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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt.

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 03.03.2014
kl. 09:00

Side
Autorisation

1

Punkt 2.

Indfrielse af kaution og garanti vedrørende Lille Vildmose Naturefterskole.
2014-9792.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
at kautionsforpligtelsen på 750.000 kr. til Merkur, Den Almennyttige Andelskasse indfries,
at kommende krav fra LR Realkredit A/S om udbetaling i henhold til den garanti op til 4.500.000
kr. kan udbetales, og
at Aalborg Kommunes krav – såvel aktuelle som kommende - efter kautionserklæringen og garantierklæringen anmeldes i Lille Vildmose Naturefterskoles konkursbo.

Sagsbeskrivelse
Den daværende Sejlflod Kommune har i forbindelse med etableringen af Lille Vildmose Naturefterskole i 2006 afgivet en selvskyldnerkaution på maksimalt 750.000 kr. til Merkur, Den Almennyttige
Andelskasse for et lån på oprindeligt 1.400.000 kr. vedrørende anlægsinvesteringer.
Herudover har den daværende Sejlflod Kommune samtidigt stillet en garanti på op til 4.500.000 kr.
til LR Realkredit A/S for et realkreditlån på oprindeligt 5.400.000 kr.
Den Almennyttige Andelskasse har ved brev af 10. februar 2014 anmodet Aalborg Kommune om at
udbetale kautionsbeløbet, idet Lille Vildmose Naturefterskole har misligholdt afviklingen af lånet.
Herudover fremsendte andelskassen dokumentation for, at den aktuelle restgæld på lånet overstiger
kautionsforpligtelsen.
Den Almennyttige Andelskasse Merkur har efterfølgende fremsendt dokumentation for, at Lille
Vildmose Naturefterskole den 21. februar 2014 blev taget under konkursbehandling ved Skifteretten
i Aalborg.
Det skal bemærkes, at LR Realkredit A/S ikke endnu har anmodet om udbetaling af et garantibeløb.
Det forventes, at Lille Vildmose Naturefterskoles realkreditlån vil blive misligholdt ved næste terminsbetaling, hvorfor det forventes, at LR Realkredit A/S herefter vil gøre garantien gældende
overfor Aalborg Kommune.
Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at fastslå, hvor stort et krav LR Realkredit A/S vil
stille. Det skal hertil bemærkes, at realkreditlånet også er sikret ved pant i efterskolens ejendom på
Møllesøvej 12, 9280 Storvorde.
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Aalborg Kommune vil som følge af udbetalingerne på kautionen og garantien opnå regreskrav mod
Lille Vildmose Naturefterskoles konkursbo. Kravene skal derfor anmeldes i konkursboet for at sikre
en mulig udbetaling af dividende.
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 3.

Evaluering af Kommunal- og Regionrådsvalget den 19. november 2013.
2014-9367.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der sker en ændring af placeringen af afstemningsstederne, jf. sagsbeskrivelsen, og
at antallet af afstemningssteder med digital valgliste forsøges udvidet med 7 til i alt 16, så afstemningssteder med ca. 5.000 stemmeberettigede vælgere omfattes heraf, jf. bilag A.

Sagsbeskrivelse
Efter evaluering af de bemærkninger, valgsekretærer og valgstyreformænd, har fremsendt efter valget den 19. november 2013, og efterfølgende besigtigelse af afstemningsstederne, har valgsekretariatet følgende bemærkninger:
Afstemningssteder
Afstemningssted
11

Nuværende afstemningssted
Vodskovhallen
Brorsonsvej 3
9310 Vodskov

15

Sct. Mariæ skole, Gymnastiksal
Poul Paghs Gade 2
9000 Aalborg

17

Vester Mariendal skolehal
Stjernevej 1
9200 Aalborg SV

Nyt afstemningssted
Vodskov skole
Brorsonsvej 1
9310 Vodskov
midlertidig indtil Vodskov Hallen er ombygget
Haraldslund, salen med indgang fra p-pladsen ved Aalborg Stadion
Kastetvej 83
9000 Aalborg
Kærbyskolen, gymnastiksal
Oluf Borchs Vej 2
9000 Aalborg

47

Nibe skole
Lundevej 43
9240 Nibe

Nibe Hallen, hal B
Hobrovej 36
9240 Nibe

Vodskov Hallen ændres til midlertidig til Vodskov skole
Vodskov Hallen står over for en større ombygning, og der holdes samtidig ”Limfjordsløbet” med
udgangspunkt fra Vodskov Hallen på valgdagen den 25. maj 2014. Derfor flyttes afstemningsstedet
Vodskov Hallen midlertidig til Vodskov skole. Når ombygningen af Vodskov Hallen er færdig,
vurderes det på baggrund af erfaringerne fra de afviklede valg, hvorvidt afstemningsstedet skal flyttes tilbage til Vodskov Hallen.
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Sct. Mariæ skole, Gymnastiksal flyttes til Haraldslund, salen med indgang fra parkeringspladsen ved Aalborg Stadion:
På baggrund af evalueringer og tilbagemeldinger fra valget den 19. november 2013 flyttes afstemningsstedet til Haraldslund, salen. Derved sikres gode adgangsforhold og p-pladsen ved Aalborg
Stadion kan benyttes.
Nibe skole flyttes til Nibe Hallen, Hal B:
I forbindelse med valget den 19. november var der pladsmangel i afstemningslokalet på Nibe skole.
Derudover var der flere vælgere, der havde svært ved at finde selve valglokalet. En flytning til Nibe
Hallen, hal B sikre gode adgangs-, parkerings- og pladsforhold.
Vester Mariendal skole flyttes til Kærbyskolen, gymnastiksal:
Der blev ved valget den 19. november gjort mange tiltag for at forbedre afstemningsstedet. På trods
af tiltagene fungerer afstemningsstedet fortsat ikke optimalt. Derfor foreslås det, at afstemningsstedet flyttes til Kærbyskolens gymnastiksal.
Efter besigtigelse af de afstemningssteder, hvor valgstyreformænd og valgsekretærer havde bemærkninger om forbedringer foreslår valgsekretariatet at:
 afstemningen i Frejlev skoles Idrætshal, flyttes fra mødelokalet til selve hallen, for at give mere
plads. Samme indgang skal benyttes.
 afstemningen på Vejgård Østre skole flyttes fra gymnastiksalen til hallen. Samme indgang skal
benyttes, og der skal være bedre skiltning.
 afstemningen på Gug skole bliver i aulaen. Der etableres en afgrænsning, hvor børnene kan
færdes under valghandlingen, og der sørges for bedre lys ved optællingen.
 ved afstemningsstedet Vesterkæret skole forbedres adgangsforholdene til gymnastiksalen. Derudover søges der om tilladelse til kørsel/parkering i skolegården.
Ændringer træder i kraft i forbindelse med Europaparlamentsvalget den 25. maj.
Anvendelse af digitale valglister
Ved kommunal- og regionrådsvalget den 19. november var der indført digital ni afstemningssteder.
Digital valgliste betyder, at vælgerens valgkort scannes ved valgbordet, hvorefter stemmesedlen kan
udleveres på normal vis. Valghandlingen med digital valgliste forløb godt, og tilbagemeldingen fra
valgsekretærerne lyder enstemmigt, at det var en stor succes.
Systemet giver mulighed for, at der løbende kan følges med i den præcise stemmeprocent på det
enkelte sted. Dette er medvirkende til at afstemningen i forhold til valglisten, når valghandlingen er
slut kl. 20.00, var klaret på under et kvarter.
Samtidig giver system mulighed for, at der kan trækkes en statistik over, hvor mange vælgere, der
har været for at afgive deres stemme. Med digital valgliste er det også muligt at lukke et antal valgborde ned i forbindelse med pauser eller i stille perioder, da det er frit for vælgeren, hvilket valgbord, de ønsker at gå til.
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Generelt er brugen af digital valgliste en succes. Derfor vil der i forbindelse med næste valg forsøges at udvide antallet af stemningssteder med digital valgliste med 7, så alle afstemningssteder med
ca. 5.000 stemmeberettigede vælgere omfattes af digital valgliste. Dermed vil der være 16 afstemningssteder, hvor der benyttes digital valgliste (Bilag A – nuværende er markeret med grøn, nye er
markeret med gul).
Bilag A - afstemningsteder
Beslutning:
Anbefales.
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Punkt 4.

Ansøgning om DM i Skills 2018.
2014-8706.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
at Aalborg fremsender ansøgning om at blive værtsby for DM i Skills 2018, og
at der ydes 600.000 kr. i tilskud til arrangementet.

Sagsbeskrivelse
SkillsDenmark afholder en gang om året DM i Skills - Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser.
Som organisation arbejder SkillsDenmark for at højne de danske erhvervsuddannelsers image og
status ved at fokusere på det gode håndværk og den faglige ekspertise og stolthed blandt eleverne på
erhvervsuddannelserne. Udover det årlige Danmarksmesterskab – DM i Skills - sender SkillsDenmark desuden unge deltagere til WordSkills og EuroSkills.
Aalborg Kommune var værter for arrangementet i GIGANTIUM fra den 23. – 25. januar 2014, hvor
DM i Skills blev planlagt og afviklet som et samarbejde mellem SkillsDenmark, Aalborg Kommune, Aalborg Kongres & Kultur Center, Tech College Aalborg, Aalborg Handelsskole og regionens
øvrige erhvervsuddannelser.
DM i Skills 2014 i Aalborg blev rekordstort med i alt 275 deltagere, som resulterede i alt 37 vindere
fra 29 erhvervsfag, og med deltagelse af yderligere 19 demonstrationsfag.
Derudover valfartede tusindvis af folkeskoleelever, deres forældre og andre interesserede til Aalborg for at opleve DM i Skills. DM i Skills i Aalborg slog alle tidligere rekorder, idet 42.000 besøgte GIGANTIUM i løbet af 3 dage.
På konkurrencesiden blev DM i Skills en stor succes for Aalborgs erhvervsskoler. 6 elever fra Aalborg Handelsskole vandt konkurrencen i detailhandel, og Tech College Aalborg var den skole, der
vandt flest medaljer, idet elever herfra løb med hele 4 danmarksmesterskaber inden for fagene;
bygningsmaler, detailslagter, industritekniker og personvognsmekaniker.
GIGANTIUMs faciliteter og Aalborg Kongres & Kultur Center og GIGANTIUMS personale sørgede for, at de fysiske rammer, messefaciliteterne og serviceringen af udstillere, deltagere og gæster
var i orden.
København/Region hovedstaden har værtskabet i 2015, Trekantsområdet i 2016 og Roskilde forhandler med SkillsDenmark om værtskabet i 2017.
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Aalborg Kommune og Tech College Aalborg er af SkillsDenmark blevet opfordret til at fremsende
en ansøgning om værtskabet for DM i Skills 2018, hvor der endnu ikke er udvalgt en værtsby.
Økonomi
Aalborg Kommune bidrager med 600.000 kr. og stiller de fysiske rammer til rådighed for arrangementet. SkillsDenmark betaler 2 mio. kr. til Aalborg Kommune for leje af GIGANTIUM, installationer, m.v. Resten af udgifterne finansieres via tilskud fra fonde og sponsorer.
Det foreslås, at tilskuddet søges indarbejdet i budgetoverslagsår 2018 ved budgetlægningen for
2015-18.
Regnskabet for DM i SKills 2014 er endnu ikke afsluttet, men der forventes et mindre overskud.
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 5.

Strategiske, tværgående emner for Aalborg Kommune.
2014-5046.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten drøfter, om der er større emner af strategisk,
tværgående karakter, der skal overvejes, analyseres eller igangsættes.
I Magistratens møde den 10. februar 2014 blev en rækket emner drøftet, og det blev besluttet, at der
arbejdes videre med en konkretisering af emnerne - herunder formen og det videre arbejde i relation
til udvalgene.
Magistraten tværgående temaer 10.2.2014 og 3.3.2014.docx
Beslutning:
Oversigt over emner udsendes med referatet.
Særligt drøftedes strategier vedrørende Budolfi Plads, Karolinelund og Astrup-stiforbindelsen. Der
arbejdes videre i By- og Landskabsudvalget.
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Punkt 6.

Eventuelt.



Rådmanden for Sundheds- og Kulturforvaltningen indtræder i Utzon Fondens bestyrelse.
Byrådets halvårlige møde med Ungebyrådet planlægges afholdt mandag den 26. maj 2014, kl.
14.45 - 15.45.
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Punkt 7.

Godkendelse af referat.
Beslutning:
Godkendt.

Mødet hævet kl. 12.00
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