en social frivillig politik. Direktørgruppen har besluttet, at der
skal udarbejdes en frivilligstrategi i Aalborg Kommune. En åben og struktureret dialog mellem foreninger, frivillige og de kommunale forvaltninger, med respekt for foreningsarbejdets natur, er en
helt afgørende forudsætning for at udmøntningen vil lykkes.

Kultur i landdistrikter
Forstæder og forland på forkant i Aalborg Kommune
En tredjedel af Aalborg Kommunes ca. 210.000 indbyggere bor udenfor Aalborg, og det er derfor naturligt
med en stor vægtning af det store rekreative potentiale som landdistrikterne og forstæderne rummer for
såvel lokalbefolkningen som hele regionens befolkning og gæster udefra. Dette betyder også et stort potentiale for udvikling af meget tætte relationer mellem kulturområdet og området for landdistrikter.
I udarbejdelsen af den nye kulturpolitik adresseres en række af de områder, hvor det samtidig vil være indlysende, at der skabes synergi mellem kultur og landdistrikter. Blandt andet fokuseres der på, hvorledes
Aalborg Kommune kan være medvirkende til at de uforløste oplevelses- og turistmæssige potentialer og
stedbundne oplevelser kan forløses i forkants Aalborg. Her tænkes eksempelvis på Vildmosen, Den blide og
børnevenlige Aalborg Kyst samt Hals og Nibes havneområder. Områder, som der også arbejdes med i landdistriktsgruppen, og hvor der er oplagte muligheder for synergi.
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Kulturområdet adresserer såvel alle kommunens borgere, som regionens beboere og gæster med et rigt
udbud af kulturelle oplevelsestilbud og udfoldelsesmuligheder. Størstedelen af disse tilbud er en naturlig
del af den ”lille storbys” centerfunktioner. Sammen med fritidsområdet/folkeoplysningsområdet, Biblioteksområdet og Skolevæsenet faciliteres og understøttes desuden samlingssteder og foreningslokaler lokalt
såvel i byen som på landet - centralt og decentralt.
Landdistriktsområdet adresserer udvikling i og af Aalborg Kommunes landdistrikter. Her er særligt fokus på
velfungerende lokalsamfund og det gode hverdagsliv for borgerne i landdistriktet, herunder betydningen af
lokale mødesteder og muligheder for et aktivt fritidsliv. Der er desuden fokus på landdistrikterne som
ramme for natur- og kulturhistoriske oplevelser og friluftsliv til gavn for alle borgere i kommunen.
Kultur- og fritidsområdet og Landdistrikter har overordnet "borgerens gode og aktive liv" samt "kommunens attraktionsværdi i forhold til bosætning centralt og decentralt" som fælles fokusområder. Herfra åbner der sig åbenlyse synergi- og samarbejdsmuligheder.
En styrket og koordineret indsats
 Understøttelse af lokale kultur- og fritidsaktiviteter i form af fx musik, teater, festivaler m.v. og understøttelse af lokale samlingssteder, som rammer for aktiviteterne.
 Optimering af anvendelsen af lokale samlingssteder, herunder både de kommunale (skoler, idrætshaller, biblioteker, ældrecentre, institutioner, klubhuse mv.) og de foreningsdrevne/privatejede
(forsamlingshuse, klubhuse, lokalhistoriske foreninger mv.).
 Bidrage til udvikling af oplevelseszoner og oplevelsesprojekter.
 Udvikle og understøtte rammer og muligheder for friluftsliv og rekreation – for alle borgere i kommunen. Et særligt fokus skal her være på samarbejde med turistbranchen og Teknik- og Miljøforvaltningen om at brande Aalborg Kommunes naturmæssige fortræffeligheder (kyst, skov, eng og
marker).
 Udvikling af projekter og turnerende tilbud, som bringer professionelle kulturtilbud ud i landdistrikterne.

Styrkelse af borgernes IT kompetencer
Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015 ønsker regering, kommuner og regioner at
anvende digitalisering til at forny den offentlige sektor og gøre den mere enkel, effektiv og sammenhængende. Digital kommunikation skal i 2015 være det naturlige førstevalg for borgere og virksomheder, når de
kommunikerer med den offentlige sektor, og borgere, der har svært ved at komme i gang med at bruge de
offentlige digitale løsninger, skal have den nødvendige hjælp og støtte.
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har medført, at bibliotekernes mangeårige indsats og erfaring
med IT-læring er et efterspurgt og flittigt benyttet tilbud, og på bibliotekerne foregår der en lang række
læringsaktiviteter, som genereres af både nationale og lokale initiativer. Bibliotekerne er åbne og uformelle
kultur- og vidensinstitutioner med særlige muligheder for at hjælpe borgerne med at udvikle de grundlæggende IT- og informationskompetencer, som er forudsætningen for at kunne begå sig i et moderne samfund.
På nationalt plan er bibliotekernes indsats funderet i en formel samarbejdsaftale mellem Kulturstyrelsen
(Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering) og Digitaliseringsstyrelsen om borger.dk, Lær mere om IT og
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IT-formidler.dk. Tilsvarende er der for perioden 2012-2014 indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at give IT-hjælp til mindre IT-parate virksomheder.
Aalborg Bibliotekerne har i flere år været en del af Digitaliseringsstyrelsens netværk og ansøger i slutningen
af februar 2013 om statslige udviklingsmidler til projektet med Erhvervsstyrelsen.
En styrket og koordineret indsats
 Udbygning af den eksisterende indsats for at udvikle borgernes IT- færdigheder.
 IT-hjælp til mindre IT-parate virksomheder.
 Udvikling af IT-læringsaktiviteter for unge .
 IT-cafeer på bibliotekerne.
 Ud-af-huset-aktiviteter (aktivitetscentre, busser).
 E-læring og videreudvikling af e-læringsportaler som f.eks. eKurser.nu.
 Undervisning af frivillige IT-undervisere.
 Undervisning af medarbejdere i de kommunale forvaltninger.
 Etablering af lokale partnerskaber med oplysningsforbund.
Mange af IT-aktiviteterne sker i forvejen i tæt samarbejde med kommunale og frivillige aktører som f.eks.
Ældre- og Handicapforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Borgmesterens Forvaltning
(Borger Service Centret), Ældre Sagen og frivillige foreninger. Oplagte nye samarbejdspartnere kunne være
Studenterhuset, De Studerendes Råd og KUL (Ungdomsskolen).

Forvaltningens opgavefelter og snitflader
Forvaltningens medvirken i tilblivelse og udmøntning af overordnede politik og
plansamarbejder i kommunen
Den fysiske planlægning som angiver arealanvendelse, fysiske strukturer og sammenhænge i kommunen
varetages primært i Teknik- og Miljøforvaltningen. For at sikre, at Sundheds- og Kulturforvaltningens kerneområder løftes via fysiske planer, er det vigtigt at have fokus på dette arbejde. Der er særligt fokus på at:
 deltage i udarbejdelse af større planopgaver såsom udarbejdelse af Planstrategi, Hovedstruktur
samt sektorpolitikker for her igennem, at sikre forvaltningens kerneområder via den fysiske planlægning,
 medvirke i udmøntningen af planerne,
 deltage i Plan- og Koordineringsgruppen i forhold til koordinering af større planopgaver og politikudformninger.
Fælles for både kultur-, fritids- og landdistriktsområdet er, at der er en betydelig tyngde i opgaver, der tager
afsæt i disse overordnede politik- og plansamarbejder for Aalborg Kommune. Det drejer sig om:
 at bidrage til den attraktive by som en del af planen for vækstaksen,
 at bidrage til at være en attraktiv uddannelsesby,
 at underbygge Aalborgs rolle som Nord Danmarks kulturhovedstad,
 at fastholde Aalborg Kommune som ”idrætsfyrtårn” - både regionalt og nationalt,
 at bidrage til lokal udvikling i landdistrikterne gennem udvikling og renovering af fysiske faciliteter,
 at bidrage til vækst gennem at skabe frugtbare samarbejde mellem forenings-, kultur- og erhvervslivet,
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at bidrage til at skabe store events med regional, national og international tiltrækningskraft,
at bidrage til at brande Aalborg som en kultur- og videnkommune,
samt ved at frigøre det potentiale, der er i de senere års massive investeringer i kultur- og idrætsbyggerier i Aalborg.

Alle tre områder deltager derfor i væsentlig omfang i udviklingsarbejde på tværs af kommunens forvaltninger og i netværkssamarbejde med mange eksterne partnere. Kultur- og fritidsområdet er også i væsentligt
omfang involveret i realisering af større byggeopgaver.
Kulturområdet og Fritidsområdet indgår i diverse tværgående udvalg og samarbejder vedr. eksempelvis
udvikling af: Byens Rum, Karolinelund, Oplevelseszonerne, Østre H
avn, og området ved Musikkens Hus og Aalborg Øst. Andre typiske samarbejdsprojekter er også Tall Ships
Races 2015 og DGIs landsstævne 2017.
Udfordringer 2013-2014 som er kendte på nuværende tidspunkt
 Ved revision af kommuneplan vil der være byer, som har et særligt potentiale for byvækst, der skal
udnyttes og understøtte Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo. Mindre byer og landsbyer har
en særlig rolle som opland med store kvaliteter indenfor bosætning, rekreation og friluftsliv.

Det efterfølgende er en beskrivelse af den nye forvaltnings opgavetyper og de
kendte udfordringer.
Biblioteksområdet
Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger,
musik, multimedier, internetadgang, elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed.
Udlånet fra bibliotekerne skifter i høj grad karakter i disse år. Der lånes fortsat mange bøger og andre fysiske materialer ud, her kan der kun spores en meget svag tilbagegang. De digitale bibliotekstilbud supplerer
i større og større grad den fysiske materialesamling og går ind og erstatter et fysisk udlån. Budget 20132016 • Skole- og Kulturforvaltningen Side 141
Borgerne i Aalborg benytter bibliotekerne til mange forskellige formål. Mange kommer for at låne materialer eller hente bestilte materialer. Mange bruger biblioteket som mødested, som det sted, hvor der er adgang til det offentlige Danmark og der, hvor det er muligt at få hjælp til at navigere og benytte det digitale
Danmark. Desuden betyder den lange åbningstid på lokalbibliotekerne, at borgerne kan benytte bibliotekets tilbud, når det passer dem bedst. Aalborg Bibliotekernes hjemmeside er indgangen til alle bibliotekets
tilbud, både de fysiske såsom lån af materialer, deltagelse i aktiviteter og lokalebooking og de mange digitale bibliotekstilbud. Se hjemmesiden her: www.aalborgbibliotekerne.dk
Udfordringer 2013-2014 som er kendte på nuværende tidspunkt
Under overskriften "Et bibliotek i værtensklasse" skal Aalborg Bibliotekerne i 2013 arbejde med 3 indsatsområder




det digitale bibliotekstilbud
styrkelse af borgernes IT- kompetencer
profil for hovedbiblioteket
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I 2013 sættes der endnu mere fokus på bibliotekernes IT-læringsaktiviteter. Faktisk fordobles de borgerrettede IT- aktiviteter i 2013, og fra efteråret begynder udviklingen af et koncept for de unge, som er rigtigt
gode til IT, men ikke til offentlige selvbetjeningsløsninger. Øvrige udfordringer:









Den største nationale udfordring bliver at sikre borgernes adgang til viden og oplevelser via bibliotekerne, også i en digital tidsalder og på digitale præmisser.
Udbuddet af digitale tekster, musik og film er stigende, og det er antallet af udbydere også. Den
hidtidige arbejdsdeling mellem aktørerne er i opbrud, og det ændrer også vilkårene for bibliotekerne. Bibliotekerne skal udnytte de digitale muligheder og møde borgerne der, hvor borgerne er –
uanset om det er fysisk eller på nettet.
Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) – en fælles landsdækkende adgang til og formidling af alle folkebibliotekernes digitale tilbud – skulle gerne blive en konkret og synlig realitet i 2013. Det er frivilligt, om de enkelte kommuner vil tilslutte sig DDB, men også utænkeligt, at landets 3. største
bibliotekssystem ikke gør det. Der bliver tale om en kommunal finansiering af større omfang.
Aalborg Bibliotekerne og skoleafdelingen indleder snarest et samarbejde om konsekvenserne af
nedlæggelse af Pædagogisk Mediecenter, der er en overbygning for skolebibliotekerne. Det er hensigten, at Aalborg Bibliotekerne fra 1.8.2013 overtager indkøb og registrering m.m. af alle materialer til skolebibliotekerne – en opgave, som understøttes af beslutningen om et fælles bibliotekssystem.
Et nyt fælles bibliotekssystem for Aalborg Kommunes folke- og skolebiblioteker bliver allertidligst
en realitet i slutningen af 2014, men emnet kommer alligevel til at fylde fra nu af. De driftsaftaler,
som Aalborg Bibliotekerne har med 7 bibliotekskommuner og 13 gymnasier i regionen skal opsiges
og erstattes af en overgangsordning.

Børn og unge-læger
Børn og unge- lægerne arbejder sundhedsfremmende og forebyggende med skoleelevers sundhed, sygdom
og trivsel. Børn og unge-lægen tilbyder udskolingsundersøgelse og individuel samtale til elever i 8. klasse, jf.
Sundhedslovens bestemmelser. Lægerne er også konsulenter for sundhedsplejerskerne vedrørende børn
og unge, som der er brug for en lægefaglig sparring til - eller i relation til retningslinjer for nye tiltag. Endelig
sidder lægerne med i visitation og udredning i forhold til børn og unge med specielle vanskeligheder.

Fritidsområdet
Fritidsområdets opgaver er med afsæt i fritidspolitikken og folkeoplysningsloven at understøtte borgernes
mulighed for at mødes omkring fælles interesser, for gennem dialog og aktiv deltagelse at styrke deres lyst
til at tage ansvar for deres eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Alle borgere i kommunen
skal have adgang til en bred vifte af forenings- og fritidstilbud, og mangfoldigheden af aktiviteter og tilbud
på forenings‐ og voksenundervisningsområdet er kendetegnet ved fællesskab, medbestemmelse og demokrati. Fritidsområdet har følgende hovedopgaver:





Sekretariatsbetjening af Folkeoplysningsudvalget
Sekretariat for Elitesport Aalborg og Eliterådet, samarbejdsaftale med Team Danmark, herunder talentudviklingsarbejdet og administration af idrætsklasser.
Daglig drift og administration af foreningsområdet, aftenskoleområdet og daghøjskoler.
Administration af kommunale tilskud til en række selvejende institutioner på idræts- og foreningsområdet.
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Daglig drift og indvendig vedligeholdelse af idræts‐ og svømmehaller, gymnastiksale,
kommunale og private klub‐ og foreningshuse/faciliteter.
Daglig drift og ledelse af Aalborg Stadion og Gigantium herunder proaktivt at tiltrække såvel nationale som internationale events.
Medvirker ved større anlægsopgaver inden for forenings- og kulturlivet.
Drift af en række idræts-, frivillig- og sundhedsrelaterede projekter med særlige formål og for særlige målgrupper.
Identificere nye trends og udviklingstendenser, formidling af dem og medvirken ved udvikling og
koordinering af nye projekter og initiativer på det frivillige foreningsarbejdes område.
Medvirker i planlægning og gennemførelse af en række større events.

Udfordringer 2013-14 som er kendte på nuværende tidspunkt
 Udarbejde nye retningslinjer og systemer til administration af aftenskoler og foreninger.
 Midtvejsstatus og justering af fritidspolitikken.
 Bedre udnyttelse og driftsoptimering af fritidsfaciliteter.
 Byggeri af ny Atletikhal og gennemførelse af ombygning af en række fritidsfaciliteter.
 Implementering af anbefalinger fra undersøgelse af servicering af de frivillige foreninger gennem
DIF frikommune-projekt.

Frivilligpuljen (Servicelovens § 18)
Bevillingen (5,6 mio. i 2013) går til støtte til frivilligt socialt arbejde og drift af frivillige huse i kommunen.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har ansvaret for udmøntning af midlerne til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune. Lovgrundlaget for det frivillige arbejde er § 18 i Lov om social service. Målgruppen er foreninger og andre former for organisationer, hvis primære formål er at udføre socialt og/eller sundhedsfremmende arbejde på frivilligt grundlag uden økonomisk vinding.
Aalborg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde på flere måder. Ud over at give økonomisk tilskud til
frivillige, støtter Aalborg Kommune det frivillige sociale arbejde gennem et generelt samarbejde med de
frivillige sociale foreninger mv., blandt andet gennem frivilligrådet, De Frivilliges Hus og udlån af lokaler.

Kollektiv Trafik
Nordjyllands Trafikselskab (NT) står for driften og den overordnede koordinering af den kollektive trafik og
lokalbaner i Region Nord. NT er et fælleskommunalt selskab, som styres af kommunerne og regionen i Region Nordjylland. De enkelte kommuner står selv for behovsvurdering af den lokale buskørsel og betaler i
forhold til drift og administration af denne kørsel. De væsentligste interessenter er kommunens borgere,
erhvervslivet, byrådet og NT.
For at udnytte ressourcerne mest effektivt foretages både behovsvurderingen og detailplanlægningen af
den lokale kollektive trafik i Aalborg, af kommunen selv via samarbejdsaftale og servicekontrakt med Trafikselskabet. Hovedopgaverne er:
 Planlægning af lokale busruter, herunder ekstrabus- og skolebuskørsel.
 Planlægning og tilsyn af vejanlæg for kollektiv trafik, herunder omkørsler og stoppesteder i Aalborg
Kommune i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Trafikselskabet.
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Udfordringer 2013-2014 som er kendte på nuværende tidspunkt
 Den fortsatte planlægning af letbanen.
 Planlægning af eventuelle nye Flexlinjer.
 Planlægning af køreplanen for 2014/15 i forhold til NT's Trafikplansmål om flere passagerer indenfor de økonomiske rammer.
 Realisering af de anlægsprojekter, der er søgt støtte til.

Kørselskontoret
Kørselskontoret administrerer, med få undtagelser, al kommunalt betalt personkørsel i Aalborg. Det er
især kørsel, der bevilges og betales af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen samt
Ældre- og Handicapforvaltningen. Kørslen er f.eks. kørsel med elever til specialinstitutioner, borgere, der
skal til genoptræning eller læge, samt kørsel til dagtilbud. De væsentligste interessenter er kommunens
borgere, de andre forvaltninger, de enkelte institutioner, vognmænd og NT.
Kørslen udbydes af NT, og NT har kontrakterne med entreprenørerne, men det er Aalborg Kommune, som
fastsætter omfanget. Opgaverne består i:
 Planlægning af de faste ruter.
 Deltage i udarbejdelsen af udbudsmateriale.
 Varetage kontakt til forældre, bevilger, vognmænd og ledelserne i de andre forvaltninger.
 Tage imod telefonbestillinger for den variable kørsel.
Udfordringer 2013-2014 som er kendte på nuværende tidspunkt
 Planlægning af den faste kørsel efter udbuddet primo 2013.
 Planlægning af nyt IT-system i samarbejde med NT og udvikling af digitale løsninger, som kan sikre
mere direkte adgang for borgere og bevilgende forvaltninger i forhold til planlægningen af kørslen.

Kulturområdet
Kulturområdets overordnede opgave er at understøtte og udvikle kulturlivet i Aalborg inden for rammerne
af lovgivning på området, Aalborg Kommunes kulturpolitik og øvrige kommunale politikker med relevans
for udøvere af kultur og kulturelle og kunstneriske miljøer. Kulturpolitikken skal sikre borgerne mangfoldighed i oplevelser, adgang til kulturelle aktiviteter og begivenheder, gode rammer for kunstnere og kulturelle aktører, at borgerne får muligheder for selv at udfolde sig kunstnerisk og kulturelt og medvirke til at
stimulere kreative erhvervs- og bymiljøer.
Kulturområdet omfatter følgende hovedopgaver:






Administration af driftstilskud og kontrakter med en række selvejende kulturelle institutioner samt
faste tilskud til en række kulturelle aktører.
Drift af kommunale kulturinstitutioner.
Sagsbehandling af ansøgninger om tilskud til kulturelle og kunstneriske projekter og initiativer.
Sekretariat for den regionale kulturaftale indgået mellem regionens 11 kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet.
I samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere at medvirke ved udvikling og gennemførelse af større events og festivaler.
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I samarbejde med kulturelle institutioner, aktører, foreninger og kunstnere at udvikle og understøtte en række kulturelle initiativer, projekter og kulturelle miljøer.
Medvirke ved større anlægsopgaver på kulturområdet.

Udfordringer 2013-14, som er kendte på nuværende tidspunkt
 Udvikling og implementering af ny kulturpolitik.
 Implementering af ny kulturaftale indgået i januar 2013.
 Sammenhængende markedsføring af Aalborg Kommunes kulturliv over for borgerne og fælles
branding af Aalborg som kulturelt kraftcenter.
 Udvikling af bedre forretningsgrundlag for kulturelle institutioner, kulturelle iværksættere og kreative erhverv gennem programmet OplevVækst.
 Kulturlivets tilbud til og involvering af det voksende antal af studerende i Aalborg.

Aalborg Stadsarkiv
Aalborg Stadsarkivs overordnede opgave er at bevare og formidle den offentlige og private arkivalske kulturarv for borgere og forvaltning i henhold til arkivlov, offentlighedslove, persondatalov m.fl. Arkivet udarbejder retningslinjer for og fører kontrol med Aalborg Kommunes arkivdannelse, modtager og formidler
kommunalt materiale for borger og forvaltning i henhold til gældende regler og tager løbende initiativer til
sikring og formidling af den private kulturarv. Aalborg Stadsarkiv er Aalborg kommunes hukommelse og
ligger inde med grundstenene til områdets mangfoldige identitet.
Hovedopgaver:












Udvikling af Aalborg Kommunes Arkivinstruks, der godkendes i Direktørgruppen.
Ledelse af Aalborg Kommunes tværgående arkivgruppe og deltagelse i forvaltnings-arkivgrupperne.
Sekretariatsfunktion og sagsbehandling i forhold til privatarkiver og Aalborg Kommunes Arkivudvalg.
Sikker opbevaring og præcis fremfinding af konventionelle og digitale arkivalier.
Borgerservice i forhold til folkeregister, eksamensbeviser og sager i øvrigt.
Formidling i bøger, byrum, på digitale platforme og i sociale medier.
Udvikling og drift af Historie Aalborg, fælles læsesal og formidlingsrum i samarbejde med Aalborg
Bibliotekerne og Nordjyllands Historiske Museum.
Udvikling og drift af KOMDA (Kommunal Digital Arkivering), et samarbejde mellem 10 kommuner
Udvikling af digitaliseringsenhed for offentlige og private parter.
Udvikling og drift af Det Danske Udvandrerarkiv.
Fundering af Samlingshuset Vang Mark med KUNSTEN og Nordjyllands Historiske Museum.

Udfordringer for 2013-14, som er kendte på nuværende tidspunkt
 Udvidet samarbejde på tværs af forvaltningerne om udvidelse af Samlingshuset, afleveringsforberedende projekter og ny digital formidling.
 Lancering af Arkivudvalget som det tværkommunale identitetsforum.
 Udvikling af nye projekter med borgerinddragelse og formidling i byrum og landdistrikter.
 Etablering af ny informationsuddannelse og migrations forskning med Aalborg Universitet
 Finanslovsbevilling til Udvandrerarkivet 2014ff.
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Tilpasning af organisationen til nye forvaltnings-, formidlings- og digitaliseringsprojekter.

Kvarterværkstedet i Aalborg Øst
Kvarterværkstedet er borgernes og bydelens værksted, hvor ideer omsættes til handling. Indsatserne er
blandt andet:




At samarbejde og netværke med beboere, institutioner, dagplejere, boligafdelinger m.fl.
At støtte foreningslivet og være bindeled mellem borgerne og kommunen.
Arrangementer der understøtter fællesskab og involvering.

Udfordringer 2013-2014 som er kendte på nuværende tidspunkt
 ”Urban Gardening” i samarbejde med Park og Natur.
 Sommerfuglen – de frivillige skal være nok og stærke nok til at køre den selvstændigt.
 Styrke Borgerforum og styrke Kvindesamarbejdet i bydelen.

Landdistriktsområdet
Sundheds- og Kulturforvaltningen har til opgave at sikre en helhedsorienteret, sammenhængende og koordineret politik og strategi for landdistriktsudvikling i Aalborg Kommune, samt at understøtte en lokalt funderet udmøntning af denne. Aalborg Kommunes landdistrikt forstås geografisk som området uden for Aalborg og Nørresundbys bynære kerne.
Udviklingsindsatsen varetages med udgangspunkt i Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik.
Udviklingsindsatsen på landdistriktsområdet er karakteriseret ved at være baseret på borgerinddragende
processer og involvering af relevante lokale aktører, samt at samarbejdsrelationen internt og eksternt foregår dynamisk, fleksibelt, effektivt og resultatorienteret.
Forvaltningens primære ansvar/opgaver på landdistriktsområdet er:











Udvikling af og opfølgning på Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik.
Dagsordensætte landdistriktsudvikling i forhold til øvrige planer, politikker og strategier – fx i forhold til fysisk planlægning.
Sikre tværgående projektudvikling, herunder koordinering og samarbejdsrelationer til relevante
forvaltninger/afdelinger med udgangspunkt i konkrete projekter og indsatser.
Proaktiv indsats for at understøtte lokal udvikling i form af fx ”lokale udviklingsplaner”, såvel som i
forhold til lokalt funderede initiativer og projekter.
Varetage koordinerende funktioner internt og eksternt i forhold til udvikling af lokale projekter
Udvikle metoder og værktøjer til at understøtte lokal udvikling.
Rådgivning og ”undervisning” af lokale aktører i projektudvikling og fundraising.
Administrere puljemidler (blandt andet i samarbejde med Aalborg Kommunes Aktionsgruppe).
Servicering af kommunens forsamlingshuse.
Sekretariat for Fiskeri LAG (Lokal Aktions Gruppe)Midt-Nord.

Udfordringer 2013-2014 som er kendte på nuværende tidspunkt
 Evaluering af nuværende landdistriktspolitik 2010-2013.
 Udarbejdelse af ny landdistriktspolitik for perioden 2014-2017, herunder også definition af politikkens geografiske indsatsområde.
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Fortsat bidrage til at sætte landdistriktsudvikling på dagsordnen i forhold til øvrige planer, politikker og strategier.
Fortsat udvikle metoder og værktøjer til landdistriktsudvikling, herunder særligt metoder, der kan
kombinere og skabe synergieffekt mellem bottom-up og top-down tilgang.

Råd og Udvalg
Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager sekretariatsbetjening af Folkeoplysningsudvalget, Handicapråd,
Integrationsråd, Uddannelsesråd og Samråd. I den forbindelse har forvaltningen følgende opgaver:






Forvaltningen har ansvaret for dialog og høringsopgaver i forhold til nævnte råd og udvalg.
Den daglige kontakt mellem de nævnte råd og udvalg og kommunen og gennemførelse af dialog og
høringsopgaver. De nævnte råd og udvalg er meget forskellige og holder mellem fire til 10 møder
årligt.
Gennemførelse af valg og udpegning til råd og udvalg, samt udarbejdelse af vedtægter for de enkelte råd og udvalg.
Sekretariat for de nævnte råd og udvalg, og ansvarlig for mødernes praktiske afvikling.

Sundhedsfremme og forebyggelse i regi af Sundhedscenter Aalborg
Sundhedscenter Aalborg løser opgaver indenfor både borgerrettet- og patientrettet forebyggelse. Sundhedscentret er primært et tilbud til borgere, der ønsker hjælp til livsstilsændringer eller patienter med hjertekarsygdom, KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse), diabetes eller kræft, som ønsker rehabilitering. Sundhedscentret arbejder indenfor rammerne af Sundhedsaftalen (med Region Nordjylland), Sundhedsloven og
Aalborg Kommunes Sundhedspolitik. Følgende opgaver kan listes op:






Ansvar for i overensstemmelse med Aalborg Kommunes Sundhedspolitik at sikre kapaciteten af
borgerrettede tilbud indenfor rygestopkurser, vægttabskurser, og alkoholsamtaler.
Ansvar for bl.a. i overensstemmelse med de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler at tilbyde patienter
med kroniske sygdomme rehabilitering.
Sundhedscentret er Aalborg Kommunes Videnscenter i forhold til at rådgive og informere borgere,
virksomheder, institutioner, foreninger, uddannelser, samarbejdspartnere mv. om sundhedsfremme og forebyggelse.
Ansvaret for at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år - i henhold til Serviceloven

Udfordringer 2013-2014 som er kendte på nuværende tidspunkt
 Igangsætning af nye tilbud til borgere med multisygdom, prædiabetes og kronisk lungesyge .
 Tilpasning og målretning af Sundhedscentrets tilbud til de borgere, som har de største sundhedsudfordringer i henhold til Aalborg Kommunes Sundhedspolitik vedrørende sporet om Lighed i Sundhed.
 Oprustning for at imødekomme anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker (især røg
og alkohol).
 Flere borgere og både kommunale og private samarbejdspartnere skal kende Sundhedscentrets tilbud. Sundhedscentret skal derfor arbejde intensivt med synliggørelse og information.
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Sundhedsstrategiske opgaver
Den nye Sundheds- og Kulturforvaltning har indenfor sundhedsområdet til opgave at være det kommunedækkende bindeled, der sikrer en sammenhængende og koordineret politik og strategi indenfor sundhedsområdet i Aalborg Kommune. Desuden løser sundhedsområdet de tværgående og koordinerende opgaver,
der er fastsat i sundhedsloven. Følgende opgaver kan listes op:





Ansvar for udvikling og opfølgning af Aalborg Kommunes sundhedspolitik. Herunder at dagsordensætte sundhedspolitikken og understøtte implementeringen i de andre forvaltninger.
Ansvarlig for udvikling og opfølgning af det lovbestemte sundhedsaftaleområde. Det drejer sig om
indgåelse af aftaler indenfor 6 indsatsområder, implementering og opfølgning af aftalerne i et nært
samarbejde med især Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Tværgående sekretariatsfunktioner: Det drejer sig om sekretariatsbetjening af politiske og administrative repræsenter til deltagelse i møder og lignende i nationale/regionale og lokale fora indenfor
sundhedsområdet. Her kan nævnes Sundhedskoordinationsudvalg, Samarbejdsudvalg med almen
praksis, Den administrative Styregruppe for sundhedsaftalerne, flere KL fora og Sundhedsstyrelses
fora.

Udfordringer 2013-2014 som er kendte på nuværende tidspunkt
 Udvikling og implementering af det nære sundhedsvæsen (KL strategioplæg), som vi i budgettet
blev tildelt særlige midler til. Herunder implementering af telecare (monitoreringsudstyr) til borgere i eget hjem med kronisk sygdom.
 Implementering af de 4 spor i sundhedspolitikken.
 Målopfølgning af den gældende sundhedspolitik
 2014 udarbejdelse af ny sundhedspolitik.
 Implementering af Sundhedsstyrelsens nye forebyggelsespakker i samarbejde de andre forvaltninger.
 Forberedelse af indgåelse af nye sundhedsaftaler med regionen. Afventer revideret bekendtgørelse
og vejledning fra Sundhedsstyrelsen.
 Forberedelse af ny bevægelsesstrategi for Aalborg Kommune.
 Forberedelse ny sundhedsprofil for borgerne i kommunen.
 Afventer nye nationale mål og nyt sundhedsudspil fra Regeringen.

Sundhedsøkonomi
Forvaltningen skal i lighed med kommunens øvrige forvaltninger varetage de faste økonomiopgaver som
f.eks. budgetlægning, regnskabsopgaver, budgetopfølgning, ledelsesinformation m.v., men har i forhold til
sundhedsøkonomi (medfinansiering af sygehusudgifter m.v. – ca. 600 mio. kr. i 2013) nogle opgaver der
kræver særlig fokus og opmærksomhed.
Det skyldes, at påvirkning af udgifterne til primært medfinansiering i overvejende grad kun kan ske gennem
indgåelse af aftaler, ved gennemførelse af målrettede initiativer som f.eks. Telecare Nord eller øvrige evidensbaserede indsatser i de forvaltninger der varetager den daglige drift indenfor sundhedsområdet.
Opgaver ved sundhedsøkonomi er

20







At synliggøre sammenhængen mellem kommunal medfinansiering m.v. og de relevante driftsområder (f.eks. hjemmepleje, sygedagpenge eller førtidspension). Opgaven er her at udvikle samarbejdet mellem sektorerne internt i Aalborg Kommune,
At analysere sundhedsudgifterne og udviklingen i disse for at kortlægge hvor Aalborg kommune får
de største effekter af indsatserne.
At implementere og videreudvikle incitaments- og styringsmodeller for indsatser på sundhedsområdet – i et samarbejde med de relevante forvaltninger.
At fremskaffe dokumentation og synliggøre såvel de sundhedsmæssige som de økonomiske effekter
o af de indsatser der igangsættes,
o af nye politikker/ aftaler på sundhedsområdet.

Udfordringer 2013 og 2014 er kendte på nuværende tidspunkt:
 Opfylde de stigende krav om dokumentation af gevinsterne ved de tiltag der sættes i gang. Her
tænkes bl.a. på de aftaler om sundhedsinvesteringer der igangsættes fra statens side i forbindelse
med KL-aftaler hvor der specifikt stilles krav til f.eks. nedbringelse af antal forebyggelige indlæggelser.
 Medvirke til at de sundhedsøkonomiske effekter i højere grad tænkes ind i de indsatser der igangættes i Aalborg Kommune.

Behov for nye samarbejdsaftaler mellem forvaltningerne
Som en konsekvens af ny forvaltningsstruktur skabes nye snitfalder mellem forvaltningerne, og der bliver
derfor behov for, at der i løbet af 4. kvartal 2013 indgås en række samarbejdsaftaler mellem følgende forvaltninger og Sundheds- og Kulturforvaltningen:

Borgmesterens Forvaltning
Aftale om køb af IT ydelser, personaleadministrative ydelser, juridisk bistand, rengøring og brug af kantinen.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Aftale om snitflader mellem sundhedsområdet for børn og unge i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
og børn - og unge lægernes funktion.

Skoleforvaltningen





Aftale om Aalborg Bibliotekerne samarbejde med Skoleforvaltningen omkring indkøb og klargøring
af materialer til skolernes pædagogiske læringscentre (gældende fra 1. august 2013).
Aftale om fælles bibliotekssystem for skole- og folkebiblioteker.
Gensidige aftaler om benyttelse af faciliteter på skolerne og haller.
Aftaler om samarbejder omkring idrætsklasser. Eliteidrætsklasser, projekt 3A og Aalborg Kulturskole.
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Forvaltningens budget og normeringer
Forvaltningens budget for det første år – 2014 – vil blive godkendt i forbindelse med Byrådets behandling af
budgetforslag 2014. I budget 2013 er nettobudgettet og normeringerne for de enkelte sektorer følgende:
Sektor
Bibliotek
Børn og unge- læger
Kultur og fritid
SBU
I alt

1

Nettodriftsbudget 2012 (mio.kr) Normeringer
94,0
1,0
267,6
846,8
1.209,4

Excl. Selvejende institutioner. Indenfor kultur og fritid er her 270,75 normering.
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155,63
2,00
121,251
78,64
357,52

