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Forord
Budgetlægningen for 2013 bar præg af de store økonomiske udfordringer, som kommunen står overfor i de kommende
år. Det drejer sig eksempelvis om udgiftspresset på de store velfærdsområder og om de aftalte rammer for kommunens
økonomi.
Jeg er meget tilfreds med det samlede økonomiske resultat for 2013, hvilket viser, at vi i Aalborg Kommune har orden i vores økonomi. Det kommer ikke mindst til udtryk i en forsvarlig og tilstrækkelig likviditet og en lav langfristet gæld. Samlet
set bidrager det i den grad til en ansvarlig styring af kommunens økonomi.
Konkret viser det samlede regnskabsresultat for Aalborg Kommune et mindreforbrug på 276,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2013. Heraf udgør det skattefinansierede område i alt et mindreforbrug på 232,4 mio. kr.
Årsberetningen – som udelukkende udgives digitalt her på hjemmesiden - viser det samlede økonomiske resultat for
2013. Desuden har de enkelte fagområder beskrevet udvalgte aktivitetsområder, og hvordan det er gået disse i 2013 set i
forhold til de opstillede målsætninger.
Jeg håber, at årsberetningen giver læseren et godt indblik i de forskellige aktiviteter, som er sket i årets løb, og samtidig
viser, at det er et økonomisk ansvarligt regnskab, der understøtter byrådets klare perspektiver og målsætninger for regnskabsåret og fremtiden.

God læselyst.

Thomas Kastrup-Larsen
borgmester
April 2014
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Generelle bemærkninger til regnskab 2013
De overordnede rammebetingelser for 2013
Omdrejningspunktet for den kommunale budgetlægning er den årlige aftale mellem regeringen og KL. Hertil kan nævnes
især tre konkrete forhold, som i særlig grad var med til at sætte rammerne for kommunernes budgetlægning for 2013.
Den fortsatte globale økonomiske krise indebar en målsætning fra regeringens side om fortsat konsolidering af de
offentlige finanser, hvilket resulterede i en forholdsvis stram økonomiaftale.
Derudover havde også etableringen af Udbetaling Danmark samt en ændring af det kommunale udligningssystem indflydelse på budgetlægningen af 2013.
Men andre ord var udgangspunktet for budget 2013 nogle meget store økonomiske og likviditetsmæssige udfordringer,
der blandt andet var et resultat af:
• en reduktion i statens bloktilskud til Aalborg Kommune på 90 mio. kr.,
• virkningen af den ændrede mellemkommunale udligning - inklusiv overgangsordninger - på i alt 44 mio. kr.
• stigende udgifter til overførselsindkomster og forøgede nettoudgifter vedrørende forsikrede ledige,
• kommunens tab som følge af etablering af Udbetaling Danmark på 12,6 mio. kr. på driften og netto 132 mio. kr. på den
løbende gennemsnitlige likviditet (brutto 237 mio. kr. minus delvis kompensation over bloktilskuddet på 105 mio. kr.),
• et demografisk pres som følge af stadigt flere ældre borgere,
• meget begrænsede indtægter ved grundsalg og
• betaling af statsafgifter som følge af salg indenfor el-sektoren.

Moderniseringsaftalen
Med økonomiaftalen for 2013 afløste moderniseringsaftalen den tidligere gensidighedsaftale. Moderniseringsaftalen har
til formål at frigøre ressourcer til forbedring af den borgernære service.
Ifølge moderniseringsaftalen skal stat og kommuner tilsammen anvise nye effektiviseringsinitiativer svarende til samlet
set 1,5 mia. kr. i 2013 og 2014. Det er forudsat, at henholdsvis staten og kommunerne skal levere hver 750 mio. kr. over den
2-årige periode.
Aalborg Kommune har udmøntet statslige initiativer på 12,7 mio. kr. i besparelser i 2013 som følge af Moderniseringsaftalen.

Anlægsområdet
Investeringerne på anlægsområdet kom i 2013 til at ligne niveauet fra de sidste par års aftaler og udgjorde 15,5 mia. kr.
Der var tale om et egentligt anlægsloft.
Det statslige tilskud fra kvalitetsfonden til kommunernes anlægsinvesteringer var i 2013 på 2 mia. kr. Aftalen for 2013
følger dermed udrulningsplanen for kvalitetsfonden på i alt 22 mia. kr., der løber indtil år 2018.
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Aalborg Kommunes tilskud fra Kvalitetsfonden udgjorde 72,5 mio. kr. i 2013.
Der blev herudover afsat en lånepulje på 750 mio. kr. til medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i 2013. Aalborg
Kommune fik despensation til lånoptagelse på 14 mio. kr. til kvalitetsfondsinvesteringer i 2013.

Sanktionslovgivningen
I 2013 var der betingede statstilskud, der kun blev udbetalt, hvis kommunerne i deres budgetter overholdt det aftalte
niveau for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter. Kommunerne overholdt aftalen i deres budgetter og de betingede
statstilskud blev udbetalt.
Med hensyn til serviceudgifterne er der også sanktionslovgivning, såfremt kommunerne i deres regnskaber ikke overholder aftalen med regeringen. Kommunerne overholder aftalen og der bliver ikke udløst sanktioner.
Aalborg Kommunes regnskab viser et mindreforbrug på serviceudgifter på ca. 135 mio. kr. i forhold til sanktionslovgivningen.
Der er ikke sanktionslovgivning med hensyn til bruttoanlægsudgifter i regnskabet.

Skatter, tilskud og udligning
Finansieringen i 2013 – med et balancetilskud på 2,0 mia. kr. - var præget af, at:
• Aalborg Kommune valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og indbyggertal og de deraf følgende indtægter i
skatter, tilskud og udligning.
• Serviceudgifterne for 2013 tog udgangspunkt i kommunernes vedtagne budgetter for 2012, som var 2,5 mia. kr. lavere,
end det var forudsat i aftalen for 2012 mellem regeringen og KL. Dette reducerede Aalborg Kommunes bloktilskud med
ca. 90 mio. kr.
• Serviceudgifterne blev på landsplan forøget med 500 mio. kr., som følge af et nyt tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
• Serviceudgifterne blev på landsplan forøget med 300 mio. kr. til et målrettet løft på sundhedsområdet.
• Der blev givet et finansieringstilskud – via balancetilskuddet- på 3 mia. kr. til kommunerne, bl.a. som følge af oprettelsen af Udbetaling Danmark
• Det ordinære balancetilskud var på 2,0 mia. kr.
Desuden er statstilskuddet (bloktilskuddet) reguleret som følge af ny lovgivning (lov og cirkulæreprogrammet), ligesom
der sker pris- og lønregulering.
Statstilskuddet var oprindelig (sommeren 2013) på i alt 70.232,5 mio. kr. Efterfølgende har kommunerne:
• Afleveret 93,6 mio. kr. i midtvejsregulering som følge af lov og cirkulæreprogrammet.
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Fra 2007 har statstilskuddet skullet finansiere landsudligningen (50,6 mia. kr. i 2013) samt tilskud til kommuner med højt
strukturelt underskud (4,7 mia. kr. i 2013). Desuden har statstilskuddet i 2013 finansieret i alt 0,9 mia. kr. til finansiering
af særtilskud til kommuner, overgangstilskud til kommuner med tab som følge af ny udligningsreform samt tilskud til
kommuner, der gennemfører en skattenedsættelse. Det resterende oprindelige statstilskud på 14,0 mia. kr. blev fordelt
i forhold til kommunernes indbyggertal. Dog var 4,0 mia. kr. heraf betinget statstilskud, henholdsvis 3,0 mia. kr. som
kommunerne fik udbetalt, idet de overholdt aftalen med regeringen mht. serviceudgifterne og 1,0 mia. kr. som
kommunerne fik udbetalt, idet de overholdt aftalen vedrørende bruttoanlægsudgifter.
Aalborg Kommune modtog i 2013 363,9 mio. kr. i ordinært statstilskud fordelt efter indbyggertal samt 144,9 mio. kr. i
betingede statstilskud, idet kommunerne overholdt aftalen med regeringen. Desuden har kommunen afleveret 3,3 mio. kr.
i midtvejsregulering.
Aalborg Kommune modtog i 2013 1.981,3 mio. kr. i landsudligning. Denne beregnes ud fra forholdet mellem et af Økonomi- og Indenrigsministeriet beregnet udgiftsbehov for kommunen og dennes beregnede skatteindtægter, såfremt
udskrivningsprocenten havde været den landsgennemsnitlige. Forholdet mellem udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter betegnes som strukturelt underskud og i landsudligningen modtager Aalborg Kommune 58 pct. af det strukturelle
underskud.
I 2013 modtog Aalborg Kommune 82,1 mio. kr. i tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud pr. indbygger. Dette
gives til kommuner uden for hovedstadsområdet, der har et strukturelt underskud pr. indbygger, der overstiger det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Aalborg modtager 32 pct. af forskellen på kommunens strukturelle
underskud pr. indbygger og det landsgennemsnitlige strukturelle underskud.
Aalborg Kommunes samlede skatteindtægter i 2013 var på 8.399,5 mio. kr., hvoraf de statsgaranterede indtægter fra indkomstskat udgjorde 7.566,3 mio. kr. Hertil kommer ejendomsskatter på i alt 713,5 mio. kr. samt selskabsskatter på 108,8
mio. kr.

Beskæftigelsestilskud
Oprindelig modtog kommunerne 14,6 mia. kr. i beskæftigelsestilskud for 2013. Kommunerne måtte aflevere 1,0 mia. kr. i
beskæftigelsestilskud i midtvejsreguleringen.
Aalborg Kommune modtog oprindeligt 574,9 mio. kr. i beskæftigelsestilskud vedrørende 2013. Ved midtvejsreguleringen
for 2013 betalte Aalborg Kommune 41,2 mio. kr. og måtte betale yderligere 1,9 mio. kr. til medfinansiering af særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden.
Aalborg Kommune har i 2013 betalt 101,2 mio. kr. i efterregulering vedrørende 2012 og 15,7 mio. kr. i efterregulering
vedrørende 2011. Efterreguleringen for 2011 blev efter aftale mellem regeringen og KL udsat til januar-marts 2013.
Efterreguleringen for 2013 bliver udmeldt juni 2014.
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Lån
Aalborg Kommune har i 2013 hjemtaget lån på i alt 188,3 mio. kr. Desuden har kommunen som garant overtaget en
restgæld på to lån på i alt 13,0 mio. kr. i.f.m. rekonstruktionsplan for Vaarst Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a.
Af de 188,3 mio. kr., er der lånoptaget 88,1 mio. kr. på det skattefinansierede område til energibesparende projekter,
Kvalitetsfondsprojekter, ESCO-Projekter samt overført uudnyttet låneramme fra 2012. Der er desuden optaget 3 mindre
forbedringslån på i alt 3,5 mio. kr. samt 2 større ældreboliglån på hhv. 50,0 og 46,7 mio. kr.
Forbedrings- og ældreboliglån betales over beboernes husleje og er således udgiftsneutrale for kommunen.
Ultimo marts 2014 har Aalborg Kommune ekstraordinært afdraget 31,4 mio. kr. på den langfristede gæld som følge af for
meget hjemtaget lån i 2013.

Resultat af det skattefinansierede område
Resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 23,1 mio. kr.
Resultatet er sammensat af et underskud på den ordinære drifts- og anlægsvirksomhed på 29,4 mio. kr. og et overskud
på jordforsyning på 6,3 mio. kr.
Aalborg Kommunes regnskab for 2013 viser skattefinansierede nettoanlægsudgifter, ekskl. jordforsyning, på 349,3 mio.
kr. Heraf vedrører 53,8 mio. kr. ældreboliger, som finansieres via lånoptagelse m.v.
I det oprindelige budget for 2013 var der regnet med et underskud på 29,9 mio. kr. på den ordinære drifts- og anlægsvirksomhed og et underskud på jordforsyning på 16,3 mio. kr.
Regnskabsresultatet er – i forhold til det oprindelige budget - påvirket af:
• Lavere serviceudgifter
• Højere budgetgaranterede udgifter
• Lavere indtægter på refusion på særligt dyre enkeltsager
• Lavere udgifter til jordforsyning (køb af jord) og lidt højere nettoanlægsudgifter
• En udgift på 101,2 mio. kr. til efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2012.
I forhold til det korrigerede budget er serviceudgifterne i regnskabet 186,0 mio. kr. lavere, mens de budgetgaranterede
udgifter m.m. er 41,5 mio. kr. højere.
Nettoanlægsudgifterne i regnskabet, ekskl. jordforsyning, ligger 14,0 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede og 63,9
mio. kr. under det korrigerede budget.
Resultatet af jordforsyning i 2012 – kommunens byggemodning og køb/salg af jord – viser et overskud på 6,3 mio. kr.
Dette skal ses i forhold til et underskud på 16,3 mio. kr. i oprindeligt budget og et underskud på 22,9 mio. kr. i korrigeret
budget. Overskuddet skyldes primært mindre køb af jord.
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Resultat af forsyningsvirksomheder
Resultatet af Forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 41,9 mio. kr. Resultatet påvirker kommunens mellemværende med Forsyningsvirksomhederne som nærmere beskrevet i noterne.

Det samlede regnskabsresultat
Samlet viser udgiftsregnskabet et underskud på 65,0 mio. kr.
Det skal bemærkes, at dette underskud ikke indeholder balanceforskydninger, herunder frigivelse af deponeringer vedrørende salg af elforsyning samt grundkapitalindskud. Underskuddet indeholder heller ikke lånoptagelse og afdrag.

Likviditetens udvikling
I 2013 udgjorde den gennemsnitlige kassebeholdning 936,6 mio. kr.
Den gennemsnitlige kassebeholdning består af en skattefinansieret kassebeholdning (Kasse 1) på 891,9 mio. kr. og
Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital (Kasse 2) på 44,7 mio. kr.
Den gennemsnitlige skattefinansierede kassebeholdning er i regnskabsår 2013 reduceret i takt med betaling af statsafgift, der vedrører salg af AKE-Net, ELSAM og Nordjysk Elhandel. Der er i 2013 betalt i alt 408,9 mio. kr. i statsafgifter.
Statsafgiften udgjorde oprindeligt ca. 662 mio. kr. og primo 2013 tilbagestod der 477 mio. kr. Betaling af de resterende
statsafgifter, som ultimo 2013 udgjorde 68,1 mio. kr., forventes afsluttet i december 2014.
I 2012 udgjorde den samlede gennemsnitlige kassebeholdning 1.077,6 mio. kr.

Gæld og finansiel status
I 2013 er det sket en nettoforøgelse af kommunens langfristede gæld eksklusive ældreboliglån på 13,4 mio. kr., en nettoreduktion af gæld vedr. selvejende institutioner på 0,1 mio.kr., mens den langfristede gæld vedr. ældreboliger er forøget
med 84,0 mio. kr. Den samlede langfristede gæld er således blevet forøget med 97,3 mio. kr. i 2013.
Ved udgangen af 2013 udgjorde den skattefinansierede gæld 1.016,8 mio. kr. Gælden vedrørende selvejende institutioner udgjorde 0,9 mio. kr., mens gælden vedrørende ældreboliger udgjorde 438,4 mio. kr. Den samlede langfristede gæld
udgjorde således 1.456,1 mio. kr. ultimo 2013.
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Befolkningsudviklingen
I perioden 1. januar 2013 til 1. januar 2014 voksede Aalborg Kommune befolkning fra 203.475 til 205.809 personer. En
samlet vækst på 2.334 personer, i 2012 var væksten 2.331 personer.

Aldersgrupper

2013

2014

Befolkningstilvækst 2013

0-2 år

6.522

6.324

-198

3-5 år

6.661

6.693

32

6-16 år

23.664

23.597

-67

17-24 år

28.581

30.085

1.504

25-66 år

108.763

108.805

42

67-79 år

21.195

22.067

872

8.089

8.238

149

203.475

205.809

2.334

80 +år
I alt

I aldersgruppen 0- 2 år er sket et fald på 198 personer, hvilket hænger sammen med den faldende fertilitet blandt 15-49
årige kvinder i 2013. Ligeledes har aldersgruppen 6-16 år oplevet et mindre fald.
Den største stigning er sket i aldersgruppen på 17-24 år på 1.504 personer, derefter følger en stigning i aldersgruppen
67-79 år på 872 personer. Vedrørende de ældste ældre 85+ år er der en stigning på 149 personer i perioden 2013-2014.
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Regnskab 2013

Hvor blev pengene brugt i 2013?
Bruttoudgifter

Mio. kr.

Pct.

Borgmesterens Forvaltning

302,0

1,9%

Teknik- og Miljøforvaltningen

609,0

3,8%

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

6.780,8

42,6%

Ældre- og Handicapforvaltningen

3.085,3

19,4%

Skole- og Kulturforvaltningen

2.771,3

17,4%

Forsyningsvirksomhederne

1.099,3

6,9%

Sundhed og Bæredygtig udvikling

1.034,8

6,5%

222,0

1,4%

15.904,8

100,0%

Mio. kr.

Pct.

Tilskud og udligning

3.103,8

19,5%

Refusioner

1.268,3

8,0%

Skatter

8.399,5

52,8%

295,6

1,9%

2.837,5

17,8%

15.904,8

100,0%

Moms, afdrag, likviditetsforøgelse, renter
og finansforskydninger m.m.
I alt

Hvor kom pengene fra i 2013?
Bruttoindtægter

Lånoptagelse og renter m.m.
Drifts- og anlægsindtægter
I alt
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Regnskabsopgørelse

			
1
2
			
			
			
			
			
			
			
			
			
3
4

Oprindelig
Korrigeret
A. Det Skattefinansierede område
budget 2013 budget 2013
Indtægter
Mio. kr.
Mio. kr.
Skatter......................................................................................
-8.381,5
-8.396,9
Generelle tilskud, momsrefusion m.v................................
-3.249,3
-3.101,6
Indtægter i alt......................................................................... -11.630,8  
-11.498,5  
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)
Borgmesterens Forvaltning................................................
Teknik- og Miljøforvaltningen.............................................
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen........................
Ældre- og Handicapforvaltningen.....................................
Skole- og Kulturforvaltningen............................................
Forsyningsvirksomhederne.................................................
Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling.......
Rammebeløb............................................................................
Driftsudgifter i alt.................................................................
Renter m.v...............................................................................
Resultat af ordinær driftsvirksomhed............................

169,3
351,5
5.038,2
2.300,7
2.434,0
14,0
872,6
145,1
11.325,4  
0,0  
-305,4  

R 2013
Mio. kr.
-8.399,5
-3.103,3
-11.502,8  

R 2012
Mio. kr.
-7.886,6
-3.656,8
-11.543,4      

162,9
365,8
5.089,2
2.339,0
2.457,3
24,4
894,5
3,4
11.336,5  
-18,6  
-180,6  

140,6
364,0
5.074,7
2.348,8
2.373,7
13,4
876,9
0,0
11.192,1  
-9,2  
-319,9  

172,7
350,9
5.018,0
2.338,5
2.438,6
15,9
853,8
-2,3
11.186,1
-36,4  
-393,7      

			
			
			
			
			
			
			
		5

Anlægsudgifter
Borgmesterens Forvaltning................................................
Teknik- og Miljøforvaltningen.............................................
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen........................
Ældre- og Handicapforvaltningen.....................................
Skole- og Kulturforvaltningen............................................
Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling.......
Rammebeløb............................................................................
Anlægsudgifter i alt..............................................................
Resultat af ord. drifts- og anlægsvirksomhed..............

34,5
62,1
33,0
69,9
96,0
39,8
0,0
335,3
29,9

37,2
84,1
27,5
101,8
101,2
61,4
0,0
413,2  
232,6  

46,2
97,2
24,2
98,1
70,5
13,1
0,0
349,3  
29,4  

2,3
141,6
29,5
115,6
70,1
12,5
0,0
371,6     
-22,1   

			
			
		6

Jordforsyning
Salg af jord...............................................................................
Køb af jord incl. byggemodning..........................................
Jordforsyning i alt..................................................................
A. Resultat af det skattefinansierede område.............

-36,4
52,7
16,3
46,2

-44,5
67,4
22,9  
255,5  

-38,2
31,9
-6,3  
23,1  

-14,5
3,0
-11,5      
-33,6   

			

B. Forsyningsvirksomhederne

			
			
7

Drift (Udgifter - indtægter)..................................................
Anlæg (Udgifter - indtægter)..............................................
B. Resultat Forsyningsvirksomhederne.........................

-17,4
110,6
93,2

-23,7
109,5
85,8  

-61,6
103,5
41,9  

-52,4
68,4
16,0   

			

C. .Resultat af det skattefinansierede område og
Forsyningsvirksomhederne (A+B)..............................

139,4

341,3

65,0

			
			

-17,6

D. Ekstraordinær post

8

Salg af NV-NET og regulering vedr. AKE-NET . .............

0,0

0,0  

0,0  

-76,4   

			

E. Resultat i alt (C+D)........................................................

139,4

341,3  

65,0  

-94,0    

Anm.: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt				
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Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt

R 2013

R 2012

mio. kr.

mio. kr.

Ændring af likvide midler
Resultat i alt............................................................................................................................

65,0

-94,0

9

Optagne lån (langfristet gæld)..........................................................................................

-188,0

-129,8

9

Afdrag på lån (langfristet gæld)........................................................................................

100,1

68,1

10 Ændring i langfristede tilgodehavender.........................................................................

-35,0

63,9

10 Ændring i kortfristede tilgodehavender/gæld..............................................................

804,4

-72,0

10 Ændring i fonds/legater m.v...............................................................................................

-2,4

-2,4

Ændring af likvide aktiver..................................................................................................

744,0  

-166,2    

Kursregulering m.v................................................................................................................

-17,7

-76,7

Ændring i alt...........................................................................................................................

726,3  

-242,9    

Anm.: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt
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Balance

Aktiver

Primo 2013

Ultimo 2013

mio. kr.

mio. kr.

Anlægsaktiver
		

Materielle anlægsaktiver.....................................................................................................

7.374,0

7.400,9

		

Immaterielle anlægsaktiver................................................................................................

0,9

0,3

11 Finansielle anlægsaktiver...................................................................................................

4.123,5

7.834,3

Finansielt udlæg, Forsyningsvirksomhederne..............................................................

-105,3

-63,4

Anlægsaktiver i alt...............................................................................................................

11.393,1

15.172,1

Fysiske anlæg til salg............................................................................................................

168,4

88,0

10 Tilgodehavender....................................................................................................................

-46,3

595,3

11 Værdipapirer...........................................................................................................................

19,1

18,5

7
		

Omsætningsaktiver
		

9
		

		

Likvide beholdninger............................................................................................................

831,6

105,4

Omsætningsaktiver i alt.....................................................................................................

972,8

807,2

AKTIVER I ALT........................................................................................................................

12.365,9

15.979,3

Primo 2013

Ultimo 2013

mio. kr.

mio. kr.

-1.386,0

-1.420,2

Passiver
Egenkapital

		

Balance for Takstfinansierede aktiver.............................................................................

		

Balance selvejende institutioners aktiver......................................................................

-22,9

-34,0

		

Balance for skattefinansierede aktiver i øvrigt.............................................................

-6.134,4

-6.035,1

		

Balance for finansielle statusposter................................................................................

1.418,1

-2.423,6

Egenkapital i alt....................................................................................................................

-6.125,2

-9.912,9

Gældsforpligtelser
		

Hensatte forpligtelser.........................................................................................................

-3.377,1

-3.236,3

		

Langfristede gældsforpligtelser.......................................................................................

-1.416,9

-1.532,3

		

Nettogæld vedr. fonds, legater m.v..................................................................................

-25,4

-27,8

		

Kortfristede gældsforpligtelser........................................................................................

-1.421,3

-1.270,0

		

Gældsforpligtelser i alt.......................................................................................................

-6.240,7

-6.066,4

PASSIVER I ALT.....................................................................................................................

-12.365,9

-15.979,3
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1. Skatter
Aalborg Kommunes samlede skatteindtægter i 2013 var på 8.399,5 mio. kr. mod budgetterede indtægter på 8.396,9
svarende til en afvigelse på 2,6 mio. kr.
De kommunale skatteindtægter kommer primært fra beskatning af indkomst efter personskatteloven.
Herudover er de væsentligste kommunale indtægtskilder beskatning af ejendomme og beskatning af aktieselskaber mv.
Aalborg Kommune valgte i 2013 at budgettere indkomstskatterne på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
Derved er der ingen forskel på det budgetterede og det endelige provenu.
Skatteindtægter 2012 og 2013
Mio. kr. netto

Regnskab 2013

Regnskab 2012

Ændring

Indkomstskat
Ejendomsskatter
Selskabsskat
Øvrige skatter

-7.566,3
-713,5
-108,8
-10,9

-7.110,0
-679,9
-88,5
-8,1

-456,3
-33,6
-20,3
-2,8

Skatteintægter i alt

-8.399,5

-7.886,6

-512,9

Som det ses af tabellen, er der en positiv udvikling i samtlige skatteindtægter.
Udviklingen i de samlede skatteindtægter de seneste år fremgår af nedenstående tabel.
Procentvis vækst i skatteindtægter
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

1,7

3,3

3,9

2,2

6,5

Se samlede skatteindtægter vokser over årene, men med forskellige vækstrater, hvilket skyldes flere forhold.
Dels er udviklingen i skatteindtægterne tæt forbundet med den generelle konjunkturudvikling og ikke mindst Folketingets
løbende skattereformer og initiativer.
Den markante udvikling fra 2012 til 2013 skyldes især virkningerne af den række af aftaler, der er indgået på skatteområdet de senere år. Det gælder blandt andet effekterne af Forårspakke 2.0, Aftale om genopretning af dansk økonomi,
Aftale om skattereform fra juni 2012 og senest aftaler om Vækstplan DK fra april 2013, der blandt andet indebærer en
videreførelse og udvidelse af BoligJobordningen til og med 2014.
Hertil kan nævnes, at de to sidstnævnte aftaler medfører en midlertidig forøgelse af skatteindtægterne i 2013 og 2014,
hvilket primært skyldes midlertidige indtægter fra omlægningen af eksisterende kapitalpensioner.
Samtidig har den lave rente siden 2010 mindsket husholdningernes fradrag og derved medført stigende indkomstskatter.
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Ejendomsskatter
De kommunale indtægter fra ejendomsskatter kommer fra grundskyld (beskatning af grundværdier) og dækningsafgift
(beskatning af forskelsværdi og grundværdi). Ejendomsskatterne udgjorde samlet set 713,5 mio. kr. i 2013 mod budgetterede indtægter på 711,1 mio. kr.
I indtægterne fra grundskyld er indeholdt statslig kompensation for de af kommunens tilbagebetalinger, som skyldtes,
at der i en periode fra 2002-2011, i sager vedrørende fradrag for forbedringer, er blevet opkrævet for meget i kommunal
ejendomsskat uden hjemmel i ejendomsskatteloven. Da fejlen beror på staten, kompenserede staten for tilbagebetalingen med i alt 11,3 mio. kr.
Der er også i 2013 foretaget tilbagebetalinger af ejendomsskat som følge af klagesager om nedslag for forbedringer.
Beløbet udgør i 2013 i alt 22,1 mio. kr. Heraf udgør tilbagebetalingen vedrørende grundskyld 14,6 mio. kr., mens nedslaget vedrørende dækningsafgifter udgør 3,8 mio. kr. og renteudgifter beløber sig til 3,7 mio. kr. Der er samlet set tale
om et mindre fald i forhold til regnskab 2012. Faldet dækker over et fald i tilbagebetalingerne vedrørende grundskyld og
en stigning i tilbagebetalingerne vedrørende dækningsafgift.
Øvrige skatter
Nettoskatteindtægterne fra forskerskatteordningen, dødsboskatter og afregning af det skrå skatteloft udgjorde i 2013
10,9 mio. kr. mod budgetterede nettoindtægter på 10,7 mio. kr.

2. Tilskud, udligning og refusion af købsmoms
Indtægtsposterne består udover skatter, primært af Aalborg Kommunes andel af statstilskuddet (bloktilskuddet).
Desuden har Aalborg Kommune i 2013 modtaget landsudligning, tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud,
udligning af selskabsskat samt tilskud til ældreområdet, dagtilbudsområdet og ø-kommuner. Desuden er der fra 2013
indført en social særtilskudspulje med tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer.
Kommunerne giver udviklingsbidrag til regionerne. Desuden har Aalborg Kommune udgifter til udligning vedrørende
indvandrere og efterkommere, fordi kommunen i forhold til landsgennemsnittet har relativt få indvandrere og flygtninge.
Fra 2009 har kommunerne modtaget tilskud fra kvalitetsfonden, der skal anvendes til anlægsinvesteringer på de borgernære serviceområder, som omfatter dagtilbudsområdet, folkeskolen, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt
ældreområdet.
Fra 2010 har kommunerne overtaget finansieringen af de forsikrede ledige. Kommunerne har siden 2010 modtaget
beskæftigelsestilskud for at finansiere dette.
Tilskud og udligning for 2013 er sammensat således:
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Mio. kr.

Regnskab 2013

Korr. budget 2013

Opr. budget 2013

Landsudligning
Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud
Statstilskud, ordinært
Statstilskud, betinget
Statstilskud, midtvejsregulering
Overudligning, korrektion
Udligning af selskabsskat
Statstilskud vedr. ældreområdet
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
Udligning og tilskud vedr udlændinge
Tilskud til ø-kommuner
Sociale særtilskudspulje
Tilskud fra kvalitetsfonden
Udviklingsbidrag til regionen
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

-1.981,3
-82,1
-364,1
-144,9
3,3
-0,1
-25,4
-23,0
-30,9
-17,4
33,6
-1,2
-8,0
-72,5
25,2
0,6

-1.981,3
-82,1
-363,9
-144,9
3,3
-0,1
-25,4
-23,0
-30,9
-17,4
33,6
-1,2
-8,0
-72,5
25,2
2,0

-1.981,3
-82,1
-363,9
-144,9

I alt, ekskl. beskæftigelsestilskud

-2.688,3

-2.686,7

-2.690,0

-574,9
41,2

-574,9
41,2

-574,9

1,9
15,7
101,2
-414,9

1,9
15,7
101,2
-414,9

-559,3

		
-3.103,3
-3.101,6

-3.249,3

Beskæftigelsestilskud
Oprindeligt tilskud 2013
Midtvejsregulering 2013
Medfinansiering af særligt tilskud til kommuner med dårlig
udvikling i ledigheden
Efterregulering 2011
Efterregulering 2012
Beskæftigelsestilskud i alt
Tilskud, udligning, moms i alt

-0,1
-25,4
-23,0
-30,9
-17,4
33,6
-1,2
-8,0
-72,5
25,2
2,0

15,7

Der er kun få afvigelser mellem regnskabet og det korrigerede budget. I det korrigerede budget var en udgift til tilbagebetaling af refusion af købsmoms på 2,0 mio. kr. Udgiften i regnskabet blev kun 0,6 mio. kr.
Beskæftigelsestilskuddet for 2013 var oprindelig fastsat til 574,9 mio. kr. for Aalborg Kommune. Efter midtvejsreguleringen og det særlige tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden er indtægterne i beskæftigelsestilskud i 2013 på
531,8 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet skal finansiere udgifterne til de forsikrede ledige. Disse udgifter er 536,8 mio. kr.
i regnskab 2013.
I 2014 beregnes en efterregulering vedrørende 2013. Efterreguleringen vil blive endeligt udmeldt i juni 2013, hvorefter
forholdet mellem det endelige beskæftigelsestilskud og udgifterne til forsikrede ledige kan beregnes. KL har lavet et
foreløbigt skøn, der viser, at Aalborg Kommune skal betale ca. 65 mio. kr. i efterregulering. Såfremt dette bliver tilfældet,
får Aalborg Kommune et samlet tab på forsikrede ledige på ca. 69 mio. kr. i 2013.
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3. Skattefinansierede driftsudgifter, udgiftsregnskab
Regnskabet viser nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område på 11.192,1 mio. kr. Udgifterne er 144,4 mio. kr.
lavere end i det korrigerede budget, svarende til 1,3 pct.
De skattefinansierede driftsudgifter kan opdeles i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter. I regnskabet er serviceudgifterne totalt 186,0 mio. kr. lavere end i korrigeret budget. De budgetgaranterede udgifter m.m. er 41,5 mio. kr.
højere i regnskabet end i korrigeret budget.
De budgetgaranterede udgifter kan opdeles i overførsler (inkl. forsikrede ledige) og refusionsordning på særligt dyre
enkeltsager på det specialiserede socialområde. Udgifterne til overførsler (inkl. forsikrede ledige) er 36,3 mio. kr. lavere
end i korrigeret budget, mens refusionsindtægterne på særligt dyre enkeltsager er 5,2 mio. kr. lavere.
Der er i løbet af 2013 givet tillægsbevillinger til den skattefinansierede drift på netto 11,1 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -9,8 mio. kr. og til de budgetgaranterede udgifter på 20,9 mio. kr.
Der blev givet tillægsbevillinger til serviceudgifterne på 108,2 mio. kr., som overførsler fra 2012. Ved vedtagelsen af
budget 2013 var der hensat et rammebeløb til medfinansiering af overførslerne til 2013. Derfor blev der samtidig med
overførslerne på 108,2 mio. kr. givet en tillægsbevillingen til rammebeløbet på -63,2 mio. kr. Desuden er der givet -60,5
mio. kr. i tillægsbevillinger til serviceudgifterne, fordi lønstigningerne 2012-2013 blev lavere end forudsat ved vedtagelsen
af budget 2013. Øvrige tillægsbevillinger udgør 5,7 mio. kr.
Tillægsbevillingerne på 20,9 mio. kr. til det budgetgaranterede område er sammensat af tillægsbevillinger til forsikrede
ledige på -43,1 mio. kr., svarende til midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, inkl. tilskud til kommuner med dårlig
udvikling i ledigheden. Endvidere er der givet en tillægsbevilling til udgifterne til forsikrede ledige på -10,0 mio. kr., som var
forudsat som følge af øget brug af jobrotation. Der er givet tillægsbevillinger på 24,7 mio. kr., fordi Aalborg Kommune ikke
kunne opnå de indtægter fra den centrale refusionsordning på særligt dyre enkeltsager, som var forudsat ved vedtagelsen af budget 2013. Desuden er der givet tillægsbevillinger på 6,4 mio. kr. som følge af lov og cirkulæreprogrammet m.m.
Endelig blev der givet yderligere tillægsbevillinger på 42,9 mio. kr. på det budgetgaranterede område. Ved aftalen mellem
regeringen og KL i sommeren 2013 var der enighed om, at kommunerne i 2013 ville få merudgifter på det budgetgaranterede område m.m., som var højere end forudsat ved indgåelsen af aftalen for 2013. Samtidig var pris- og lønstigningerne
markant lavere. Der var enighed om, at de lavere pris- og lønstigninger sikrede rigelig finansiering til merudgifterne på
det budgetgaranterede område m.m. Derfor skal tillægsbevillingen på 42,9 mio. kr. ses i sammenhæng med ovenstående
tillægsbevilling til serviceudgifterne på -60,5 mio. kr., som følge af lavere lønstigninger.
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4. Renter

I 2013 udgjorde renteindtægterne 79,6 mio. kr. og renteudgifterne udgjorde 70,4 mio. kr. Det vil sige, at regnskabsresultatet blev en nettorenteindtægt på 9,2 mio. kr. mod en oprindeligt budgetteret indtægt på 0 kr. og et korrigeret budget på
18,6 mio. kr. i indtægt.
Fordeling af renter i 2013:

Renter (mio. kr.)

Regnskab 2013

Korr. budget 2013

Opr. budget 2013

-54,7
-1,3
-3,3
-19,3
-0,4
3,8
35,1
31,6
-0,6

-56,2
0,0
-11,6
0,0
3,0
8,0
38,2
0,0
0,0

-37,6
0,0
-11,6
0,0
3,0
8,0
38,2
0,0
0,0

-9,2

-18,6

0,0

Renter af likvide aktiver
Renter af kortfristede tilgodehavender
Renter af langfristede tilgodehavender
Renter af deponerede beløb
Renter vedrørende forsyningsvirksomheder
Renter af kortfristet gæld
Renter af langfristet gæld
Kurstab / kursgevinster
Garantiprovision
I alt

÷ = indtægter, merindtægter og mindreudgifter
Den væsentligste årsag til, at regnskabsresultatet viser en mindre renteindtægt i.f.t. det korrigerede budget, er at kommunen, som følge af renteændringer og et behov for at omlægge nogle af sine værdipapirer i slutningen af 2013 m.h.p. en
lavere kursfølsomhed, har realiseret et nettokurstab.
Kommunens værdipapirer har dog samlet set givet et positivt afkast på 1,7 % p.a. i 2013, efter kurstab og omkostninger er
fratrukket. Alternativrenten ved udgangen af 2013, i form af placering af midlerne i et pengeinstitut, var 0 %.
Renten vedrørende Forsyningsvirksomhederne viser er en mindreudgift på 3,4 mio. kr. i.f.t. både oprindeligt og korrigeret
Budget 2013. Afvigelsen skyldes, at Kasse 2 (Forsyningsvirksomhedernes tilgodehavende) er blevet betydeligt lavere end
budgetteret. Kasse 2 er ændret i 2013, således af Tjenestemandspensioner ikke længere indgår. I stedet er Grundvandsbeskyttelse m.fl. (Øvrige Forsyningsvirksomheder) blevet indregnet i Kasse 2. Disse ændringer har tilsammen bevirket, at
den gennemsnitlige beholdning i Kasse 2 er blevet væsentligt lavere.
Der er en mindreudgift i.f.t. korrigeret budget på 4,2 mio. kr. kortfristet gæld. Resultatet skyldes bl.a., at renteudgiften
vedr. tilbagebetalt dækningsafgift og grundskyld har været lavere end budgetteret.
Renter vedr. langfristet gæld viser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i.f.t. korrigeret budget. Det skyldes bl.a., at kommunen
i løbet af 2013 har omlagt et større lån til et lån med en væsentlig lavere rente samt at renteniveauet i 2013 overordnet
set har været lavere end budgetteret.
Udgifter til risikoafdækning vedr. den langfristede gæld er indeholdt i resultatet for renter.

Side 19

Årsberetning 2013 • Aalborg Kommune

Noter
Finansiel strategi – rentestrategi
Rentestrategien er vedtaget af byrådet i 2002, med det formål at minimere kommunens budgetrisiko vedrørende den
langfristede gæld.
Tankegangen bag rentestrategien er, at et fastforrentet lån har en højere budgetsikkerhed end et variabelt lån.
Låneporteføljen (kommunens egne lån) er opdelt i 3 grupper, der fremgår af nedenstående. Ud over egne lån indeholder
oversigten lån vedrørende selvejende institutioner samt ældreboliglån.
Det tilstræbes at de 3 grupper af kommunale lån er af nogenlunde samme størrelse; men fordelingen ændres løbende,
bl.a. i takt med ny lånoptagelse, omlægning af lån samt afvikling af lån.
Tabellen viser endvidere gennemsnitlige de rentesatser, som er betalt i 2013. Den gennemsnitlige rente er indikativ og
beregnet på baggrund af middelværdier i restgælden for de enkelte grupper.
Fordeling af lån på enkelt grupper:

Mio. kr. netto

Ultimo 2013
Mio. kr.

%-vis andel

Gns. rente

Høj budgetsikkerhed			
DKK lån
431,1
53,6%
EUR lån
109,2		

2,93%
3,07%

Mellem budgetsikkerhed
DKK lån

145,9

14,5%

5,14%

Lav budgetsikkerhed
DKK lån
CHF lån

195,0
31,9%
127,0		

0,21%
0,22%

Lån til boligforbedringer
I alt
Ældreboliglån
I alt inklusive ældreboliglån

9,4

Ej vægtet

2,46%

1.017,7

100,0%

2,80%

438,4

Ej vægtet

3,52%

1.456,1

Kriteriet for opdelingen af lånene er:
• Høj budgetsikkerhed, typisk fastrentelån eller lån sikret med SWAP-aftaler med løbetid på 10 år eller derover.
• Mellem budgetsikkerhed, typisk lån, hvor renten er fast en del af lånets løbetid eller lån sikret med SWAP-aftaler med
løbetid op til 5 år.
• Lav budgetsikkerhed, typisk lån med variabel rente og valutalån.
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Forpligtigelser ud over

1

31. december 2013
Ved udgangen af 2013 er der
3 indgåede SWAP-aftaler:

Markedsværdien afspejler prisen for
at opsige den enkelte aftale her
og nu. - = udgift og + = indtægt.

Indgået		
2002
Modpart		
Nordea
Valuta		
DKK
Udløb på SWAP
2027
Udløb på lån
2027
Renteforhold		
Rente i %		
5,15%
Beløb i mio. kr.
Hovedstol
Restgæld		
Markedsværdi

2

3

2004
Jyske Bank
DKK
2014
2026
Fra variabel til fast
4,21%

2010
Danske Bank
EUR
2020
2035

63,3
35,8
-1,3

122,7
109,2
-12,8

153,5
86,0
-17,6

2,86%

5. Skattefinansierede anlægsudgifter
Nettoanlægsudgifterne under det skattefinansierede område udgjorde 349,3 mio. kr., eksklusiv jordforsyning.
I forhold til det oprindelige skattefinansierede anlægsbudget, ekskl. jordforsyning på netto 335,3 mio. kr. er der en merudgift på 14,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 413,2 mio. kr. er der en mindreudgift på 63,9 mio. kr.
Der er givet tillægsbevillinger på i alt 77,9 mio. kr.
Kvalitetsfonden
I 2009 blev den statslige kvalitetsfond etableret med i alt 22 mia.kr. til statslig medfinansiering af kommunale anlægsinvesteringer i perioden 2009-2018. I 2013 blev udmøntet 2 mia.kr., hvoraf Aalborg Kommunes andel var 72,5 mio. kr.
Kvalitetsfonden vedrører områderne dagtilbud, folkeskoler, idrætsfaciliteter for børn og unge samt ældreområdet.
Anvendelsen af tilskudsmidlerne har frem til med økonomiaftalen for 2013 været betinget af, at kommunerne bidrager
med tilsvarende finansiering af anlægsprojekterne. Med økonomiaftalen for 2014 ophæves de hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler.
Der blev i 2013 afholdt bruttoudgifter til kvalitetsfondsprojekter på i alt 147,2 mio.kr. (ekskl. indtægter på ældre- og
handicapområdet vedrørende servicearealtilskud).
Oversigt kvalitetsfondsprojekter
Mio. kr. netto
Dagtilbud
Skoler
Idrætsfaciliteter børn og unge
Ældre
Fælles tværgående anlægsprojekter *
I alt

24,0
40,4
20,3
40,8
21,7
147,2

* vedrører udvendig vedligehold, tekniske installationer og energibesparende foranstaltninger
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6. Jordforsyning
I forhold til korrigeret budget har Indtægterne ved salg af jord været 6,3 mio. kr. mindre og udgifterne til køb af jord 35,5
mio. kr. mindre.
Regnskabsresultatet for Jordforsyningen viser nettoindtægter på 6,3 mio. kr., svarende til merindtægter på 29,2 mio. kr.
i forhold til det korrigerede budget.

7. Forsyningsvirksomhederne
Forsyningsvirksomhederne består fra 2013 af de brugerfinansierede virksomheder:
• Aalborg Forsyning, Gas
• Aalborg Forsyning, Varme
• Aalborg Forsyning, Renovation
•

Aalborg Forsyning, Administration

Virksomhederne forudsættes økonomisk at hvile i sig selv, og det enkelte års overskud eller underskud opsamles på
særlige udlægskonti i den finansielle status. Der er altså “vandtætte skotter” til den skattefinansierede økonomi.
Det finansielle mellemværende kan specificeres således:
Status
Aalborg Forsyning, Gas
Aalborg Forsyning, Varme
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land-samarbejdet
Aalborg Forsyning, Renovation

1,8
-5,7
38,6
-1,2
-97,1

I alt

-63,6

* - = Virksomhedernes tilgodehavende
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8. Lån og låneramme
Der er i 2013 i alt optaget lån for 188,3 mio. kr., som fordeler sig således:
• 88,1 mio. kr. vedrørende Kvalitetsfondsområder, energibesparende foranstaltninger, ESCO-Projekter samt uudnyttet
låneadgang fra 2012
• 3,5 mio. kr. vedrørende lån til boligforbedringer
• 96,7 mio. kr. vedrørende lån til ældreboliger
I 2013 er der afdraget i alt 100,1 mio. kr., som fordeler sig således:
• 56,3 mio. kr. på det skattefinansierede område
• 31,4 mio. kr. som ekstraordinært afdrag på den skattefinansierede gæld
•

0,1 mio. kr. på selvejende institutioner

• 12,3 mio. kr. på ældreboliglån
Lånerammen for 2013 fordeler sig således:
Mio. kr.
Automatisk låneadgang, jfr. Lånebekendtgørelsen:
Gasforsyningen
0,8
Byfornyelse
0,5
Indefrysning af ejendomsskatter
4,6
Anlægsarbejder vedrørende Egholm-færgen
8,3
I alt automatisk lånemulighed
14,2
		
Beboerfinansierede lån med automatisk låneadgang:
3 forbedringslån: Syrenbakken, Jernbanegade og Vester Hassing Plejecenter
3,5
2 ældreboliglån vedrørende Ny Engbo og Ny Kastanjebo
96,7
I alt beboerfinansierede lån
100,2
		
Projekter med låneadgang:
Energibesparende foranstaltninger
3,3
Gadebeslysning 2012
5,7
Gadebelysning 2013
6,1
Kvalitetsfondsprojekter
14,0
ESCO-projekter
0,4
I alt projeker med låneadgang
29,5
Låneret vedrørende 2013, i alt
Overført låneret fra 2012

143,9
7,6

Samlet opgjort låneret

151,5

Hjemtaget lån excl. kurstab

182,9

Ekstraordinært afdrag på langfristet gæld
Ledig låneramme

31,4
0,0
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9. Likviditet
Likvide beholdninger og omsætningsværdipapirer udgør:
Kontante beholdninger
Omsætte obligationer m.m.
Likvide beholdninger i alt

-2.829,7 mio. kr.
2.935,0 mio. kr.
105,3 mio. kr.

-=gæld
I 2013 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 936,6 mio. kr. beregnet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Hertil kommer, at der i gennemsnit har været deponeret ca. 800 mio. kr., som frigives til kommunen over en årrække.

10. Kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld
Som det fremgår af finansieringsoversigten, er de likvide aktiver ultimo 2013 i forhold til primo 2013 reduceret med 744,0
mio. kr. Heraf vedrører de 804,4 mio. kr. kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld. Af nedenstående tabel fremgår,
at kortfristet gæld og kortfristede tilgodehavender netto er ændret med 793,5 mio. kr. Forskellen på dette beløb og de
804,4 mio. kr. – svarende til 10,9 mio. kr. er bogført direkte på status.
Udvikling i kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld
Mio. kr.

Ultimo 2013

Forskydning

Kortfristede tilgodehavender			
Refusionstilgodehavender
20,1
40,0
Tilgodehavender i betalingskontrol
477,2
467,2
Andre tilgodehavender
-10,7
88,3
Mellemregning med foregående og følgende regnskabsår
-532,9
-0,1

19,9
-10,0
99,0
532,8

Kortfristede tilgodehavender i alt
Kortfristet gæld
Kassekreditter og byggelån
Anden gæld til staten
I øvrigt:
Kirkelige skatter
Anden kortfristet gæld
Mellemregningskonto
Selvejende institutioner

Primo 2013

-46,4

595,3

641,7

-108,2
-37,3

2,3
-44,1

110,5
-6,8

-2,5
-1,4
-558,6
-512,9
-713,8
-713,4
-0,9		

1,0
45,7
0,4
0,9

Kortfristet gæld i alt

-1.421,3

-1.269,5

151,8

I alt kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld

-1.467,6

-674,2

793,4

-=gæld
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Ultimo 2013 har Aalborg Kommune samlet hjemtaget 40,0 mio. kr. for lidt i refusion. Det er en forskydning på 19,9 mio. kr.
i forhold til regnskab 2012.
Tilgodehavender i betalingskontrol vedrører både debitorsystemet på det skattefinansierede område og de tilgodehavender hos forbrugerne, som kommunens forsyningsvirksomheder har. Af de samlede tilgodehavender i betalingskontrol
ultimo 2012 på 467,2 mio. kr., vedrører de 189,1 mio. kr. kommunens forsyningsvirksomheder. De samlede tilgodehavender
i betalingskontrol er reduceret med 10,0 mio. kr.
Andre tilgodehavender er forøget med netto 99,0 mio. kr. Dette er en sum af mange posteringer. Aalborg Kommune får
købsmoms refunderet fra staten. Tilgodehavendet vedrørende købsmoms er forøget med 31,3 mio. kr. og skattegælden
vedrørende pensioner er reduceret med 67,3 mio. kr. er hovedårsagerne til forskydningen på andre tilgodehavender.
Vedrørende mellemregning med foregående og følgende regnskabsår er gælden reduceret med 532,8 mio. kr. Dette
skyldes en præcisering af konteringsreglerne, der medfører, at der i stedet konteres på mellemregningskontoen.
Se understående bemærkning vedrørende mellemregningskontoen.
Primo 2013 havde Aalborg Kommune kassekreditter og byggelån på 108,2 mio. kr. i forbindelse med opførelse af ældreboliger. I løbet af 2013 er der hjemtaget langfristede lån til ældreboliger, hvormed kassekreditterne er indbetalt.
Der henvises til note 12, hvor det fremgår, at Aalborg Kommune har forøget sin langfristede gæld til ældreboliger.
Anden kortfristet gæld er reduceret med 45,7 mio. kr. Dette er en sum af mange poster, hvor de væsentligste i 2013
vedrører kommunens forsyningsvirksomheder.
Mellemregningskontoen er reduceret med netto 0,4 mio. kr. Som ovenfor nævnt er 532,8 mio. kr. flyttet hertil fra kontoen mellemregning med foregående og følgende regnskabsår. Samlet er mellemregningskontoen altså reduceret med
533,2mio. kr. Heraf vedrører 408,9 mio. kr., at Aalborg Kommune har indbetalt dette i bloktilskudsreduktion som følge af
salget af elforsyningen i 2011. De resterende 124,3 mio. kr. har primært sammenhæng med, at der ultimo 2013 er færre
skyldige beløb vedrørende 2013, end der ultimo 2012 var skyldige beløb vedrørende 2012.
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11. Langfristede tilgodehavender
Udvikling i langfristede tilgodehavender
Mio. kr.

Primo 2013

Ultimo 2013

Forskydning

Pantebreve
19,1
18,5
Aktier og andelsbeviser
2.942,9
6.713,9
Tilgodeh. hos grundejere
16,8
16,7
Udlån til beboerindskud
77,9
103,7
*) ”Indskud i Landsbyggefonden”			
Andre langfristede udlån
186,3
200,8
Deponerede beløb
899,6
799,2

-0,6
3.771,0
-0,1
25,8
0,0
14,5
-100,4

I alt udgiftsbaseret regnskab

3.710,1

4.142,6

7.852,7

* Indskud i Landsbyggefonden skal i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt ikke medregnes i balancen.

Det fremgår af finansieringsoversigten, at kommunens likvide aktiver er forøget med 35 mio. kr. som følge af ændring i de
langfristede tilgodehavender
Som det fremgår af ovenstående tabel er kommunens langfristede tilgodehavender forøget med 3,7 mia. kr. i 2013.
De fleste ændringer i de langfristede tilgodehavender i 2013 er konteret direkte over status og påvirker således ikke de
likvide aktiver.
Værdien af aktier og andelsbeviser er netto forøget med 3,771 mia. kr., hvilket primært skyldes, at den indre værdi af
aktierne i Aalborg Forsyning-Holding A/S er vurderet til at være 3,762 mia. kr. højere end primo 2013.
Værdien er 6,2 mia. kr. ultimo 2013, hvor værdien var bogført til 2,5 mia. kr. primo 2013.
Værdien af de resterende aktier og andelsbeviser er netto forøget med 9 mio. kr.
Udlån til beboerindskud er forøget med 25,8 mio. kr., hvilket primært skyldes de mange nye ungdomsboliger, hvor
kommunen er forpligtet til at låne indskuddet til lejeren.
Andre langfristede udlån er forøget med 14,5 mio. kr. Dette skyldes primært ændringer i lån til betaling af ejendomsskatter og kapitaltilførsel til boligselskaber.
De deponerede beløb er reduceret med 100,4 mio. kr. Disse vedrører frigivne deponeringer vedrørende salg af elforsyningen i 2011 og salget af NV Net A/S i 2012.
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12. Langfristet gæld
Den samlede langfristede gæld udgjorde primo 2013 1.358,8 mio. kr. og udgjorde ultimo 2013 1.456,1 mio. kr., hvilket giver en
samlet forøgelse af den langfristede gæld i 2013 på 97,3 mio. kr. Nedenstående tabel viser fordelingen af den samlede gæld.
Teknisk er der sket en justering af primosaldoen for hhv. den skattefinansierede gæld og gælden vedr. ældreboliglån.
Førstnævnte er forøget med 1,3 mio. kr. og sidstnævnte er reduceret med et tilsvarende beløb. Det skyldes, at der i løbet
af 2013 er flyttet et lån, der tidligere har stået under ældreboliglån over på det skattefinansierede område, idet lånet er et
såkaldt forbedringslån og ikke et ældreboliglån.
Mio. kr.

Primo 2013

Ultimo 2013

Netto forskel

Skattefinansieret gæld
Selvejende institutioner
Gæld vedr. ældreboliglån

1.003,4
1,0
354,4

1.016,8
0,9
438,4

13,4
-0,1
84,0

Langfristet gæld i alt

1.358,8

1.456,1

97,3

- = reduktion og + = forøgelse
Skattefinansieret gæld
Kommunens samlede lånoptagelse vedr. skattefinansieret gæld på i alt 91,6 mio. kr. er hjemtaget efter byrådsbeslutning
hhv. 22. april 2013 og 10. juni 2013. Her af udgjorde forbedringslån 3,5 mio. kr. Der er i 2013 afdraget i alt 87,7 mio. kr. på
den skattefinansierede gæld. Af de 87,7 mio. kr. er der ekstraordinært afdrag på 31,4 mio. kr., som følge af at kommunens
låneramme for 2013 var overskredet med et tilsvarende beløb.
Desuden overtog Aalborg Kommune som garant to lån i.f.m. rekonstruktionsplan for Vaarst Fjellerad Biogasselskab
A.m.b.a., hvor i den samlede restgæld udgjorde 13,0 mio. kr. Den samlede skattefinansierede gæld er således blevet forøget med 13,4 mio. kr.
I forbindelse med regnskabsafslutningen er restgælden på en række lån reguleret for indeksering på i alt 0,2 mio. kr.,
således at gælden vedrørende det skattefinansierede område ultimo 2013 udgjorde 1.016,8 mio. kr.
Selvejende institutioner
Den langfristede gæld vedrørende selvejende institutioner er i løbet af 2013 afdraget med 0,1 mio. kr., således at denne
ultimo 2013 udgjorde 0,9 mio. kr.
Ældreboliglån
Der er i 2013 optaget to lån vedrørende ældreboliger på hhv. 50,0 og 46,7 mio. kr. Således er den samlede lånoptagelse,
der vedrører ældreboliger på 96,7 mio. kr.
Der er i 2013 afdraget 12,3 mio. kr. på ældreboliglån. Ydelserne på disse lån inklusive samt på boligforbedringslån finansieres via beboernes husleje og er således omkostningsneutrale for Aalborg Kommune.
I forbindelse med regnskabsafslutningen, er restgælden på specifikke lån reguleret for indeksering på i alt – 1,0 mio. kr.,
således at gælden vedrørende ældreboliglån ultimo 2013 udgjorde 438,4 mio. kr.
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13. Egenkapitalen
Der er nedenfor redegjort for, hvordan kommunens samlede regnskabsmæssige egenkapital fremkommer ultimo 2013:

Mio. kr.
Egenkapitalen ultimo 2012
		
Primo reguleringer:		
TM, manglende aktiver optaget i forbindelse med
implementering af OPUS
		
Egenkapitalen primo 2013      
		
Årets skattefinansierede ordinære post 		
Direkte posteringer på balancen:		
Fysiske aktiver, værdiregulering vedr.:		
Øvrige områder
26,9
Byggemodning
-80,3
		
Værdiregulering langfristede tilgodehavender:		
Landsbyggefonden
-28,6
Aktier, indre værdi, opskrivning - Aalborg Forsyning, Holding A/S
3.761,8
Øvrige aktier, indre værdi
10,5
Kurs/indesreguleringer, obligationer og lån
8,3
Regulering af leasingforpligtelser
-18,1
Øvrige reguleringer og afskrivninger
-14,5
		
Hensatte forpligtelser:		
Tjenestemænd
144,7
		
Egenkapitalen ultimo 2013

6.123,9

1,3
6.125,2
-23,1

3.810,7
9.912,8
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14. Forpligtelser
Pensionsforpligtelser
Med udgangen af 2013 er den samlede kapitalværdi af pensionsforpligtigelsen opgjort til i alt 2.934,1 mio. kr. på det skattefinansierede område, heraf vedrører 65,9 mio. kr. pensionsforpligtigelsen af tjenestemænd i forbindelse med salg af
Aalborg Kommunes Elforsyning og 14,3 mio. kr. i andel i tjenestemandsforpligtigelse vedrørende fællesfunktioner i forsyningsvirksomhederne i forbindelse med salget. I alt 80,2 mio. kr. vedrørende pensionsforpligtigelsen i forbindelse med
salg af Aalborg Kommunes Elforsyning. Der er overført et tilsvarende beløb til kommunekassen til formålet.
På det brugerfinansierede område er den samlede kapitalværdi af pensionsforpligtigelsen opgjort til der 220,0 mio. kr.
I forhold til 2012, hvor kapitalværdien udgjorde 2.981,0 mio. kr., er der et fald på 46,9 mio. kr.
Pensionsforpligtigelsen omfatter såvel kommunens aktive tjenestemænd som fratrådte tjenestemænd med ret til opsat
pension samt pensionerede tjenestemænd og efterlevende ægtefælle- og børnepensionister.
Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er overordnet set den samlede sum af de forventede fremtidige pensionsudbetalinger. I opgørelsen er det forudsat, at alle tjenestemænd alderspensioneres ved det fyldte 62 år. Desuden er der
indregnet en reguleringstakt på 2 % pr. år. Herudover er der på basis af realistiske risikoforudsætninger indregnet forventede udgifter ved fremtidig tab af erhvervsevne, død og pensionering.
På det brugerfinansierede område udarbejdes der i henhold til lovgivningen hvert år en aktuarmæssig opgørelse.
Der er på det skattefinansierede område udarbejdet en opgørelse pr. 31. december 2013 over kapitalværdien af tjenestemandspensionsforpligtigelsen. I henhold til Økonomi- og indenrigsministeriets er det et krav, at pensionsforpligtigelsen
opgøres årligt, og som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5 år. Sidste opgørelse blev udarbejdet i 2012.
I 2013 udgjorde de samlede udbetalinger til kommunens pensionerede tjenestemænd, efterlevende ægtefælle- og børnepensionister 162,9 mio. kr., hvoraf de 10,6 mio. kr. vedrørte det brugerfinansierede område.
De tilsvarende tal i 2012 var 160,7 mio. kr. og 10,6 mio. kr.
Af kommunens samlede personalenormering på 15.851,90 i 2013 udgjorde tjenestemændene 296, heraf vedrørte de 16
det brugerfinansierede område.
Kommunen er selvforsikret, det vil sige at nuværende som kommende tjenestemandspensionsudgifter betales fuldt ud af
kommunen via den løbende drift.
Hovedparten af kommunens øvrige ansatte har i henhold til gældende overenskomster ret til pensionsordning. I disse
tilfælde indbetaler kommunen hver måned et pensionsbidrag til den pågældende medarbejders pensionskasse, hvorefter
pensionskassen har den fulde pensionsforpligtelse.
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Øvrige forpligtelser
Øvrige forpligtelser omfatter arbejdsskader og bonusbetaling vedrørende jobcentre.
Disse forpligtelser er alene optaget i balancen ultimo 2013. Der er optaget i alt 82,2 mio. kr. Heraf kan 80,7 mio. kr. henføres til arbejdsskader. Hensættelsen er reguleret med 6 mio. kr. i forhold til 2012. Derudover er der optaget forpligtelser
på 1,5 mio. kr. til bonusbetaling vedrørende jobcentre. Hensættelsen er reguleret med 2 mio. kr. i forhold til 2013.
Verserende sager, hvor kommunen ikke anser det for sandsynligt, at afviklingen vil medføre træk på kommunens økonomiske ressourcer, og hvor der ikke kan foretages en pålidelig beløbsmæssig opgørelse, er ikke optaget.

15. Garantiforpligtelser
Kommunens garantiforpligtelser er på ca. 4.423 mio. kr. ved udgangen af 2013. Heraf udgør forpligtelser for lån, hvor
kommunen er interessent og hæfter solidarisk 1.062 mio. kr.
Forpligtelserne omfatter kraftvarmeværker m.v., garantier for statslån / regaranti for lån til boligbyggeri, almennyttige
boligselskaber, andelsboliger og boligindskudslån.

16. Opgaver udført for andre myndigheder
Kommunen har i 2013 udført 6 opgaver for andre offentlige myndigheder. Samlet oversigt over udbudte driftsopgaver er
indsat i bilagshæftet til regnskab 2013.
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Nogle tværgående initiativer
Bæredygtighed er lig med mangfoldighed
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2013
Det er en fredag eftermiddag i september. Der er Bæredygtighedsfestival i Aalborg, og det vrimler med børn i grønne trøjer på Toldbod Plads. De kommer fra Hou Skole og viser flotte plancher frem om miljø, natur, affald og energi. Plancherne
fortæller, hvordan børnene arbejder med bæredygtighed i timerne. Over udstillingen vajer 2 store grønne flag som bevis
for, at deres skole har sat bæredygtighed på skoleskemaet.
Et andet sted på Toldbod Plads står folk i kø til økologiske hotdogs og stegte græshopper. På Energicentrets stand lærer
besøgende om, hvorfor det er vigtigt, at man følger med i sit energiforbrug hjemme, og hvorfor man skal se affald som en
ressource. I hovedteltet er der fokus på byggeri, hvor eksperter, erhvervsfolk og politikere diskuterer, hvordan man kan
bygge bæredygtigt.
Bæredygtighedsfestivalen spænder bredt og viser med sine mere end 70 forskellige arrangementer i løbet af festivalsugen, hvad bæredygtighed i Aalborg Kommune handler om. Det kendte Brundtland-citat: ”Tænk globalt, handel lokalt” fra
1992, bliver her foldet ud og mangfoldigheden blomstrer.

Bæredygtighed – fagligt og organisatorisk
Bæredygtighed er et bredt begreb, både fagligt og organisatorisk. Fagligt fordi beskyttelse af miljø, natur og ressourcer
involverer mange fagområder, der skal tænkes sammen og kombineres med økonomiske og sociale forhold.
Det giver mening at servere økologiske hotdogs på Toldbod Plads, fordi økologi udover sunde fødevarer også handler om
grundvands- og naturbeskyttelse. Ved at beskytte drikkevandet mod sprøjtegifte kan vi fastholde målet om rent og urenset drikkevand, som er bedst for både sundhed og økonomi. Græshopper bruges som erstatning for oksekød, fordi det er
vigtigt at gøre opmærksom på, at røde bøffer er en af de mest klimabelastende fødevarer, vi kan vælge i køledisken, så vi
som forbrugere har mulighed for at handle klimabevidst.
Den organisatoriske forståelse af bæredygtighed handler om ansvar og forankring, idet alle dele af samfundet skal deltage. Borgere, organisationer og virksomheder har alle en vigtig rolle at spille, og det offentlige har et særligt ansvar for
at skabe mulighed for dialog og samarbejde. Og det gør Bæredygtighedsfestivalen.
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Adfærdsregulerende incitamenter og lovgivning
Det er også vigtigt, at rammebetingelserne for en bæredygtig adfærd i form af lovgivning og adfærdsregulerende incitamenter er til rådighed. Økonomiske incitamenter er effektive, og et godt eksempel er solcelleordningen, hvor attraktive
skatte- og afgiftsregler gjorde, at mange borgere og kommunen selv etablerede solcelleanlæg – bl.a. på Kongerslev Skole.
Rammebetingelser i form af lovgivning er vigtig for at fremme en bæredygtig udvikling. Kommunen varetager en række
vigtige tilsyns- og planlægningsopgaver på miljø- og forsyningsområdet, som er fastlagt i lovgivningen. Det gælder bl.a.
miljøtilsyn og planlægningsopgaver inden for affald, varme og spildevand. Opfyldelse af mål og initiativer fastlagt i kommunens planer er afgørende for en bæredygtig omstilling i Aalborg Kommune. Og det er primært igennem disse (sektor)
planer, at kommunens Bæredygtighedsstrategi 2013 -16 skal implementeres.

Bæredygtighedsstrategi 2013- 16
Bæredygtighedsstrategien for Aalborg Kommune angiver de visioner og strategier, som byrådet vil arbejde med for at
fremme en natur- og miljømæssig bæredygtig omstilling til gavn for kommunens borgere, erhvervsliv og miljø. Strategien
sætter rammerne for kommunens øvrige planlægning og myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet og supplerer
med fokusområder, som byrådet også anser for nødvendige for en grøn omstilling. Bæredygtighedsstrategien, der blev
vedtaget i Byrådet i april 2013, bygger på fire bærende principper:

Tænk i helheder
Bæredygtighedsstrategien skal fremme helhedstænkning på tværs af de kommunale forvaltninger og sektorer. Initiativer på et forvaltningsområde skal være
kendt, så det kan indgå på andre områder.
Helhedstænkning og totaløkonomi er essentielt. Anlæg
og drift skal tænkes sammen, når man bygger. Klima,
biodiversitet og infrastruktur skal tænkes sammen, når
man laver byudvikling. Det handler om at få mest mulig
bæredygtighed, kvalitet og velfærd ud af pengene.
Institutionen for sindslidende Enghuset i Gistrup er et
godt eksempel på helhedstænkning. I stedet for at renovere blev det gamle hus revet ned og erstattet af en
ny institution, der har udgangspunkt i beboernes behov, samtidig med at det opfylder krav til arbejdsmiljø
og bæredygtighed – og uden meromkostninger. Enghuset fik i 2013 arkitekturens Oscar – Betonelementsprisen 2013 for smukt og bæredygtigt byggeri.

Side 32

Fokuser på bæredygtige kompetencer
Bæredygtighedsstrategien har fokus på bæredygtige
kompetencer, som en nødvendighed for at skabe forståelse for, hvordan den enkelte borger kan bidrage og
indgå i en bæredygtig kommune.
Læring gælder hele livet, og specielt børn og unge skal
klædes på til at træffe ansvarlige bæredygtige valg i
deres hverdag – både i skolen og hjemme. Kommunen
skal derfor bruge kontakten til borgerne til at informere
og opfordre til en ansvarlig og bæredygtig livsstil. Hou
Skoles arbejde med at sætte bæredygtighed på skoleskemaet sikrer læring om bæredygtig adfærd.

Skab partnerskab og alliancer
Kommunen vil gennem partnerskaber og alliancer med
erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner støtte en grøn
og bæredygtig erhvervsudvikling til gavn for miljø, beskæftigelse og kommunens økonomi.
Et godt eksempel er Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling(NBEN). Gennem samarbejde og vidensdeling
mellem kommunen, universitet og mere end 50 virksomheder, findes synergier i fælles indsatsområder –
bl.a. produktudvikling og nyttiggørelse af affald mv.
En af netværkets medlemsvirksomheder Sundby Aps
udvikler nye produkter af udtjente vindmøllevinger og
modtog i 2013 Aalborg Commitments prisen herfor.
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Skab identitet
Aalborg Kommune er internationalt kendt for Aalborg
Charteret (1994) og Aalborg Commitments (2004).
Det giver Aalborg en identitet som bæredygtig by – et
brand, der skal fastholdes, for det tiltrækker nye gæster og nye virksomheder, fremmer investeringer og EUprojekter. Gennem bl.a. Bæredygtighedsfestivalerne
sker den lokale synliggørelse af Aalborg, som bæredygtig kommune.
På internationale bæredygtighedskonferencer, som
den i Geneve i april 2013, hvor Aalborg Kommune lancerede en ny virtuel platform for bæredygtige byer, fastholdes og styrkes Aalborgs brand som bæredygtig by i
Europa og resten af verden.(Billede fra Geneve 2013).

Flere bæredygtighedsprojekter og initiativer
Flere bæredygtighedsprojekter og initiativer blev igangsat i Aalborg Kommune i 2013:
Vejen banet for udvidelse af central fjernvarme til omegnsbyerne
Den centrale fjernvarmeforsyning skal udvides til ca. 20 omegnsbyer over de kommende 5 år. Der er tale om byer, hvor opvarmning i dag sker med decentral fjernvarme eller individuelt med naturgas eller olie. Udvidelsen, der sker gennem i fire
korridorer (nord, sydøst, syd og syd-vest), er allerede i gang, idet der er etableret en ny transmissionsledning til Tylstrup
og borgere i bl.a. Sulsted, Hostrup og Ajstrup – vil også blive tilbudt tilslutning. Efter færdiggørelsen af nordkorridoren
fortsættes med områderne mod sydøst, syd og sydvest. Fjernvarmeudvidelsen vil medvirke til, at kommunen kan nå sit
mål om at reducere udledningen af CO2 fra energiforsyningen med 65 % i 2030 i forhold til 2007.
Fjernvarmens Serviceordning giver flere arbejdspladser
Over 1.100 fjernvarmekunder var i 2013 tilmeldt Fjernvarmens Serviceordning og får dermed et vedligeholdelsestjek af
deres varmeanlæg hvert andet år og et hovedeftersyn hvert sjette år. Derved sikres det, at anlæggene ikke bruger unødig
energi. Undersøgelser har vist, at der er fejl på 50 % af alle fjernvarmeanlæg – fejl, som er årsag til, at der bliver brugt
for meget fjernvarme til ulempe for klimaet og husejernes økonomi. Aalborg Forsyning, Varme har lavet aftaler med
lokale VVS-firmaer om eftersyn og udbedring af fejl – et samarbejde der har betydet øget beskæftigelse i de involverede
firmaer. En opgørelse viser, at 6 ud af 16 af de VVS firmaer, som samarbejdet omfatter, har ansat flere medarbejdere på
grund af serviceordningen. På den måde går miljø, energibesparelser og lokal beskæftigelse hånd i hånd.
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Økologi som fokusområde  
Aalborg Kommune ønsker at fremme økologisk produktion og har et mål om 60 % økologisk mad i kommunens køkkener
senest i 2020. Forskning viser, at økologi giver større biodiversitet – dvs. antallet af vilde dyre- og plantearter forøges.
Herudover beskytter økologi grundvandet, idet sprøjtemidler og andre kemikalier ikke anvendes ved økologisk produktion. I 2013 blev der stillet økologikrav til kommunens leverandører af fødevarer og ca. 170 køkkenpersonaler har gennemgået omlægningskurser.
Samtidigt tilbyder Aalborg Kommune en lang række landmænd et gratis økologitjek af deres gård. Formålet er at vurdere,
hvilke muligheder landmanden har for at omlægge til økologisk drift. Økologitjekket tilbydes i første omgang til landmænd, som har ejendomme i områder med særlige naturværdier og med drikkevandsinteresser. Landmænd i eksempelvis Aalborg Sydøst, som er kommunens vigtigste indvindingsområde for drikkevand, er som de første blevet tilbudt et
økologitjek.
Fokus på rent drikkevand
Der er fortsat behov for at gennemføre en målrettet indsats for at beskytte grundvandet mod nitrat og pesticider.
Undersøgelser af drikkevandskvaliteten i Aalborg Kommune i 2013 viser, at der findes pesticider i 30 % af de undersøgte
boringer, men at alle dog under grænseværdien. Et enkelt vandværk har i 2013 måttet indstille indvindingen af vand pga.
for højt indhold af pesticider.
Nitratindholdet i drikkevandet i Aalborg Kommune er væsentlig højere end i den resterende del af landet. Ca. 40 % af
vandværkerne leverer vand med mere end 11 mg nitrat/l, og ca. 15 % mere end 38 mg nitrat/l. Ingen vandværker leverer
vand over grænseværdien for nitrat (50mg/l). Til sammenligning er 80 % af vandforsyningsboringerne på landsplan frie
for nitrat.
Forsyningen af drikkevand i Aalborg Kommune skal ske på grundlag af urenset grundvand, og derfor arbejder Aalborg
Kommune i samarbejde med de almene vandværker målrettet på at beskytte de sårbare indvindingsområder mod forurening. Der er senest udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Aalborg Sydøst, der fastlægger beskyttende aktiviteter som f.eks. miljøvenlig landbrugsdrift og skovrejsning, der skal sikre grundvandsressourcens fremtidige
anvendelighed som drikkevand.
Affald bliver fremtidsguld
Der er mange ressourcer gemt i vores affald, og de skal udnyttes bedre i fremtiden. Med en forsøgsordning i Aalborg
Kommune får borgerne nye muligheder for at sortere affaldet og sætte skub i genanvendelsen. Forsøget, der blev igangsat i 2013, omfatter 600 husstande og går ud på at sortere mere metal, plast og sparepærer fra det almindelige husholdningsaffald.
Årligt smider hver husholdning 12 kg metal, 25 kg plast og 1 kg elektronik/sparepærer ud med dagrenovationen og der
ligger et stort ressourcepotentiale gemt i affaldet, hvis det genanvendes. Det færdigsorterede affald omdannes til nye
materialer – fx bliver plast til havemøbler. Forsøget kører frem til april 2015, hvor der skal tages stilling til, om det skal
udbredes til hele kommunen.
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Genbrugsoverskud til velgørende formål
Hvert år er 150 ledige i aktivering i genbrugsbutikkerne i Nørresundby og Gandrup, hvor de istandsætter de ting, der
afleveres på byens genbrugspladser. Efter istandsættelsen gør tingene ny glæde, når de igen ender som varer på salgshylderne i projektet, der hedder GenbrugNord. De ledige kommer tættere på et job eller en uddannelse, og affald genbruges og nyttiggøres. Forretningen indbragte i 2013 et overskud på hele 250.000 kr., som doneres til humanitære og sociale
organisationer i Aalborg bl.a. Polske Børn, Kirkens Korshær og Mødrehjælpen.
Energibesparelser gennem ESCO samarbejde
Aalborg Kommune har som klimakommune forpligtet sig til at reducere kommunens CO2 udledning bl.a. gennem energirenovering af de kommunale bygninger. Som supplement til kommunens energispareindsats, blev der i 2013 blev igangsat
et ESCO pilotprojekt (Energy Service Company), hvor energirenoveringen gennemføres af en ESCO leverandør. Projektet
omfatter Ferslev og Vester Hassing skoler og har et samlet budget på 14,5 mio. kr. Det forventes, at energiforbruget på
skolerne efter renoveringen vil være reduceret med hhv. 50 % og 30 %. Pilotprojektet skal afdække, hvilken ESCO model
der passer bedst i Aalborg Kommune. Et nyt ESCO II projekt, med et samlet budget på ca. 18 mio. kr. og omfattende flere
kommunale bygninger, er under planlægning og forventes igangsat i 2014.
Center for Grøn Omstilling
Under Bæredygtighedsfestivalen i september 2013 åbnede Aalborg Kommune officielt Center for Grøn Omstilling, som
aktivt skal bidrage til at fremme en grøn omstilling i Aalborg. En grøn omstilling giver nye muligheder for kommunen og
for erhvervslivet. Et øget fokus på bl.a. bæredygtighed og bedre udnyttelse af ressourcerne er til fordel for både miljø og
bundlinje, samt fastholdelse af arbejdspladser. Centeret varetager bl.a. opgaver inden for de Grønne Butikker, Netværk
for Bæredygtig Erhvervsudvikling og Grønne indkøb mm.
Energiledelse
Byrådet har med Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 besluttet, at der skal indføres energi- og miljøledelse i alle forvaltninger inden 2015, og den indsats er allerede godt i gang.
I de kommunale bygninger er energiledelse indført på kommunens 50 skoler, og i 2013 blev indsatsen udvidet til også at
omfatte børnehaver, vuggestuer og ældreinstitutioner. Her er der tale om et langt større antal og mindre bygninger. I
2013 blev der igangsat et pilotprojekt for at finde ud af, hvordan man får indført energiledelse i de institutioner. I Aalborg
Forsyning-koncernen (Gas, Varme, Renovation, Vand A/S, Kloak A/S, Administration og Service A/S) er der indført certificeret miljø- og arbejdsmiljøledelse. I 2013 blev der igangsat et arbejde med henblik på at udarbejde et fælles oplæg til at
supplere med energiledelse.
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Digitalisering
Aalborg Kommune har i 2013 udarbejdet en digitaliseringsstrategi, der skaber rammer og redskaber for lederne på alle
niveauer til de mange digitaliseringsprojekter, der foregår i kommunen. Digitaliseringsstrategien berører alle kommunens
områder og indeholder målsætninger og pejlemærker, der er udmøntet i en handleplan – dels for tværgående områder
dels på syv programområder.
Projekter der er arbejdet med i 2013 inden for programområderne: Digital kommunikation med borgere og virksomheder
og ”Intern administrativ digitalisering” er beskrevet nedenfor. Hele digitaliseringsstrategien skal over en årrække frigøre
et vedvarende økonomisk råderum – svarende til kommunens andel af de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier.

Digital kommunikation med borgere og virksomheder
Der skal spares 10 mio. kr. i Aalborg Kommune i 2014 som følge af ”den fælles kommunale handleplan” for selvbetjeningsløsninger. For at opnå dette, skal borgere og virksomheder kanaliseres til selvbetjeningsløsninger og muligheder for selv
at foretage ”straksafklaringer” i stedet for at møde op, skrive breve og ringe til kommunen.
Ny webportal
Indgangen til selvbetjeningsløsninger og ”straksafklaring” via Aalborg Kommunes nye webportal skal derfor være nem og
intuitiv for borgere og virksomheder og kunne foregå via PC, tablets og smartphones. Det er imidlertid forvaltningernes
kanalstrategiske og organisatoriske indsats, der er afgørende for at sikre en høj benyttelsesgrad af selvbetjeningsløsningerne. Arbejdet med webportalen forventes afsluttet i juni 2014.
Digital post
Alt hvad der kan sendes med Doc2Mail (fjernprint) bliver sendt med Doc2Mail, næsten. Aalborg Kommune er i løbet af
2013 kommet meget tæt på målet om at sende 80 % af posten med Doc2Mail, hvilket sparer både tid og penge. Muligheden for at sende digital via Outlook er blevet testet og implementere i løbet af 2013 og rullet ud til de brugere, der skal
anvende løsningen fra d. 1. februar 2014.
Blanketternes fremtid?
Har interne og eksterne blanketter en fremtid? Eller er de blevet overflødige pga. de obligatoriske selvbetjeningsløsninger, overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark, indarbejdning af blanketter i fagsystemerne og medarbejdernes
mulighed for at indberette kørsel, fravær etc. via App og PC.
Der er i 2014 startet en kortlægning af den nuværende anvendelse af blanketter og de tilknyttede arbejdsgange.
Kortlægningen bliver efterfulgt af en analyse af fremtidige behov og ønsker samt en markedsundersøgelse med henblik
på at kunne træffe en beslutning om blanketternes fremtid.
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Intern administrativ digitalisering
Ny koncernløsning
Da Aalborg Kommunes nuværende koncernløsning udløber til nytår 2015, er der i 2013 gennemført en EU-udbudsproces
for områderne: Økonomi, løn, vagtplan og debitor. Kontrakten blev vundet af Fujitsu A/S og Silkeborg Data A/S og har
resulteret i en betydelig årlig besparelse for Aalborg Kommune i kontraktens løbetid.
eRekruttering
Aalborg Kommune rekrutterer til ca. 1.000 stillinger om året, og til at understøtte rekrutteringsprocessen er der anskaffet et e-rekrutteringssystem, som anvendes af ledere og administrative medarbejdere, der arbejder med rekruttering.
Systemet er brugervenligt og håndterer alle dele af processen, og gør det nemt for ansøgere at søge job i kommunen.
Besparelse på licenser
Aalborg Kommunes Microsoft licenser har været i udbud og det har sammen med en licensoptimering resulteret i en
besparelse på 4.5 mio. kr. over en 3-årig periode.
Lync
Hvert år deltager medarbejdere og ledere i mange møder – både inden for og uden for kommunen. Dette resulterer i et
stort forbrug af arbejdstid og udgifter til transport. Derfor er der igangsat et projekt for at få udbredt anvendelsen af
videomøder ved hjælp af Lync, som er en løsning Aalborg Kommune allerede råder over.
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Borgerservice
I løbet af 2013 er borgerservice (som et bredt begreb) blevet mere digitalt. Flest muligt skal betjene sig selv, så der også
bliver tid til bistand de borgere, der har brug for at blive hjulpet i gang, så de er fortrolig med selvbetjeningen ”næste
gang”. Endelig skal der være god tid til de borgere, som af forskellige grunde aldrig kommer til at betjene sig selv.
I Aalborg Kommune er der mange tilbud til ældre, som f.eks. Senior Digital, som Ældre- og Handicapforvaltningen har
iværksat sammen med ÆldreSagen.
Aalborg Bibliotekerne har også stor succes med bl.a. IT-café og kurser til borgere, hvor formålet er at blive fortrolig med
de digitale medier.
Der drøftes flere steder i kommunen en indsats målrettet mod unge mennesker i alderen 15-25 år. De unge kan få NemId,
når de er fyldt 15 år og skal bl.a. bruge den til diverse selvbetjeningsløsninger.

Obligatorisk borgerservice
Kommunerne og Regeringen er blevet enige om, at det skal være obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt på
alle egnede serviceområder frem mod 2015. De obligatoriske områder indføres per lov og vedtages i Folketinget. Med
lovgivningen forpligter kommunerne sig til at give borgerne god digital service og have brugervenlige løsninger på de
kommunale hjemmesider. Obligatorisk betyder, at de der kan selv – de skal selv.
Første bølge af obligatorisk digital selvbetjening indførtes 1. december 2012. Den omfattede anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritids-ordning, samt ansøgning om sundhedskort og EUsygesikringskort. Den 1. december 2013 blev bølge to søsat. Den omfattede 12 opgaveområder, som f.eks. begravelseshjælp, friplads i dagtilbud, hjælpemidler, indrejse/udrejse, navne- og adressebeskyttelse, skadedyrsbekæmpelse, valg af
læge, vielse og udlån/udleje af lokaler.
Du kan se hele bølgeplanen her

Digital Post til dig
Den 1. november 2013 blev det obligatorisk for virksomheder at have en digital postkasse. Det kom rigtig godt i gang –
f.eks. med hjælp fra Aalborg Bibliotekerne, der tilbød forløb for de virksomheder, der havde brug for hjælp.
Desværre betød presseomtalen også, at en del ældre borgere forstod det sådan, at de også skulle tilmeldes Digital Post
dengang. Det er dog først obligatorisk for borgere efter den 1. november 2014
Januar 2014 var 32,2% af borgere i Aalborg Kommune tilmeldt Digital Post (landsplan 31,7%).
Digitaliseringsstyrelsen har sat det mål, at 80 % af alle borgere skal være tilmeldt ved udgang af 2014. Effektiviseringsgevinsterne er indarbejdet som en del af kommunernes årlige økonomiforhandlinger med regeringen.
I løbet af foråret 2014 vil Aalborg Kommune hjælpe med oprettelse af NemId og tilmelding til Digital Post i de situationer,
hvor det falder naturligt i mødet med den enkelte borger.
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Flytning af opgaver til Udbetaling Danmark
Flere af Aalborg Kommunes opgaver blev flyttet til Udbetaling Danmark, som følge af en lov om centralisering af flere
såkaldte ”objektive ydelser”. Der har været et stort arbejde i flere forvaltninger ift. at sikre snitflader mv.
Borgernes kommunikation med Udbetaling Danmark foregår enten digitalt eller telefonisk. Kommunen har imidlertid
fortsat en forpligtigelse til at yde en helhedsorienteret vejledning ift. at hjælpe personer, der ikke er digitalt parate samt
borgere, der har særlige problemstillinger.
I 2013 er der således blevet ydet en stor indsats for at sikre den rette service til borgerne. ”Sikker drift” var et mål, af hensyn til borgernes tryghed. 2014 vil ligeledes blive præget af nye flytninger af opgaver til Udbetaling Danmark, og der skal
fortsat følges op på antallet af henvendelser hos Kommunen på opgaverne, som er overgået til Udbetaling Danmark. Ikke
mindst af økonomiske årsager.
Følgende opgaver er foreløbig overgået til Udbetaling Danmark:
• Boligstøtte
• Folkepension
• Førtidspension
• Barselsdagpenge
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Sundhed
Forebyggelsespakkerne
Sundhedsstyrelsen har siden foråret 2012 udsendt i alt 11 forebyggelsespakker til kommunerne indenfor emnerne;
Alkohol, Mental Sundhed, Fysisk Aktivitet, Seksuel Sundhed, Tobak, Mad og Måltider, Hygiejne, Indeklima, Solbeskyttelse,
Overvægt og Stoffer. Pakkerne indeholder faglige anbefalinger til kommunernes arbejde med sundhedsfremme- og forebyggelse.
Formålet med forebyggelsespakkerne er at styrke folkesundheden gennem en systematisk forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats af høj faglig kvalitet i kommunerne. Sundhedsstyrelsen formidler i forebyggelsespakkerne den aktuelt
bedste viden, der findes i forhold til at skabe systematisk og effektiv forebyggelse i en dansk kontekst.
Med udgangspunkt i forebyggelsespakkernes anbefalinger har kommunen gode forudsætninger for at prioritere ressourcerne derhen, hvor der er vished om, at indsatserne virker.
De faglige anbefalinger skal primært implementeres i de kerneydelser, som forvaltningerne i forvejen leverer til borgerne.
Derfor er arbejdet med forebyggelsespakkerne en tværgående indsats.
I 2013 har forvaltningerne lavet en fælles kortlægning af, hvor langt forvaltningerne er i forhold til anbefalingerne. Kortlægningen viser, at kommunen allerede er godt med, og der er således et solidt udgangspunkt for den videre implementering. Kortlægningen synliggør også, hvor der er udviklingsmuligheder og de enkelte forvaltninger har på den baggrund
prioriteret en række indsatser, eksempelvis har Sundheds- og Kulturforvaltningen prioriteret en styrkelse af indsatserne
på seksuel sundhed, røg og alkohol – herunder opkvalificering af frontmedarbejdere.
I 2015 vedtages en ny sundhedspolitik og det vil være en oplagt mulighed at anvende bl.a. forebyggelsespakkerne til at
prioritere indsatsområder og konkrete indsatser, som vil understøtte politikkens målsætninger.

Telecare Nord
Et af indsatsområderne i 2013 var forsøg med udbredelse af moderne velfærdsteknologi som et supplement til den
velkendte traditionelle behandling og pleje. Ved hjælp af telehomecare teknologi fik en række lungesyge borgere med
behov for behandling og pleje understøttelse af sundheds IT teknologi. Den ny teknologi vejleder de lungesyge borgere til
selv at foretage målinger af blodtryk, puls iltmætning og vægt. De foretagne målinger opsamles i en tavle-pc, som også
formidler oplysningerne til egen læge, sygehus og ældreplejen.
For den enkelte lungesyge borger er indsigten i måleværdier med til at øge forståelse og mestring af egen sygdom. I løbet
af 2014 udbredes tiltaget i takt med at flere borgere får tilbuddet. Telecare Nord er et fælles projekt med deltagelse af
Sundheds- Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Region Nordjylland, alle de øvrige nordjyske kommuner, Aalborg Universitet samt de praktiserende læger i Nordjylland. I sommeren 2015 vil der blive gennemført en vurdering af effekter og gevinster i forhold til borgere, kvalitet og økonomi. Der skal dernæst tages stilling til, hvordan en videre
anvendelse af telehomecareteknologi skal finde sted.
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Fra spæde skridt mod udbredelse
Omkring 50 borgere anvendte i 2009 telehomecare som en del af behandling og pleje af deres lungesygdom. Det skyldes,
at Aalborg Kommune fra 2008 til 2011 deltog i TELEKAT, som var et projekt om afprøvning af telehomecare i mindre omfang udgået fra Aalborg Universitet. Ved budgetforliget i 2011 for perioden 2012 til 2015 blev det aftalt, at afprøve telehomecare som et tilbud i hele kommunen fra 2013. Der blev fastlagt en tilhørende økonomi på knap 12 mio. kr. over tre år.
Ved udgangen af 2013 anvender lidt over 100 borgere telehomecare, som en del af behandling og pleje af deres lungesygdom. I 2015 ventes omkring 450 borgere at anvende telehomecare som en del af behandlingen og plejen af deres kroniske
lungelidelse.
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Fremtidens Plejehjem – Carl Klitgaards vej 5, Nørresundby
Onsdag d. 15. januar 2014 åbnede Fremtidens Plejehjem i Nørresundby dørene for de første beboere. Fremtidens
Plejehjem omfatter et nybyggeri på 8000 m2 fordelt på 4 etager med 75 lejligheder. Dertil kommer servicearealer såsom
sundhedsklinik, omsorgtandpleje, IT café og fitnesslokaler såvel som en privat drevet restaurant der også er offentlig
tilgængelig.

Konceptet
Helt grundlæggende set handler Fremtidens Plejehjem om et fokus på at beboerne får stimuleret deres sanser, bliver
motiveret til bevægelse, og har mulighederne for at indgå i sociale fællesskaber. Fordi beboerne selvfølgelig har en række
forskellige fysiske, psykologiske og sociale behov, der skal opfyldes for at kunne trives.
Og derfor er Fremtidens Plejehjem bygget og indrettet som det er.

Indretning - temarum og lejligheden
Når man kommer ind ad hovedindgangen bliver man mødt af en stor og lys foyer med udsyn til hele undertagen og udsigt
til Limfjorden. Foyeren signalerer, at dette er et åbnet hus som vil være en integreret del af lokal- og nærområdet. Dette
skal således tilskynde til besøg – ikke mindst af frivillige - aktiviteter, og dermed øge beboernes følelse af tilhørsforhold.
På hver etage af Fremtidens Plejehjem er der såkaldte ”tematiske rum”. De ”tematiske rum” er fællesarealer, hvor beboerne kan få oplevelser, deltage i aktiviteter, og hygge sig i fællesskab. Således kan beboerne eks. opholde sig i ”Orangeriet” og lave stiklinger eller deltage i madklub sammen med naboer i ”Det søde køkken”.
Når livet ikke leves i fællesskaber udgør lejligheden selvfølgelig beboerens hjem med fokus på et meningsfuldt hverdagsliv. Derfor er lejligheden funktionelt indrettet med opholdstue, soveværelse, badeværelse, køkkenniche og et depotrum.
Den typiske lejlighed på Fremtidens Plejehjem har et areal på 50m2 netto (to lejligheder på Fremtidens Plejehjem har et
nettoareal på 60m2).

Tværfagligt arbejde i livsfasemodellen
Fremtidens Plejehjem er et tværfagligt miljø, hvor Social- og Sundhedsassistenter, Social- og Sundhedshjælpere, Sygeplejersker, Ergo – og Fysioterapeuter, Pædagoger såvel som en Ernæringsassistent indgår i de plejefaglige teams.
Denne tværfaglige organisering skal netop sikre, at man kommer rundt om beboernes særlige fysiske, psykologiske og
sociale behov, ikke mindst også i relation til sansestimulering, motivation til bevægelse og social inkludering.
Og derfor arbejder medarbejderne bl.a. ud fra nogle særlige, men enkle modeller, eks. ”Livsfasemodellen”. ”Livsfasemodellen” drejer sig om - som også navnet siger – at beboerne sandsynligvis vil gennemleve forskellige faser i deres liv
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på plejehjemmet. Og der er forskel på hvilke behov beboerne har i de forskellige livsfaser. Der er således eks. forskel på
en beboer der endnu har svært ved at vende sig til at være flyttet på plejehjem (krisefase) og så en beboer der netop er
begyndt at se nye muligheder og danne sociale netværk (opblomstring). Derfor er ”Livsfasemodellen” et vigtigt redskab
for medarbejderne med henblik at forstå deres beboere og tilrettelægge arbejdsprocesserne herefter.

Velfærdsteknologi medvirker til trivsel
På Fremtidens Plejehjem medvirker velfærdsteknologi til at skabe trivsel for beboeren, idet den forstærker tryghed,
sikkerhed, sociale netværk, gøremål, og mobilitet i den daglige færden.
Og det er trivslen som kommer i første række, aldrig teknologien i sig selv. Teknologien skal således være meningsfuld for
dem, der bruger den og dem som arbejder med den.
Bl.a. er der lagt gulv med sensorer i alle plejehjemmets 75 lejligheder. Gulvet er trykfølsomt og kan eks. give medarbejderne besked hvis en beboer er faldet eller ikke er kommet tilbage fra toiletbesøg efter et vist antal minutter.
Til hver lejlighed hører også en såkaldt ”Trivselsskærm” som netop nu er ved at blive implementeret. ”Trivselsskærmen”
er en trykfølsom skærm (tablet) der giver beboeren let adgang til en række funktioner, herunder: video-opkald (Skype),
planlægningskalender, madplan, samt styring af lejlighedens forskellige lyskontakter. Med ”Trivselsskærmen” får beboeren således styrket sin adgang til oplevelser, informationer, og kontakt til familie, pårørende og medarbejdere.
Hvad angår lejlighedens badeværelse er dette bl.a. indrettet med et toilet der har skylle- og tørrefunktioner således at
beboeren længst muligst og med værdighed selv kan klare den nedre toilette.

Fremtidens Plejehjem som Living Lab
Navnet Fremtidens Plejehjem forpligter og som en del af konceptet ligger også tanken om ”Living-lab”.
Dvs. det er ambitionen, at Fremtidens Plejehjem skal være et sted med bruger-dreven innovation, hvor bl.a. nye velfærdsteknologier og nye arbejdsgange, udvikles og afprøves til gavn for ældreplejen - ikke blot i Aalborg Kommune, men også
nationalt, og måske endda internationalt.
Dette kræver også, at medarbejderne på Fremtidens Plejehjem er innovationsparate og således stiller op når der er brug
for deres erfaringer og viden, fordi det er dem som står med beboerne i dagligdagen og derfor kender deres funktionsbehov og ønsker meget indgående.
Indtil videre har Fremtidens Plejehjem inddelt projektudvikling med to virksomheder i nært samarbejde med bl.a. UCN og
sammen med Aalborg Universitet undersøges endvidere muligheden for at blive et forskningsplejehjem, hvor praksisnær
forskning bl.a. kan medvirke til et løft af undervisningen på professionshøjskolerne.
Tilsammen skal tiltag af denne type netop medvirke til at Fremtidens Plejehjem også fremover kan leve op til sit navn.
For yderligere information vedr. Fremtidens Plejehjem se www.fremtidensplejehjem.dk
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Anvendt regnskabspraksis
Aalborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og inden for rammerne af de retningslinjer, som
er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Udgiftsregnskabet
Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.
Samtlige udgifter finansieres under et af samtlige indtægter (centralisationsprincippet).
Generelt har Aalborg Kommune valgt at anvende transaktionstidspunktet som grundlag for registrering af indtægter og
udgifter.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i indtjeningsåret. Forudsætningen er dog, at indtægten kan opgøres. I modsat
fald indgår indtægten det følgende år. Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og
blevet faktureret.
Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for bogføring af renteindtægter indebærer bl.a., at en del renter vedrørende
obligationsbeholdningerne, som er optjent i et regnskabsår først skal bogføres i det efterfølgende regnskabsår ved udbetaling/tilskrivning. Aalborg Kommune har imidlertid valgt, i det omfang det er muligt, at periodisere disse renteindtægter,
så posteringen sker i det regnskabsår, hvor renterne er optjent.
I øvrigt skal Økonomi- og Indenrigsministeriets særlige regler for kontering og regnskabsaflæggelse iagttages.
Værdipapirer og kapitalandele
Børsnoterede obligationer og aktier måles til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen. Ikke børsnoterede værdipapirer
måles til andel af indre værdi i henhold til senest godkendte årsrapport for pågældende selskab o.l. Værdiregulering af
værdipapirer sker via egenkapitalen. Realiserede tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssum og bogført
værdi pr. seneste 1. januar og registreres via resultatopgørelsen.
Finansielle gældsforpligtelser
Finansielle gældsposter indregnes til restgæld opgjort til kursværdi.
Moms
Næsten alle udgifter er eksklusive moms, idet momsudgifterne refunderes via en særlig momsudligningsordning eller
indgår i et momsregnskab.
Eventualforpligtelser, herunder afgivne garantier
Afgivne garantier indregnes ikke i balancen, men anføres i fortegnelse over eventualforpligtelser. Forpligtelser anføres i
årsregnskabet under fortegnelse over eventualforpligtelser.
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Omkostningsregnskab, drift
Økonomi- og Indenrigsministeriet har gjort det frivilligt at aflægge et omkostningsbaseret driftsregnskab.
Aalborg Kommune har valgt ikke at aflægge et omkostningsbaseret driftsregnskab.

Omkostningsregnskab, balance
Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastholdt, at den udvidede balance, der blev etableret med den omkostningsbaserede regnskabsreform, fastholdes. Dog er det gjort frivilligt at opgøre og registrere feriepengeforpligtelser i balancen.
Endvidere er det i relation til balancen gjort frivilligt at præsentere en anlægsoversigt og en pengestrømsanalyse.
Aalborg Kommune har fravalgt præsentation af anlægsoversigt og pengestrømsanalyse. Endvidere undlades registrering
af feriepengeforpligtelser.
Generelt for anlægsaktiver
For både materielle og immaterielle aktiver gælder følgende:
• Aktivet forventes anvendt i flere år (dvs. at brugstid /levetid udgør mere end 1 år).
• Aktivets værdi kan måles pålideligt.
• Der anvendes en bagatelgrænse på 100.000 kr. for optagelse af aktiver i anlægskartoteket –dog, således at forvaltningerne kan vælge at registrere aktiver mellem 50.000 og 100.000 kr., når særlig lovgivning eller vilkår i øvrigt betinger
det.
• Ejerskab/brugsret til aktivet skal kunne dokumenteres i form af faktura, anlægsregnskab, tinglysning, finansiel leasingkontrakt eller lignende bindende aftale.
Afskrivningsgrundlag mv.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter
anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive
taget i brug.
Restværdier (scrapværdi) under 50.000 kr. registreres ikke. Negative restværdier - hvilket f.eks er udgifter til bortskaffelse/reetablering - skal kun registreres i anlægskartoteket som en note. Der må ikke registreres restværdi for immaterielle
anlægsaktiver
Med hensyn til kostpris er der nedenstående tilføjelser:
• Grunde og bygninger anskaffet før den 1. januar 1999 er værdiansat til seneste offentlige vurdering før 1. januar 2004.
Denne værdi er indgået som afskrivningsgrundlag pr. 1. januar 2004.
• Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar medtages, hvor det enkelte aktiv har en kostpris på over kr.
100.000. Dette gælder i forhold til enkeltanskaffelser anskaffet den 1. januar 1999 og senere. For enkeltanskaffelser
med kostpris over 1 mio. kr. og som fortsat anvendes, er disse ligeledes medtaget uanset anskaffelsestidspunkt.
• I mangel af kendskab til anskaffelsespris er der særligt på forsyningsområdet taget udgangspunkt i genanskaffelsesværdi deflateret tilbage til anskaffelsesåret.
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”Klumpning”
Indregning af ældre aktiver i klumper og måling ved anvendelse af gennemsnitspriser anvendes ikke på det skattefinansierede område.
”Bunkning” af mindre anlægsaktiver, der hver især har en værdi under 100.000 kr. til et fælles formål, omfatter kun anskaffelser som er foretaget før 2010. Disse udgår af balancen i takt med afskrivningen.
Forbedring og vedligeholdelse
Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv eller opføres
særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med
det oprindelige aktiv, afhænger af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Ikke operative aktiver som for eksempel arealer til rekreative, naturbeskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver som for eksempel veje værdiansættes ikke.
Billedkunst, andre kunstværker, historiske samlinger og lignende indregnes ikke i balancen, da der ikke kan fastsættes
nogen pålidelig værdi herfor.
Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver:
• Aktiver under udførelse.
• Grunde.
• Grunde og bygninger bestemt til videresalg. Disse skal fremgå af en særskilt regnskabspost under omsætningsaktiver,
når der foreligger en politisk beslutning om at de pågældende grunde og bygninger skal sælges.
Afskrivningernes størrelse
Der foretages lineære afskrivninger i procent af afskrivningsgrundlaget baseret på følgende vurdering af aktivernes
forventede maksimal restlevetid:
• Administrationsbygninger, beboelsesejendomme m.m. 50 år.
• Øvrige bygninger (skoler, daginstitutioner m.m.) 30 år.
• Transmissions- og ledningsanlæg 75 - 100 år
• Tekniske anlæg i øvrigt 20 - 50 år
• Maskiner, specialudstyr, transportmidler 5 - 15 år
• Inventar, herunder computere, IT- og Av-udstyr 3 - 10 år
• Investeringer til indretning i lejede lokaler samt installationer i disse skal afskrives over lejeaftalens varighedsperiode,
dog max. 10 år. Forudbetalt leje / deposita klassificeres som et omsætningsaktiv, som der ikke afskrives på.
I øvrigt anvendes de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL udmeldte vejledende levetider for specifikke aktiver.
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Op- og nedskrivninger
Der kan ske indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, der resulterer i en varig
ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet.
Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal altid være meget væsentlig.

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver defineres som identificerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk substans til vedvarende eje
eller brug. Der vil typisk være tale om omkostninger til udviklingsprojekter f.eks. investering i systemudvikling eller visse
udgifter til køb af software. Ofte er der høj risiko for teknologisk forældelse, og derfor sker afskrivning over en kort årrække.
Der gælder følgende særlige begrænsninger for registrering af immaterielle anlægsaktiver:
• at der som udgangspunkt kun aktiveres aktiver, som er erhvervet mod vederlag (faktura)
• at der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid på grundlag af kostpris/anskaffelsespris uden
fradrag af restværdi
• at afskrivninger normalt foretages over et 3-5 årligt forløb ud fra en konkret økonomisk/teknisk levetidsvurdering for
det enkelte aktiv. Der kan i særlige tilfælde maximalt afskrives over 10 år.
• at internt oparbejdede immaterielle aktiver kun indregnes i anlægskartotek og balance, når anlægsaktivet er centralt
og væsentligt for opgavevaretagelsen, og værdien heraf kan opgøres pålideligt.

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver
Leasing af materielle anlægsaktiver af finansielle årsager, hvor hovedstolen udgør mindst 100.000 kr., optages både som
et anlægsaktiv og som en finansiel forpligtelse. Indregning og måling sker efter de af Økonomi- og Indenrigsministeriet
udmeldte retningslinier, herunder om beregning af nutidsværdi for anlægget og kapitaliseret restforpligtelse.

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Der sker altid registrering af varebeholdninger, når værdien overstiger 1 mio. kr.
Varebeholdninger mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. indregnes som omsætningsaktiver, hvis der årligt sker varelagerforskydninger, som overstiger 100.000 kr.
Grunde og bygninger til videresalg
Som udgangspunkt måles aktiverne til kostpris, medmindre den udbudte salgspris er mindre.
En udbudt salgspris kan anvendes, når det anses sikkert, at denne pris som minimum kan opnås,
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Tilgodehavender
Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der foretages efter en vurdering nedskrivning til imødegåelse af forventet tab til nettorealisationsværdien.

Forpligtelser og hensættelser
Tjenestemandspensionsforpligtelser
Kommunens nettoforpligtelser til tjenestemandspensioner er opgjort i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets
regelsæt i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Kravet heri er, at der minimum hvert 5. år foretages en aktuarberegning. Aalborg Kommune har generelt valgt at følge Økonomi- og Indenrigsministeriets minimumskrav, - dog bliver
forpligtelsen vedr. tjenestemænd i Forsyningsvirksomhederne aktuarmæssigt beregnet hvert år.
Leasingforpligtelser
Kommunens leasingforpligtelser er optaget til restgæld i henhold til indhentede opgørelser fra leasingselskaberne.
Arbejdsskadeforpligtelser
Arbejdsskadeforpligtelserne optages i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Kravet heri er, at der minimum hvert 5. år foretages en aktuarberegning. Beregningen foretages
første gang i 2013.
Øvrige forpligtelser
Indregnes i balancen når kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere
begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og
der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Grænsen for optagelsen af sådanne forpligtelser er
100.000 kr. pr. forpligtelse.
Dog har Aalborg Kommune i henhold til reglerne valgt ikke at optage feriepengeforpligtelserne.
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Enheder med særlige behov
Krav om efterlevelse af andre regelsæt, som følge af, at Forsyningsvirksomhederne og Entreprenørenheden under Teknik- og Miljøforvaltningen regnskabsmæssigt bliver sammenlignet med tilsvarende private virksomheder, har medført, at
Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt ikke følges fuldt ud på disse afgrænsede områder. Afvigelserne i det kommunale regnskabssystem kan kort opsummeres således:
Forsyningsvirksomhederne
Forsyningsvirksomhederne har anvendt en bagatelgrænse på 50.000 kr. for optagelse af aktiver i anlægskartoteket.
Herudover har Forsyningsvirksomhederne generelt valgt at aktivere ældre aktiver i klumper primært vedrørende ledningsnet.
Teknik og Miljøforvaltnings Entreprenørenhed
Entreprenørenheden anses for værende i konkurrence med tilsvarende private entreprenørenheder. Derfor har man valgt
at afvige fra Økonomi- og Indenrigsministeriets regler og i størst mulig grad efterleve Årsregnskabsloven.
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Brugerbetaling i kroner - takster

Børn
Vuggestue / Integreret institution, heldags, pr. md. i 11 mdr.
Dagpleje, heldags, pr. md. i 11 mdr.
Børnehaver, heldags, pr. md. i 11 mdr.
DUS I-ordning, (6-9 årige), pr. måned i 11 mdr.
DUS II-ordning, (10-14 årige), pr. måned i 11 mdr.
Ungdomsklub
Sang, spil og bevægelse, pr. måned i 10 mdr.
Billedskolen, elevbetaling pr. måned i 10 mdr.

2012

2013
		

3.825,00
2.520,00
1.700,00
1.546,00
504,00
39,00
126,00
186,00

3.870,00
2.550,00
1.765,00
1.569,00
611,00
40,00
132,00
195,00

Pensionister
		
Dagens ret, varm ret (hovedret og biret)
52,00
53,00
Snerydning, om året
400,00
400,00
Haveservice, under 500 m2, om året
400,00
400,00
Haveservice, 500 - 1.000 m2, om året
800,00
800,00
Haveservice, over 1.000 m2, om året
1.250,00
1.250,00
		
Svømmehal, voksne (Østre Allé og Vadumhallen)
		
Engangsbillet
26,00
26,00
10-turskort
225,00
225,00
Biblioteker
Lånetid overskredet med: 1 - 6 dage
Lånetid overskredet med: 7 - 14 dage
Lånetid overskredet med: 15 - 30 dage
Lånetid overskredet med: efter 30 dage
Parkeringsafgift, ekskl.  moms
I den indre by pr. time
I randområdet til den indre by
Yderområder

20,00
60,00
120,00
230,00

		
20,00
60,00
120,00
230,00

16,00
10,00
7,00

		
16,00
10,00
7,00

Forsyningsvirksomheder (eksklusiv statsafgifter og moms)
		
Gas pr. m3
4,50
4,50
Abonnement
775,00
800,00
Fjernvarme pr. m3
11,00
12,75
Fjernvarme pr. m2
11,00
12,75
Abonnement
1.000,00
1.000,00
Renovation: Boligabonnement
825,00
850,00
Renovation: Tømningstakst
800,00
800,00
		
Oplysninger/gebyrer
		
Gebyr for erindringsskrivelse/rykker med udlægsret
250,00
250,00
Gebyr for øvrige rykkerskrivelser uden udlægsret
100,00
100,00
Mindstegebyr for byggesagsbehandling
655,00
683,75
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Antal indbyggere fordelt på aldersgruppe

Budgetteret beskatningsgrundlag pr. indbygger
Kr.
Aalborg
Landsgennemsnit
Kr.
Aalborg
Landsgennemsnit
172.266
180.000
Kr.
Kr.
Aalborg
Landsgennemsnit
Aalborg
Landsgennemsnit
172.266
180.000
162.927
160.075
157.905
172.266
180.000
162.927 172.266
160.075
180.000
155.225
160.000
157.905
155.225
150.225
147.791
160.000
162.927
2013
160.075
162.927
142.569 160.075
150.225
147.791
157.905157.905
155.225
155.225
142.569
160.000
160.000
140.000
150.225
147.791
150.225
147.791
15.174
140.000
142.569142.569
140.000
140.000
120.000
21.440
Kr.120.000
Aalborg
Landsgennemsnit
120.000
120.000
172.266
100.000
30.085 180.000
100.000
162.927
160.075
157.905
155.225
100.00080.000 147.791
100.000
150.225
108.805 160.000
80.000
142.569
140.000
80.000
80.000
60.000
22.067
60.000
120.000
60.000
60.000
8.238
40.000
40.000

Antal indbyggere
pr. 31/12

2010

2011

2012

0- 6 år

15.469

15.406

15.358

7-16 år

21.696

21.546

21.485

17-24 år

25.873

27.135

28.568

25-66 år

108.823

108.838

108.753

67-79 år

19.344

20.185

21.195

7.983

8.032

8.089

80 år +

100.000

I alt

199.188  

201.142  

203.448  

205.809  

40.00020.000
40.000
20.000
20.000 0
20.000
0

80.000
60.000
40.000
20.000

Udskrivningsprocent

28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0
Landsgennemsnit
AalborgAalborg Landsgennemsnit
28 Aalborg
Aalborg Landsgennemsnit
Landsgennemsnit
25,4 24,91
25,4 24,92
25,4 24,92 25,4 24,91
25,4 24,9 25,4 24,9 25,4 24,92
25,4 24,92
26

28
2826
25,4 24,91
25,4 24,91
25,4
25,4 24,92 25,4 25,4
25,4 24,9
24 24,9 25,4 24,92
24,92 24,92
2624
22
22
Aalborg
Landsgennemsnit
24
20
282220
28
25,4 24,91
25,4 24,9
25,4 24,92
18
25,4 24,92
26 2018
26
16
241816
24
14
221614
22
12
201412
20
10
181210
18
16
16
8
10 8
14
14
6
86
12
12
4
4
6
10
10
2
2
8 4
8
0
0
6 2
6
2013
2010
2012
2011
2013
2010
2012
2011
4 0
4
2
0

20102010
2010

20132013

20122012

20112011

Langfristet gæld ekskl. ældreboliger

1.0001.000

923,2

Ældreboliglån
980,2 980,2

923,2 923,2

980,2

1.000

800

800

1003,1 1003,1
923,2

600

8

1017,7 1017,7

8
8

923,2

600

6

600 600
400

400

373,6

373,6 373,6

400400
400

373,6

200

373,6

372,2

372,2

372,2 372,2

355,7

438,4 438,4
355,7
438,4

6

0
2010 2010 2011 2011
2011
2011
2011

8

2013

8

Aalborg
Aalborg

Aalborg
Aalborg

Landsgennemsnit
Landsgennemsnit

Landsgennemsnit
Landsgennemsnit
6,6 6,6

6,5 6,5
6,4 6,4
6,36,3
6,3Landsgennemsnit
6,0 6,0
6,6 6,6
5,9
5,9
6,5
6,5
6,4 6,4 6,3 6,3 5,75,7
66,3 6 6,3
6,0 6,66,0 6,4
6,5
6,3
5,9 5,9
6,36
5,7 5,7
6,0
5,9
5,7

4

4
4

4

2 2

2

355,7

2

200

2010
2010
2010

2012

2011

20132013

20122012

4

355,7 355,7

372,2

200200
200
0

20112011

Aalborg 6,3

438,4 438,4

600

0 00

20102010

Ledighed i procent af arbejdsstyrken

800 800
800

28
26,07
26,01
25,88
26,95 26,95
26,95 26,95
26,95 26,95
2626,9526 26,95
28
26,27 26,27
26,07 26,07
26,01 26,01
25,88 25,88
24 24
26
22
Aalborg
Landsgennemsnit
22
24
24
26,95
26,95
26,95
20 20
22
22 26,95
26,27
26,07
26,01
25,88
18
18
20
20
16
16
18
18
14 14
16
16
12 12
14
14
10 10
12
12
8
108
10
6
86
8
4
64
6
2
42
4
0
20
2
2013
2010
2012
2011
2013
2010
2012
2011
0
0

28
26

2010

1017,7

1003,1

Aalborg
Landsgennemsnit
2011 Aalborg
2012 Landsgennemsnit
2013
26,95
26,95
26,95
Aalborg
Landsgennemsnit
28 26,95Aalborg
26,9526,95
26,95
26,95 Landsgennemsnit
26,27
26,07
26,01
25,88
26,27

1017,7 1017,7

1003,1 1003,1

Ældreboliglån
980,2
Ældreboliglån
980,2
inkl.
formålsbestemte
lån

1.000 1.000

2010

2
0

Langfristet
gældældreboliger
ekskl. ældreboliger
Langfristet
gæld ekskl.
inkl. formålsbestemte
lån
Udvikling
i langfristet
gæld
1.200 inkl. formålsbestemte
lån
1.200
Langfristet
ældreboliger
Langfristet
gæld gæld
ekskl.ekskl.
ældreboliger
Ældreboliglån
Ældreboliglån
inkl.
formålsbestemte
lån lån
1.2001.200 inkl. formålsbestemte

1.200

Grundskyldpromille

2013

2012

2011

2011
2012
2010
2013
2011
2012
2010
2013
20112011 20122012 20132013
20102010

0

0

2012 2012

2012 2012
2012

20132013 0

2013
20132013

0

0

0

2

0
2010
2010

2011
2011

2012
2012

2013
2010
2012 20122012
2011 20112011
20102010

2013
2013

20132013
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Resultatet og finansiel status

Mio. kr.

2011

2012

2013

-320

-394

-320

85

-22

29

Skattefinansieret område

-26

-34

23

Forsyningsvirksomheder

60

16

42

2011

2012

2013

Resultatopgørelsen
Ordinær driftsvirksomhed
Ord. drifts- og anl.virksomhed

Anm.: - angiver overskud

Gæld til forsyningsvirksomheder

Mio. kr.
Gasforsyningen
Fjernvarmeforsyningen

1,5

1,0

1,8

-38,3

-43,3

-5,7

Vandplanens realisering

-1,3		

Grundvandsbeskyttelse

18,5

Åbent Land-samarbejdet
Renovationsvæsenet
I alt

37,9

38,6

-2,4

-1,8

-1,2

-99,3

-99,1

-97,1

-121,3

-105,3

-63,6

Anm.: - betyder, at virksomheden har
tilgodehavender hos kommunen
Anm.: Vand- og spildevandsforsyning
er pr. 1. januar 2010 selskabsgjorte.

Gæld til forsyningsvirksomhederne

Mio. kr.
700

629,5

600
500
400
300
200

121,3

105,3

63,6

2011

2012

2013

100
0

2010
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Personaleforbruget i 2013

Heltidsansatte

Personaleforbrug

Personaleforbrug

regnskab 2013

regnskab 2013

Normering

Lønsum

(heltidsansatte)

(mio. kr.)

372,42

183,5

		
Borgmesterens Forvaltning
Teknik- og Miljøforvaltningen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

548,30

250,7

5.081,65

1.862,9

Ældre- og Handicapforvaltningen

5.462,19

2.130,4

Skole- og Kulturforvaltningen

3.992,09

1.754,5

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

105,59

50,6

Forsyningsvirksomhederne

289,66

129,1

15.851,90      

6.361,7      

I alt
		
Heraf udvalgt:
Serviceydelser for ældre

3.437,85

1.308,3

Tilbud for handicappede

1.833,11

733,0

Børn og unge (inklusive DUS)

4.014,77

1.523,8

Folkeskoler

2.110,50

953,7

		
Beskæftigelsesforanstaltninger:		
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen *)

156,72

46,0

Beskæftigelsesordninger, ny ordning

158,31

65,3

			
Administration og edb, skattefinansieret område

		

Ovennævnte normeringer og lønsummer er specificeret
i personaleoversigten i bilag til regnskabet.
*) Heraf udgør kommunens andel 2,3 mio. kr.

1.626,73

753,3
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Aalborg Byråd 2014-2017
A Thomas Kastrup-Larsen

B Daniel Nyboe Andersen

V Tina French Nielsen

A Mai-Britt Iversen

B Jørgen Hein

V Mads Duedahl

A Lasse Frimand Jensen
A Anna Kirsten Olesen

V Mariann Nørgaard
C Thomas Krarup

A Hans Henrik Henriksen
A Nuuradiin S. Hussein

V John G. Nielsen
F Jens Toft-Nielsen

A Lene Krabbe Dahl
A Mette Ekstrøm

V Lars Peter Frisk
V Mads Sølver Pedersen

I Hans Peter Beck

A Christian Korsgaard

V Anne Honoré Østergaard
V Hans Thorup

A Rose Sloth Hansen

O Tommy Eggers

A Helle Frederiksen

O Kirsten Algren

A Lisbeth Lauritsen

V Jan Nymark Thaysen

Ø Per Clausen
Ø Lasse P. N. Olsen
Ø Cæcilie Andersen

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
9931 3131
aalborgkommune.dk
aalborg@aalborg.dk
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