AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget
Mødet den 28.03.2014, kl. 08:30
Hjulmagervej 22, samt besøgstur til Træningshøjskolen - Nørholmsvej 13, 9000 Aalborg
og Svenstrupgaard - Lejrevej 10, 9230 Svenstrup

1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden. ................................................................... 1
Regnskab 2013. .................................................................................... 2
Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2013 til budget 2014 tillægsbevilling drift. ............................................................................ 5
4. Årsberetning for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2013. ........ 15
5. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. ......................................... 16
6. Overførsel af mindreforbrug fra anlæg 2013 til anlæg 2014. ............... 18
7. Puljeansøgning "Fremme af unges mentale sundhed". ........................ 20
8. Fritidscentrenes rolle i Folkeskolereformen. ....................................... 22
9. Besøgsrunde - Center for Voksne. ...................................................... 25
10. Orientering fra rådmand og direktør. .................................................. 28
11. Eventuelt. ........................................................................................... 29
12. Godkendelse af referat........................................................................ 30

Lukket
13. Orientering fra rådmand og direktør
14. Eventuelt

AALBORG BYRÅD
Familie- og Socialudvalget

Tid

Mødet den 28.03.2014, kl. 08:30

Sted

Hjulmagervej 22, samt besøgstur til Træningshøjskolen - Nørholmsvej 13, 9000 Aalborg og
Svenstrupgaard - Lejrevej 10, 9230 Svenstrup

Fraværende

Per Clausen og Mariann Nørgaard fra Beskæftigelsesudvalget

Til stede

Udover udvalgets medlemmer deltog Preben Buchholt, Jørgen Christensen, Hans Chr. Mariegaard, Hanne Manata og Birgitte Welling (ref.)
Ved punkt 1 til 3 deltog medlemmerne fra Beskæftigelsesudvalget samt Arne Lund Kristensen.
Deltagere ved punkt 9. fremgår af programmet.

Åben
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:
Godkendt.

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget

Møde den 28.03.2014
kl. 08:30
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Punkt 2.

Regnskab 2013.
2014-6122.
Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender
At Regnskabet for 2013 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område godkendes og overgives til Byrådets behandling

Sagsbeskrivelse
I henhold til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ fremsendes regnskab 2013 hermed til Familie- og Socialudvalgets samt Beskæftigelsesudvalgets behandling.
Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vejledningen Udarbejdelse af årsregnskab 2013.
Samarbejdsudvalgene drøfter regnskabet i april 2014.
Regnskabet behandles af Magistraten og Byrådet den 28. april 2014.
Regnskab 2013 viser følgende hovedtal:
Tillægsbevillinger

Korr. budget

Regnskab

(-) Mindreforbrug

Afv. i %

45.626

5.116.784

5.098.826

-17.959

-0,35

44.889

2.401.593

2.342.208

-59.385

-2,47

11.872

156.864

145.213

-11.650

-7,43

Sek.Voksen Beskæft.udvalg

6.898

142.008

126.658

-15.350

-10,81

Sek. Børn og Unge

3.356

1.644.003

1.639.694

-4.309

-0,26

22.763

458.719

430.643

-28.076

-6,12

Budgetgaranterede udgifter i alt

6.202

2.687.656

2.732.464

44.808

1,67

Sek.Voksen Fam.- & Socialudv.

18.320

953.056

947.059

-5.997

-0,63

-20.893

1.721.929

1.760.633

38.704

2,25

8.775

12.671

24.771

12.100

95,50

-5.465

27.535

24.154

-3.381

-12,28

Sektor netto (1.000 kr.)
Drift og anlæg i alt
Serviceudgifter i alt
Sek.Voksen Fam.- & Socialudv.

Sek. Administration og borgeret.
fkt.

Sek.Voksen Beskæft.udvalg
Sek. Børn og Unge
Anlæg i alt

Herudover er der på Områder med 100 % statsrefusion i 2013 brutto udbetalt 1.129,238 mio. kr.
Regnskabsresultatet for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen udviser i 2013 et netto mindreforbrug på i alt 17,959 mio. kr., som fordeler sig på drift med et netto mindreforbrug på 14,577 mio.
kr. og på anlæg med et netto merforbrug på 3,381 mio. kr.
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Regnskabsresultatet fordeler sig med et netto merforbrug på det budgetgaranterede område på
44,808 mio. kr., og et netto mindreforbrug på serviceudgifter på 59,385 mio. kr., hvoraf 3,148 mio.
kr. vedrører merudgifter på de takstfinansierede tilbud. Herudover er der et netto mindreforbrug på
anlæg på 3,381 mio. kr.
Under henvisning til reglerne for automatisk overførsel mellem årene på serviceudgifter, ønsker
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt at overføre mindreudgifter på 62,766 mio. kr. netto fra
2013 til budget 2014, fordelt på drift med mindreudgifter på 59,385 mio. kr. og anlæg med mindreudgifter på 3,381 mio. kr. Af mindreudgifterne på 59,385 mio. kr. på drift overføres 62,533 mio.
kr. til drift og -3,148 mio. kr. til status vedrørende de takstfinansierede tilbud.
Vedrørende overførsel fra 2013 til budget 2014 henvises til indstillingen om overførsel mellem årene, som behandles særskilt.
Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på i alt

45,626 mio. kr.

Drift i alt

51,091 mio. kr.

- 10.12.12 Fremmede lejemål
- 28.01.13 Øget brug af jobrotation – investeringsmodel
- 27.05.13 Overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012
- 24.06.13 Barselsudligningsordning
- 26.06.13 Teknisk tillægsbevilling intern husleje
- 19.08.13 Trepartsinitiativer 2013
- 23.09.13 Aktuel Status 2013 serviceudgifter
- 23.09.13 Aktuel Status 2013 budgetgaranterede udgifter
- 23.09.13 Justering af lønbudget
- 23.09.13 Rammebesparelse 1 udmøntning af moderniseringsaftalen
- 23.09.13 Rammebesparelse 2 fremmede lejemål
- 23.09.13 Energilån
- 21.02.14 Teknisk tillægsbevilling BF til FB– adm.udg. overført fra
kto. 6 til kto. 5 vedr. de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne
om omkostningsbaserede takster

-2,330 mio. kr.
-5,500 mio. kr.
28,993 mio. kr.
-0,705 mio. kr.
1,682 mio. kr.
3,711 mio. kr.
2,690 mio. kr.
17,577 mio. kr.
7,214 mio. kr.
-4,279 mio. kr.
-0,338 mio. kr.
-0,061 mio. kr.
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Anlæg i alt
- 27.05.13 Overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013
- 24.06.13 Overførsel af kvalitetsfondsprojekter fra 2013 til 2014

-5,465 mio. kr.
-2,465 mio. kr.
-3,000 mio. kr.

Regnskab 2013 - bilag
Beslutning:
Godkendt.
mhp. oversendelse til byrådets behandling.
Fraværende i Beskæftigelsesudvalget: Per Clausen og Mariann Nørgaard.
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Punkt 3.

Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2013 til budget 2014 - tillægsbevilling drift.
2014-6122.
Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender
At der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto 9,607 mio. kr. til budget
2014
(Heraf udgør -0,253 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede
tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen)
At der på sektor Voksen Familie- og Socialudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto
6,352 mio. kr. til budget 2014
(Heraf udgør -3,228 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede
tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen)
At der på sektor Voksen Beskæftigelsesudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto 15,350
mio. kr. til budget 2014
(Heraf udgør 0,333 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede
tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen)
At der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto 28,076 mio. kr. til budget 2014.
I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen overføres 59,385 mio. kr. til budget 2014. Heraf
overføres til drift 62,533 mio. kr. og til status vedrørende de takstfinansierede tilbud -3,148 mio. kr.

Sagsbeskrivelse
Regnskabsresultatet i 2013 excl. anlæg udviser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen et nettomindreforbrug på i alt 14,577 mio. kr. i forhold til budgettet, hvoraf merudgifter på 44,808 mio.
kr. er på det budgetgaranterede område og mindreudgifter på 59,385 mio. kr. er på serviceudgifter.
Under henvisning til reglerne for automatisk overførsel mellem årene på serviceudgifter, ønsker
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt at overføre mindreudgifter 59,385 mio. kr. netto fra
2013 til budget 2014. Af mindreudgifterne på 59,385 mio. kr. på drift overføres 62,533 mio. kr. til
drift og -3,148 mio. kr. til status vedrørende de takstfinansierede tilbud. Af den samlede overførsel
til drift på 62,533 mio. kr. overføres 15,330 mio. kr. til aktivering, der ikke påvirker kommunens
serviceramme. Ved uændret regelsæt forventer forvaltningen i øvrigt, at der kan overføres 30 – 40
mio. kr. fra 2014 til 2015.
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I rammeaftalen for de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland er aftalt fælles retningslinier
for takstberegning og betalingsmodeller for de tilbud, der er omfattet heraf. Som en del af disse retningslinier er aftalt en model for håndtering af over- og underskud for tilbuddene omfattet af rammeaftalen. I henhold til principperne i denne model kan det enkelte tilbud maksimalt overføre et
overskud svarende til 5% af årets bruttobudget til konsolidering. Overskud der overskrider den angivne procentsats samt underskud overføres til regulering af opholdsbetalingen for det efterfølgende
takstår. Vedrørende regnskabsåret 2013 overføres -3,148 mio. kr. til status.
Der overføres 2 mio kr. fra sektor Voksen – Familie- og Socialudvalg til sektor Børn og Unge. Beløbet skal anvendes til en øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge mellem 18 og
25 år i Løvvangsområdet.
I forbindelse med omstruktureringen, hvor Ungerådgivningen blev flyttet fra sektor Voksen – Familie- og Socialudvalg til sektor Børn og Unge, skete der en fejl ved omplacering af budgetterne. Derfor overføres endvidere 3,298 mio. kr. fra sektor Voksen – Familie- og Socialudvalg til sektor Børn
og Unge svarende til det merforbrug, der er på sektor Børn og Unge som følge af budgetfejlen. Der
er et tilsvarende mindreforbrug på sektor Voksen Familie- og Socialudvalg.
Herved bliver den samlede overførsel til drift (ikke takstfinansierede områder) på sektor Børn og
Unge 9,860 mio. kr.
Den væsentligste overførsel er til dagpleje og daginstitutioner med mindreudgifter på 6,561 mio. kr.
I tidligere økonomirapporter var forventet et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. pga. højere dækningsgrad på 3-5 års området. Dækningsgraden blev endnu højere og endte på 100,5 %, hvilket giver
merudgifter på 4,500 mio. kr. Men samlet set forventes regnskabet at ende på et mindreforbrug på
6,561 mio. kr. Det kan forklares med følgende:
-

Merforbrug dækningsgrad
Decentrale overførsler
Færre børn (0-2 årige)
Merindtægter forældrebetaling, højere belægning
I alt

4,500 mio. kr.
-5,061 mio. kr.
-3,000 mio. kr.
-3,000 mio. kr.
-6,561 mio. kr.

Herudover overføres til øvrige ikke takstfinansierede områder på sektor Børn og Unge 1,299 mio.
kr.
På sektor Voksen Familie- og Socialudvalg overføres 9,581 mio. kr., der primært kan tilskrives
overførsler fra 2012 samt flere vundne ankesager vedrørende tidligere år. Samtidig er omsætningen
af førtidspensionsreformen i form af flere sociale tilbud i ressourceforløb først nu ved at slå igennem.
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På sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalg overføres mindreudgifter på i alt 15,350 mio. kr.. Mindreudgiften kan primært tilskrives mindreforbrug på jobtræning samt aktivering service. Dette er en
konsekvens af den opbremsning i aktivering, der blev iværksat i forsommeren 2013 mhp. dels at
overholde aktiveringsrammen og dels som følge af budgetreduktionen forbundet med nedsættelse af
driftsloftet over statslig refusion på beskæftigelsesområdet. Disse mindreudgifter forventes overført
til 2014 til dækning af de følgeudgifter, der vil være i forbindelse med implementeringen af kontanthjælps- og førtidspensionsreformerne herunder til udgifter forbundet med etablering af ressourceforløb.
På fællesområderne (sektor administration og borgerrettede funktioner) forventes mindreudgifter
på ca. 28,076 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes disponerede udgifter til:
-

Trepartsmidler til uddannelse
3,713 mio. kr.
Det lokale Beskæftigelsesråd
1,668 mio. kr.
der iværksættes et projekt, hvor formålet er
at optimere forståeligheden af forvaltningens
skriftlige kommunikation med borgerne.
0,750 mio. kr.

Det øvrige mindreforbrug på 21,945 mio. kr. er fordelt på 35 kontorer/enheder på følgende måde:
-

Ledelsessekretariatet
Planlægnings- og Økonomiafdelingen
Børne- og Familieafdelingen
Socialafdelingen
Jobcenter Aalborg

1,648 mio. kr.
1,367 mio. kr.
1,335 mio. kr.
4,425 mio. kr.
13,170 mio. kr.

Mindreforbruget på Jobcenter Aalborg er primært en konsekvens af det ansættelsesstop, der blev
gennemført i forsommeren 2013 med henblik på at imødegå de omstruktureringer, der er nødvendige i forbindelse med implementeringen af kontanthjælpsreformen og indførelse af en helt ny struktur i Jobcenter Aalborg. Mindreforbruget forventes overført til 2014 til dækning af de forventede
øgede udgifter, der vil være i forbindelse med den nye jobcenterstruktur herunder etableringsudgifter forbundet med de nye ”huse” (Uddannelseshus, Jobhus, Sygedagpengehus og Job- og Aktivhus)
samt implementeringen af kontanthjælpsreformen samt det videre arbejde med rehabiliteringsteam
og ressourceforløb. Der vil primært være tale om ekstraordinære udgifter til kompetenceudvikling
samt udgifter til vikarer i implementeringsfasen.
Den ønskede overførsel for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen set i forhold til den samlede
bevilling (netto 1.000 kr.):
Overførsel i pct. af bruttobudgettet for serviceudgifter:
Sektor

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget

Korrigeret nettobudget, serviceudgifter
(1.000 kr.)

Overførsel Overførsel i pct. af
fra 2013 til
nettobudget
budget 2014
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(1.000 kr.)

Drift:
Børn og Unge
Voksen - Familie- og Socialudvalg
Voksen - Beskæftigelsesudvalg
Borgerrettede rådgivnings- og konsulentfunktioner samt administration
Drift i alt

1.644.003
156.864
142.008

9.607
6.352
15.350

0,58
4,05
10,81

458.719
2.401.593

28.076
59.385

6,12
2,47

27.535
27.535

3.381
3.381

12,28
12,28

Anlæg:
Børn og Unge samt administration mv.
Anlæg i alt

Udviklingen i overførslerne mellem årene fordelt på sektorer:
Sektor/overførsel
Børn og Unge
Voksen - Familie- og Socialudvalg
Voksen - Beskæftigelsesudvalg
Administration
Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter
Overføres til drift i alt
Overførsel til det takstfinansierede område
Overføres til status i alt
I alt

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget

2011-12 2012-13 2013-14
-8.478
2.390
10.605
6.899
5.539
9.645
2.357
6.543
15.006
5.294
15.293
28.076
-2.387
3.685

-772
28.993

-799
62.533

3.489
3.489
7.174

-3.134
-3.134
25.859

-3.148
-3.148
59.385
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Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter

Sektor Børn og Unge i alt – til overførsel regnskab 2013
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Børn og Unge i alt - til drift 2014........................................................
Beløbet anvendes til:

4.309

5.298

9.607

Udgiftsbaserede områder
04 Sundhedsområdet
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
85 Kommunal tandpleje
89 Kommunal sundhedstjeneste
05.25 Dagtilbud til børn og unge
11 Dagpleje
13 Børnehaver
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
16 Center for børn, unge og familier – Klub Griff
16 Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge Løvvangsområdet
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
23 Døgninstitutioner for børn og unge

672
258
490

592
4.912
1.042
49
2.000

285
305

Takstfinansierede områder
Konsolidering
04.85 Tandplejen
05.17 Særlige klubtilbud
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge

-270
-9
2.800

Takstregulering
04.85 Tandplejen
05.17 Særlige klubtilbud
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge

-974
491
-2.292

Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter
05.17 Særlige klubtilbud
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Aalborg Byråd
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Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter

I alt
+= mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

Aalborg Byråd
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Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter

Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt – til overførsel regnskab
2013
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift 2014 .........................
Beløbet anvendes til:

11.650
-5.298

6.352

Udgiftsbaserede områder
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.
33 Støtte- og kontaktpersoner
23 VISO VoksenBøgen
33 Udstødteområdet – projekter
45 Center for Voksne – sekretariat og forebyggelse
59 Udstødteområdet – projekter

7.991
-54
809
610
289

Takstfinansierede områder
Konsolidering
05.42 Botilbud for personer med særlige problemer
Kirkens Korshærs Herberg/bofællesskab
Svenstrupgaard
05.50 Botilbud til længerevarende ophold
Sventrupgaard – DAB

38
55

-122

05.23 Døgninstitutioner
Træningshøjskolen

-5

Takstregulering
05.42 Botilbud for personer med særlige problemer
Kirkens Korshærs Herberg/bofællesskab
Svenstrupgaard
Krisecentret for Kvinder
Krisecentret for Kvinder – udslusningsboliger

473
519
-463
-157

05.50 Botilbud til længerevarende ophold
Svenstrupgaard - DAB

-341

05.52 Botilbud til midlertidigt ophold
Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget
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Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
-3.226

VoksenBøgen
Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter
05.42 Botilbud for personer med særlige problemer
05.50 Botilbud til længerevarende ophold
05.52 Botilbud til midlertidige ophold
I alt

-85
9
11
6.352

Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter

Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt – til overførsel regnskab 2013
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2014...............................
Beløbet anvendes til:

15.350

15.350

Udgiftsbaserede områder
05.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Projektafsnittet
Revalideringscenteret
Aktivering

2.600
167
12.240

Takstfinansierede områder
Konsolidering
05.58 Beskyttet beskæftigelse
Revalideringscenteret

146

05.80 Revalidering
Revalideringscenteret

187

Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter
05.58 Beskyttet beskæftigelse
05.80 Revalidering

30
-20

I alt

Aalborg Byråd
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Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt – til
overførsel regnskab 2013
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt - til
drift 2014 .........................................................................................................
Beløbet anvendes til:

28.076

28.076

06 Fællesudgifter og administration mv.
- Trepartinitiativer til uddannelse
- Det lokale Beskæftigelsesråd
- Iværksættelse af projekt, hvor formålet er at optimere forståeligheden
af forvaltningens skriftlige kommunikation med borgerne
- Ledelsessekretariatet
- Planlægnings- og Økonomiafdelinge
- Børne- og Familieafdelingen
- Socialafdelingen
- Jobcenter Aalborg

1.648
1.367
1.335
4.425
13.170

I alt

28.076

3.713
1.668
750

Beslutning:
Godkendt.
mhp. oversendelse til byrådets behandling.
Fraværende i Beskæftigelsesudvalget: Per Clausen og Mariann Nørgaard.

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget
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Punkt 4.

Årsberetning for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2013.
2013-48250.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender Årsberetning for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2013.
Sagsbeskrivelse
Forvaltningens afdelinger har i Årsberetning for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2013 afrapporteret de mål og resultater, der er nået i forhold til Mål og Strategier 2013 samt tilføjet information om andre af de opgaver, der har haft væsentlig betydning for forvaltningen i 2013.
Årsberetning for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2013 bliver publiceret på
www.aalborgkommune.dk og intranettet KLIK, og den bliver trykt i 600 eksemplarer. Forvaltningen distribuerer den til ledere i forvaltningen og eksterne samarbejdspartnere. Endvidere vil teksten
helt eller delvist indgå i den fælles Årsberetning for Aalborg Kommune i forbindelse med Regnskab
2013.
Årsberetningen er ifølge planen klar i april.
Årsberetning 2013
Beslutning:
Godkendt.
Udvalget har ros til årsberetningen.
Fraværende i Beskæftigelsesudvalget: Per Clausen og Mariann Nørgaard.
Bemærkning fra forvaltningens MED-udvalg til afsnit om Sundhed og trivsel under Børne- og Familieafdelingen indarbejdes.

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget
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Punkt 5.

Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
2014-6122.
Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender
Sagsbeskrivelse
I Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber indgår:
”Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et
særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det
år, hvor i det pågældende anlægsregnskab er afsluttet”.
Ovennævnte regel gælder, uanset anlægsarbejdet er ét- eller flerårigt.
For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed,
som også er forudsat i Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et
særskilt dagsordenspunkt.
I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført til 2014 (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen.
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

12.000

12.086

86

O/K/
Påbegyndt
M

Afsluttet

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor: Børn og Unge
05.25 Dagtilbud m.v. for børn og
unge
Ny børnehave Nørresundby

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget

U

Møde den 28.03.2014
kl. 08:30
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Bemærkning til projekterne:
Ny børnehave Nørresundby.
Byggeriet af ny børnehave på adressen Løvbakken 1, 9400 Nørresundby er afsluttet og taget i brug
medio 2013.

Beslutning:
Godkendt.
mhp. oversendelse til byrådets behandling.

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget
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Punkt 6.

Overførsel af mindreforbrug fra anlæg 2013 til anlæg 2014.
2014-6122.
Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender
At der til anlæg på sektor Børn og Unge overføres netto 3,4 mio. kr. i mindreforbrug til 2014.

Sagsbeskrivelse
Regnskabsresultatet for 2013 viser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen et netto mindreforbrug på i alt 3,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget på 3,4 mio. kr. vedrører udgifter
til uafsluttede byggerier i Nibe, planlagte projekter til renovering, myndighedskrav, legepladser
samt renovering af køkkener i forbindelse med frokostordninger.
Udviklingen i overførslerne mellem årene fordelt på sektorer:
Sektor/overførsel
Børn og Unge

2011-12
3.572

2012-13
-2.465

2013-14
3.381

Budgetmæssige konsekvenser
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Sektor Børn og Unge til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013
Beløbet fremkommer ved:
XA-9305130010 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser
XA-9305130011 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og
lejede lokaler
XA-9305130100 Ny børnehave Nørresundby
XA-9305130105 Tilbygning Nibe, Børnehaven Solsikken
XA-9305140100 Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe
I alt

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget

Indtægter

3.381
1.395
1.555
-86
275
242
3.381
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Beløbet anvendes til:
XA-9305130012 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser
XA-9305130013 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og
lejede lokaler
XA-9305130105 Tilbygning Nibe, Solsikken
XA-9305140100 Ny 0-5 års institution, Lunden Nibe
Sektor Børn og Unge i alt - til anlæg 2014 .....................................................

1.309
1.555
275
242
3.381

Beslutning:
Godkendt.
mhp. oversendelse til byrådets behandling.

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget
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Punkt 7.

Puljeansøgning "Fremme af unges mentale sundhed".
2014-11720.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
At der ansøges satspuljen ”Fremme af unges mentale sundhed” om kr. 1.668.000 jf. vedlagte projektbeskrivelse
Sagsbeskrivelse
Forvaltningen har med forbehold for politisk godkendelse ansøgt satspuljen ”Fremme af unges
mentale sundhed” kr. 1.668.000. Satspuljen havde ansøgningsfrist d. 14. marts.
Formålet med satspuljen er at afprøve et program til undervisning af psykisk sårbare unge på produktions- og erhvervsskoler med henblik på at fremme mentale sundhed og forebygge angst og depressionslidelser. Programmet er udviklet af Psykiatrifonden og Teknologisk Institut. Målgruppen
er 15-25 årige på produktions- eller erhvervsskole.
Kommunen skal indgå et forpligtigende samarbejde med mindst en lokal produktions- eller erhvervsskole for at søge om puljemidler. Center for Tværfaglig Forebyggelse, hvor projektet forankres, har indgået aftale med Produktionsskolen samt har positiv tilkendegivelse om samarbejde med
Tech College, hvilket skal drøftes videre.
Programmet består af syv elementer:
1. Undervisningskoncept til undervisning af elever
2. Værktøj til opsporing af unge med dårlig mental sundhed (Psykiatrifonden underviser relevante medarbejdere i metoden)
3. Online forum til dialog blandt sårbare unge.
4. Opkvalificering af uddannelsesinstitutionens ansatte (Psykiatrifonden leverer undervisning)
5. Kortlægning af kommunens tilbud til psykisk sårbare unge
6. En beredskabsplan til de ansatte på erhvervs- og produktionsskoler
7. Afdækning af uddannelsesinstitutionens behov og ønsker.
Projektperioden løber fra maj 2014 til juni 2016. Målet er, at værktøjerne fra programmet skal være
indarbejdet i det daglige arbejde på skolerne, således at indsatsen til fremme af unges mentale sundhed fortsætter.

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget
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Ansøgning er fremsendt til Sundheds- og Kulturforvaltningen til orientering.

Ansøgningsskema "Fremme af unges mentale sundhed"
Samarbejdsaftale med Produktionsskolen
Udmøntning af satspuljen "Fremme af unges mentale sundhed"
Beslutning:
Godkendt.

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget
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Punkt 8.

Fritidscentrenes rolle i Folkeskolereformen.
2014-8668.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
At fritidscentrene og skolerne indgår i et forpligtigende samarbejde omkring indførslen af ny folkeskolereform.
At personale fra fritidscentrene indgår i en generel forebyggende indsats vedr. rygning, alkohol og
rusmidler på alle skoler samt en mere specifik forebyggende indsats i skolerne i de boligsociale
områder.
At der fordeles pædagogtimer til de ti fritidscentre og ti tilknyttede skoler ud fra en model, som
aftales mellem Skoleforvaltningen og Børne- og Familieafdelingen ved Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
At medarbejdere fra fritidscentrene, som deltager i arbejdet på en skole, fortsat har ansættelsesforhold på fritidscenteret og refererer til den pågældende leder her.
At fritidscentrene efter indførslen af ny folkeskolereform åbner kl. 14 frem for kl. 12
At samarbejdet mellem skoler og fritidscentre evalueres i foråret 2016
Enslydende indstilling er fremsendt til Skoleudvalget.
Sagsbeskrivelse
Den nye folkeskolereform har til formål at skabe en sammenhængende og varieret skolegang, hvor
længere skoledage giver plads til nye former for undervisning og læring. For de børn og unge, der
går i et fritidscenter efter skole vil den længere skoledag betyde, at børnene/de unge kommer senere
over i fritidscentrene og behovet for åbningstid derfor ændrer sig.
De ændrede åbningstider frigør 2,4 millioner i fritidscentrenes budgetter. Heraf udgør forældrebetaling 0,5 mio. kr. Disse ekstra ressourcer udmøntes i et nyt samarbejde mellem fritidscentre og skoler
for at omsætte og understøtte folkeskolereformen. Ressourcerne fordeles på to forskellige indsatser;
en generel forebyggende indsats vedr. rygning, alkohol og rusmidler på alle skoler samt en mere
specifik forebyggende indsats i skolerne i de boligsociale områder.
Fritidscentrene har i dag et fint samarbejde med skolerne, hvor der er fokus på børn og unge med
særlige behov. Fritidscentrene har en central rolle i den forebyggende indsats i forhold til børn og
unge i Aalborg Kommune. Samarbejdet giver mulighed for at skabe en tryg og sammenhængende
hverdag for børnene/de unge ud fra et helhedssyn på barnet. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger på tværs af de forskellige tilbud udnytter de to faggruppers forskellige kompetencer og skal
medvirke til en anderledes og varieret skoledag, der er tilpasset det enkelte barn/ung og tilgodeser
den enkeltes læring, trivsel og personlige udvikling.

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget
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Et velfungerende samarbejde mellem skoler og fritidscentre medvirker til at skabe helhed i elevernes hverdag. Dette hænger godt sammen med Folkeskolereformen, hvor en af intentionerne er, at
forskellige faggrupper med relevante kompetencer kan inddrages i undervisningen i en understøttende rolle ved at løse opgaver inden for deres kompetence. Eksempelvis vil medarbejderne fra fritidscentrene kunne varetage timer i understøttende undervisning i de tilfælde, hvor det ikke kræver
lærerens professionskompetence. Samtidig kan pædagoger fra fritidscentrene varetage afgrænsede
undervisningsopgaver inden for deres kompetence.
Alle aktører/interessenter skal forpligte sig på overordnede mål for indsatserne, men med plads til
individuelle forskelle i henhold til givne lovgivninger og rammebetingelser i organisationerne.
Konkrete modeller for samarbejdet om den generelle forebyggende indsats
Medarbejdere fra fritidscentrene skal indgå i en generel forebyggende indsats overfor rygning, alkohol og rusmidler på alle skoler i Aalborg Kommune.
Der tilbydes 1 modul om rygning og alkohol, forebyggelse og sundhed for alle elever på 6. årgang
på 56 skoler. Indholdet vil være teorioplæg, opgaver, udarbejdelse af støttende materiale til hver
klasse, og brug af anderledes læringsstile. Der deltager 2 pædagoger fra fritidscentrene pr. modul á
25 timer. Det forudsættes, at en af klassens/årgangens lærere deltager for at sikre efterfølgende implementering af læring.
Der tilbydes derudover obligatorisk rusmiddelseminar for alle elever på 8. årgang på 44 skoler
med overbygning. Der deltager 2 pædagoger fra fritidscentrene pr. modul á 25 timer. Det forudsættes, at en af klassens/årgangens lærere deltager for at sikre efterfølgende implementering af læring.
Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i forhold til den konkrete udmøntning.
Specifik forebyggende indsats i de boligsociale områder
Medarbejderne fra fritidscentrene skal indgå i en specifik forebyggende indsats i de boligsociale
områder på de skoler, der ligger i tilknytning til et fritidscenter. Det er en forudsætning, at det er det
lokale fritidscenter, som arbejder på den lokale skole for at få synergieffekt i fritidsdelen. Helhedsperspektivet har igen stor vægt.
Der fordeles pædagogtimer til de 10 centre/skoler ud fra en model, som aftales mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Der forventes gennemsnitligt at være 567
timer årligt pr. skole til samarbejdet, svarende til ca. 1/3 årsværk.
Skoleleder og fritidscenterleder aftaler ud fra 3 fastsatte rammer et tema/område, hvor de vil styrke
den socialpædagogiske indsats på udvalgte årgange eller i forhold til enkelte elever. Der udarbejdes
klare mål for indsatsen. Der kan være særlige grunde, til at fritidscenterleder og skoleleder kan
planlægge indenfor to af rammerne, men med ressourceforbruget fastsat for hver ramme, således at
det kan evalueres for sig.

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget

Møde den 28.03.2014
kl. 08:30

Side
Autorisation

23

Skole/fritidscenter kan vælge at arbejde inden for 1-2 af disse 3 rammer/områder:
1. Socialpædagogisk indsats ift. konkret udsatte børn og unge, enten i gruppeforløb, eller som
individuel helhedsorienteret støtte. Der aftales hvilke klasser/grupper der har brug for indsats.
2. Mobning, konflikter, trivsel i klasserne, omgang ift. sociale medier.
3. Temabaserede indsatser, f.eks. i ugemoduler fordelt over skoleåret.
Emner kunne være: Forældrenetværk, Forældre Coaching, Fritidsjobcafé i overbygning,
”sommerskole” mv.
I samarbejdsaftalen præciseres inden for hvilke af de 3 rammer/områder der arbejdes, samt hvor
mange ressourcer der anvendes på hver af rammerne/områderne.
Samarbejdet foregår som udgangspunkt på skolerne, men fritidscentrene kan anvendes som alternative læringsrum, da de har andre typer aktivitetsrum/uderum til rådighed.
De medarbejdere, som deltager i arbejdet på skolen, har ansættelsesforhold på fritidscenteret, og
refererer til den pågældende leder. Fritidscenterlederen også har forpligtelse til medarbejderudviklingssamtaler, sygesamtaler mv. Der gives ikke vikar fra fritidscenteret, hvis der skulle opstå sygdom på skoledage, hvor fritidscentermedarbejderen skulle have deltaget i undervisningen. Ved
langtidssygdom anvendes refusionsmidler i projektet.
Evaluering
Samarbejdet mellem skoler og fritidscentre evalueres i foråret 2016 på baggrund af de lokale samarbejdsaftaler.
Høring
Der har været gennemført høring i OMU Center for Tværfaglig Forebyggelse. Høringssvaret er vedlagt som bilag.
Høringssvar OMU Center for Tværfaglig Forebyggelse
Beslutning:
Godkendt.

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget
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Punkt 9.

Besøgsrunde - Center for Voksne.
2014-11579.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
program for intro til Center for Voksne

Sagsbeskrivelse
Introduktion til Center for Voksne har fokus på følgende:
 Relevant lovgivning og kommunens politikker og strategi
 Præsentation til tilbuddene i centeret
 Samarbejdet med frivillige sociale organisationer i relation til udsatte borgere
 Aktuelle fokusområder
 Udviklingsstrategi for udsatte voksne område
På et senere udvalgsmøde i årskal Familie-og Socialudvalget tage stilling til Udviklingsstrategi for
udsatte voksne område, der har følgende omdrejningspunkter:









Fokus på fagligt speciale om unge:
o Gode overgange fra ung til voksen
o Unge skal ikke være på forsorgshjem/omsorgstilbud
o Fokus på job og uddannelse
Ingen borgere skal bo ufrivilligt på gaden
Tilgængelig og fleksibel misbrugsbehandling
Tæt samarbejde med frivillige sociale organisationer
Tæt samarbejde med myndighed
Fokus på specialiserede tilbud i Center for Voksne
Indsatser med fokus på tid og mål – herunder resultater

Program for introduktion er vedlagt som bilag.
Center for Voksne
Center for Voksne har tilbud til borgere over 18 år. I enkelte tilbud, blandt andet Ungerådgivningen
er aldersgrænsen 14 år
Centeret har en række målgrupper:
Unge med sociale, psykiske eller psykosomatiske problemstillinger
Borgere med misbrugsproblematikker
Socialt udsatte borgere med behov for en særlig indsats.
Center for Voksne består af 8 forskellige søjler.
Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget
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Ungerådgivningen
Afdelingen yder kortvarig rådgivning og ambulante behandlingsforløb, herunder familiebehandling.
Målgruppen er unge 14 – 25 årige og deres familier. Der tilbydes endvidere rusmiddelbehandling til
unge mellem 14 og 18 år.
Træninghøjskolen
Målgruppen er 18-25-årige unge med sociale og psykiske problemer. Træningshøjskolen har dagtilbud, beskæftigelse, støttebolig og ”støtte i hverdagslivet” samt bo- og støttetilbud til unge sårbare
mødre (Skovpark Kollegiet).

Misbrugsafsnittet
Misbrugsafsnittet varetager misbrugsbehandling i forhold til alkohol og stofmisbrug. Her tilbydes
dag- og døgnbehandling, børne- og familie samtaler, efterbehandling og subsitutionsbehandling.
Koncepter for misbrugsbehandling er vedlagt som bilag.
Bo- og Gadeteamet
Afsnittets målgruppe er socialt udsatte og hjemløse borgere i Aalborg Kommune. Her er opgangsfællesskaber (bolig) med mentorordning, et opsøgende gadeteam samt en alkohol- og stoffri cafe
(Cafe VæXt).
Svenstrupgaard
Svenstrupgård er et bo- og beskæftigelsestilbud (jf. Servicelovens § 110), som tilbyder midlertidigt
ophold til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig.
Endvidere har Svenstrupgård tilbud om aflastningsophold eller permanent ophold på Det Alternative Plejehjem.
Voksenbøgen
Voksenbøgen er et helhedstilbud til voksne i alderen 18-25 år med psykiske og sociale funktionsnedsættelser. VoksenBøgen tilbyder botilbud, mindre indgribende tilbud, tilbud om støtte i hjemmet samt
særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU).
Omsorgstilbud og væresteder med driftsoverenskomst
I denne søjle er der tale om en række tilbud, hvor der er etableret samarbejdsaftale mellem tilbuddene og Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt om drift af varmestuer, midlertidige ophold mv:
Kirkens Korshær, Frelsens Hær, Kofoeds Skole, Krisecenter for Kvinder, Den sociale Skadestue og
Café Parasollen.
Sekretariatet
Sekretariatets hovedformål er at varetage overordnede opgaver i Center for Voksne samt at yde bistand til centrets forskellige afdelinger og tilbud, herunder også til frivillige sociale tilbud for socialt
udsatte voksne.

Aalborg Byråd
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Besøgsrunde
Besøgsrunden inkluderer besøg på følgende tilbud/institutioner:
-

Træningshøjskolen
Svenstrupgaard

Bilag 1: Program for introduktion
Bilag 2: Organisationsdiagram Center for Voksne
Indstilling vedr. Misbrugsafsnittet
Beslutning:
Til orientering.
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Punkt 10.

Orientering fra rådmand og direktør.
1.
Eventuelle spørgsmål til referat fra Stor Byg møde den 09.01.2014 kan stilles på mødet.
Udvalget havde ingen spørgsmål til referatet.
2.
På opfordring fra udvalgsmedlemmer, vedhæftes notat med forslag til føl- og praktikmuligheder i
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Ønsker udvalgsmedlemmer praktikforløb, kan Lone Stenderup kontaktes herom, hvorefter der aftales nærmere.
Måtte der være ønsker, der ikke fremgår på listen, da kontakt forvaltningen herom, så det kan
iværksættes.
3.
Budgetforligspartierne mødes den 31.03.14 vedr. fordeling af flygtningekvote til kommunerne under KKR Nordjylland i 2014 med 49 til Aalborg Kommune. Antallet vil stige væsentligt i 2015.
Der vil komme en indstilling til behandling i udvalget senere på året.

Forslag til praktikmuligheder i Børne- og Familieafdelingen, Socialafdelingen og Jobcentret for
udvalgsmedlemmer i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Referat af Stor byg møde den 09.01.2014
Beslutning:
Til orientering.

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget

Møde den 28.03.2014
kl. 08:30
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Punkt 11.

Eventuelt.

Beslutning:
Intet.

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget

Møde den 28.03.2014
kl. 08:30
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Punkt 12.

Godkendelse af referat.

Beslutning:
Godkendt.

Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget

Møde den 28.03.2014
kl. 08:30
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