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Punkt 2.

Regnskab 2013 - Aalborg Kommune.
2014-6889.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender Årsberetning 2013, og at regnskabet
for 2013 afgives til revision.

Sagsbeskrivelse
I henhold til reglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremsendes årsregnskabet til byrådets behandling.
Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer
og består af en årsberetning og et bilag.
I årsberetningen findes en oversigt over udgiftsregnskabets samlede finansielle poster. Tillige rummer årsberetningen en oversigt over omkostningsregnskabets finansielle og materielle poster samt
opgørelse af aktiver og passiver. Endvidere er Grønt Regnskab 2012 fra Forsyningsvirksomhederne
vedhæftet.
Nedenstående oversigt giver et overblik over årets udgiftsbaserede regnskabsresultat.
Fra regnskabsopgørelsen for det udgiftsbaserede regnskab bemærkes,
at resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 23,1 mio. kr. I forhold til det
oprindelige budget svarer det til et forbedret resultat på 23,1 mio. kr., mens regnskabet i forhold
til korrigeret budget udviser en forbedring på 232,4 mio. kr.,
at resultatet for Forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 41,9 mio. kr. I oprindelig budget
var der budgetteret med et underskud på 93,2 mio. kr. I forhold til korrigeret budget udviser
regnskabet et forbedret resultat på 43,9 mio. kr.,
at det samlede resultat viser et underskud på 65,0 mio. kr., mens der i det oprindelige budget var
budgetteret med et underskud på 139,4 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udviser
regnskabet et forbedret resultat på 276,3 mio. kr.
Om kommunens økonomiske status bemærkes,
at kommunens egenkapital ved udgangen af 2013 er 9,9 mia. kr., hvor den var 6,1 mia. kr. ved
udgangen af 2012. Stigningen skyldes primært, at den indre værdi af aktierne i Aalborg Forsyning-Holding A/S er vurderet til at være 3,8 mia. kr. højere end ved udgangen af 2012. Egenkapitalen er inklusive værdien af kommunens jord og bygninger, tekniske anlæg mv.,
at den samlede gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 936,6 mio. kr.,
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at

at

at

kassebeholdningen skal sammenholdes med gælden til forsyningsvirksomhederne. Beløbet skal
endvidere ses i sammenhæng med en forventet overførsel af midler fra 2013 til 2014/2015, som
forelægges til politisk godkendelse,
der er sket en nettoforøgelse af den langfristede gæld på det skattefinansierede område (eksklusive selvejende institutioner og ældreboliger) på 13,4 mio. kr. Den langfristede gæld (inklusive
selvejende institutioner og ældreboliger) udgør 1.456,1 mio. kr. ved udgangen af 2013, og
ved udgangen af 2013 udgør gælden vedrørende ældreboliger 438,4 mio. kr. og 900.000 kr.
vedrørende selvejende institutioner.

Fra regnskabet kan endvidere konstateres,
at befolkningstallet i Aalborg Kommune pr. 31. december 2013 udgør 205.809 svarende til en
samlet vækst på 2.334 indbyggere i forhold til sidste år, svarende til en vækst på 1,1 pct.,
at personaleforbruget ved udgangen af 2013 var 15.852 heltidsansatte mod budgetteret 16.782,8
at lønudgiften i alt har været 6.361,7 mio. kr. i 2013 mod budgetteret 6.516,8 mio. kr.,
at der i forhold til det foreløbige regnskab 2013, som blev præsenteret på byrådets temadag den
24. marts 2014, er sket ændring vedr. afdrag på kommunens langfristede gæld. Ultimo marts
2014 har Aalborg Kommune således ekstraordinært afdraget 31,4 mio. kr. på den langfristede
gæld som følge af for meget hjemtaget lån i 2013.
Oprindelig
B 2013
mio. kr.

Korrigeret
B 2013
mio. kr.

R 2013
Afv. til
mio. kr. oprindelig
budget

Afv. til
Korrigeret
budget

Skatter ...............................................................................

-8.381,5

-8.396,9

-8.399,5

-18,0

-2,6

Generelle tilskud, momsrefusion m.v. ................................

-3.249,3

-3.101,6

-3.103,3

146,0

-11.498,5 -11.502,8

128,0

-1,7
-4,3

Indtægter i alt .....................................................................

-11.630,8

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE
Indtægter

Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)

169,3
351,5
5.038,2
2.300,7
2.434,0

162,9
365,8
5.089,2
2.339,0
2.457,3

140,6
364,0
5.074,7
2.348,8
2.373,7

-28,7
12,5
36,5
48,1
-60,3

Rammebeløb .....................................................................

14,0
872,6
145,1

24,4
894,5
3,4

13,4
876,9
0,0

-0,6
4,3
-145,1

-22,3
-1,8
-14,5
9,8
-83,6
-11,0
-17,6
-3,4

Driftsudgifter i alt ............................................................

11.325,4

11.336,5

11.192,1

-133,3

-144,4

Renter m.v. ........................................................................

0,0

-18,6

-9,2

-9,2

9,4

-305,4

-180,6

-319,9

-14,5

-139,3

Borgmesterens Forvaltning .................................................
Teknik- og Miljøforvaltningen ............................................
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen .............................
Ældre- og Handicapforvaltningen .......................................
Skole- og Kulturforvaltningen ............................................
Forsyningsvirksomhederne .................................................
Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling…..

Resultat af ordinær driftsvirksomhed..................................
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Oprindelig
B 2013
mio. kr.

Korrigeret
B 2013
mio. kr.

34,5
62,1

37,2
84,1

33,0
69,9

27,5
101,8

96,0
39,8

101,2
61,4

R 2013
Afv. til
mio. kr. oprindelig
budget

Afv. til
Korrigeret
budget

11,7
35,1

Anlægsudgifter

Rammebeløb ......................................................................

0,0

0,0

0,0

0,0

Anlægsudgifter i alt ..........................................................

335,3

413,2

349,3

14,0

9,0
13,1
-3,3
-3,7
-30,7
-48,3
0,0
-63,9

Resultat af ord. drifts- og anlægsvirksomhed ..................

29,9

232,6

29,4

-0,5

-203,2

Køb af jord incl. byggemodning..........................................

-36,4
52,7

-44,5
67,4

-38,2
31,9

-1,8
-20,8

Jordforsyning i alt ............................................................

16,3

22,9

-6,3

-22,6

6,3
-35,5
-29,2

Resultat af det skattefinansierede område .......................

46,2

255,5

23,1

-23,1

-232,4

Anlæg (Udgifter - indtægter) ..............................................

-17,4
110,6

-23,7
109,5

-61,6
103,5

-44,2
-7,1

Resultat Forsyningsvirksomhederne ................................

93,2

85,8

41,9

-51,3

-37,9
-6,0
-43,9

C. Resultat i alt (A+B) ......................................................

139,4

341,3

65,0

-74,4

-276,3

Borgmesterens Forvaltning .................................................
Teknik- og Miljøforvaltningen ............................................
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen .............................
Ældre- og Handicapforvaltningen .......................................
Skole- og Kulturforvaltningen ............................................
Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling..............

46,2
97,2
24,2
98,1
70,5
13,1

-8,8
28,2
-25,5
-26,7

Jordforsyning
Salg af jord ........................................................................

B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE
Drift (Udgifter - indtægter) .................................................

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

I regnskabets bilagsdel er der udarbejdet tilsvarende oversigter fordelt på forvaltningsniveau og
sektorniveau (bevillingsniveau).
Regnskabet vil kunne læses på kommunens hjemmeside efter godkendelsen i byrådet den 28. april
2014.
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Regnskabsdokumenterne – Årsberetningen og Bilagshæftet – samt Grønne Regnskaber 2012 fra
Forsyningsvirksomhederne er vedhæftet.
Aalborg Forsyning Administration Grønne regnskab 2013
Aalborg Forsyning Gas- Grønne regnskab 2013
Aalborg Forsyning Renovation - Grønne regnskab 2013
Aalborg Forsyning Varme Grønne regnskab 2013
Bilag til årsberetningen regnskab 2013
Årsberetning 2013
Beslutning:
Anbefales.
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Punkt 3.

Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2013.
2014-16148.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold
til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Sagsbeskrivelse
Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller
mere.
Dette er bl.a. for at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk
bevågenhed. Behandlingen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år,
hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende, uanset om anlægsarbejdet er ét
– eller flerårige.
Som følge af ændret forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2014, er det de nye udvalg som har behandlet
forvaltningernes indstillinger om ”Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2013”.
I skemaerne under hver forvaltning viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført til 2014 (O) eller
tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i
mellemregningsforholdet med kommunen.
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Borgmesterens Forvaltning
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere:
1.000 kr.

U/
I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K

Påbegyndt Afsluttet

Borgmesterens Forvaltning
Sektor Fælles kommunale udgifter
m.m.
Rammebeløb til vedligeholdelse ……… U
Rammebeløb til AKKC. Anlægstilskud . U

28.331
8.000

28.088
7.737

-243
-263

O
K

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

1.283
10.000

2.218
10.324

935
324

O
K

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

(Overført fra Forvaltning for Sundhed og
Bæredygtig Udvikling som følge af ændret forvaltningsstruktur):
Tekniske installationer
Energipulje 2011

U
U

(Heraf er 4,4 mio. kr. overført til balance
vedr. tidligere afregningsmodel)

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Sektor Fælles kommunale udgifter
Rammebeløb til vedligeholdelse
I 2013 er der anvendt 28.088.000 kr. til udvendige vedligeholdelsesarbejder foretaget efter prioriteret liste efter tilstandsrapporter. Det er f.eks. til mindre tagudskiftninger på skoler, PCB luftprøver
på 45 skoler samt ABA anlæg i AKKC, Springeren: Maritimt Oplevelsescenter og på Vodskov skole, nedtagning af bygninger ved Ulsted Mølle og udgifter til skimmelsager i 3 børnehaver samt
akutte arbejder som udskiftning af vinduer, utætte tagrender, reparation af hegn og kloakker mm.
Mindreforbruget på 243.000 kr. overføres til færdiggørelse af uafsluttede projekter.
Anlægstilskud Aalborg Kongres og Kultur Center
Til vedligeholdelse og forbedringer i niveauet 70-75 mio. kr. udbetales årligt 8 mio. kr. i anlægstilskud til dækning af ydelser på lån optaget til formålet.
Herudover betales der til kontraktlige forpligtelser med køkken i alt maksimalt 350.000 kr., som
finansieres af momsrefusion. Det overskydende beløb på 263.000 kr. tillægges kassebeholdningen.
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Tekniske installationer
Projekt hvortil der årligt afsættes et rammebeløb på 1,5 mio. kr. I 2013 er beløbet mindre grundet
overførsel fra 2012. Der er siden 2006 ikke gennemført planlagt vedligeholdelse på tekniske installationer, kun reparationer af skader. Forbruget på skader forøges, idet den generelle standard derved
bliver dårligere. Forsikringen på skjulte rør er opsagt og udgifterne til reparationer afholdes af dette
projekt uden at budgettet er forhøjet eller pristalsreguleret. Merforbruget på 935.000 søges overført
til projektet for 2014.
Energipulje 2011
Projekt til energibesparende projekter. Projekter er igangsat fra 2011 og de sidste endeligt afsluttede
i 2013. Nettoforbruget er 5,9 mio. kr. Hertil skal lægges 4,4 mio. kr., som i 2013 er overført til balancen vedrørende tidligere afregningsmodel for energispareprojekter.

By- og Landskabsforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/
Påbegyndt
M

Afsluttet

(Teknik- og
Miljøforvaltningen)
Sektor: AK-Arealer
00.22.02 Boligformål
Projekt 2737 Haraldslund Frugtplantage

U
I

11.196
-34.198

12.495
-33.154

1.299
1.044

O

01.00
01.02

12.13
12.13

Projekt 2794 Kongerslev, Gartnervænget

U
I

2.551
-2.224

2.408
-1.944

-143
280

O

01.07
01.07

12.13
12.13

U
I

2.900
-1.600

2.249
-560

-651
1.040

O

01.07
01.09

12.13
12.13

U
I

10.640
-3.361

10.646
-3.362

6
-1

K

01.10
01.10

12.13
12.13

00.22.03 Erhvervsformål
Projekt 2823 Mou, Erhvervsområde

Sektor: Byfornyelse
00.25.15 Byfornyelse
Projekt 2985 Områdefornyelse,
Svenstrup
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1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/
Påbegyndt
M

Afsluttet

Sektor: Veje
02.28.11 Vejvedligeholdelse
Projekt 2460, Trafikregulerende og
Sikkerhedsfremmende foranstaltninger

U

3.694

4.545

851

O

01.13

12.13

Projekt 2717, Opfølgning på
trafiksikkerhedshandlingsplanen

U

7.004

4.384

-2.620

O

01.13

12.13

Projekt 2887 ITS-Trafikledelse
”Grøn Trafikpolitik”

U

8.000

8.000

0

01.11

12.13

Projekt 2901 Genopretning af broer
og bygværker

U

4.051

4.051

0

01.11

12.13

U

14.000

14.231

231

O

01.11

12.13

U

24.600

34.763

10.163

K

01.11

12.13

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn
og unge
Projekt 2889 Parkering v/Gigantium

02.32.33 Færgedrift
Projekt 2898 Ny færge, Egholm II

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Sektor AK-Arealer
Haraldslund Frugtplantage
Der er gennemført byggemodning af i alt 31 byggegrunde samt 1 storparcel.
Der resterer salg af 1 grund.
Projektet afsluttes med et samlet merforbrug, udgifter på 1.299.000 kr. og et mindreforbrug, indtægter på 1.044.000 kr., hvilket foreslås finansieret over projekt 2496, Udbygning af eksisterende Erhvervsarealer med i alt 2.343.000 kr.
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Kongerslev, Gartnervænget
Projektet blev overtaget fra Sejlflod Kommune ved kommunesammenlægningen i 2007, hvor der
fremgik en salgsindtægt på 700.000 kr. Her udover er der solgt 4 grunde i 2007 og 2 grunde i 2010.
Der resterer salg af 3 grunde.
Projektet afsluttes med et samlet mindreforbrug, udgifter på 143.000 kr. og et mindreforbrug, indtægter på 280.000 kr. som foreslås finansieret på projekt 0002, Salg af grunde.
Mou, Erhvervsområde
Der er solgt 7.000 m2 erhvervsareal. Der resterer salg af 20.000 m2.
Projektet afsluttes med et mindreforbrug, udgifter på 651.000 kr. og et mindreforbrug, indtægter på
1.040.000 kr. Netto resultatet finansieres over projekt 0002 Salg af grunde.

Sektor Byfornyelse
Områdefornyelse i Svenstrup
Planlægning og gennemførelse af områdefornyelse i Svenstrup, omfatter fysiske tiltag i de offentlige rum, beboerinddragelse og formidling.
Projektet har kørt planmæssigt og er afsluttet i 2013.

Sektor Veje
Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger
Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.
Budgetlister for 2013 blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 6. december 2012.
Midlerne var disponeret til bl.a. skolevejsprojekter, trafiksanering/hastighedsdæmpning i byer og
renovering af bump.
Der er i 2013 bl.a. afholdt udgifter til:
Trafiksikkerhed på 11 skoler, projekter ifm. borgerhenvendelser, bl.a. faste fartvisere, bump på
Strøybergsvej, Godtlandsvej, Th. Garders Vej mm., og byzonetavler i oplandsbyer (ikke afsluttet,
ønsker overførsel af midler til 2014) og ny belægning på Vor Frue Plads.
Merforbruget på 851.000 kr. finansieres ved mindreforbrug på projekt 2717, Opfølgning på trafiksikkerhedshandlingsplanen.
Opfølgning på trafiksikkerhedshandlingsplanen
Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.
Budgetlister for 2013 blev forelagt Teknik- og miljøudvalget den 6/12 2012.
Midlerne var disponeret til bl.a. trafiksikkerhedsprojekter, afmærkning for cyklister i kryds, projekt
ved Peder Barkes Gade (Vor Frue Kirke-området) og renovering af bump.
Der er i 2013 bl.a. afholdt udgifter til: Sikkerhedsvedligeholdelse af broer, projekt ved Peder Barkes
Gade (Vor Frue Kirke-området), projektet er ikke færdig pga. arkæologiske undersøgelser. Blå cykelfelter og afmærkningsprojekt på Rørdalsvej.
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De resterende midler 2.620.000 kr. ønskes overført til bl.a. projekt 2460 til dækning af merforbrug
og færdiggørelse af mindre projekter og vedligeholdelse af bump, som ikke blev færdiggjort i 2013.
Resten ønskes overført til færdiggørelse af bl.a. Vor Frue Plads og supplerende byzonetavler i byer.
ITS – Trafikledelse ”Grøn Transportpolitik”
Aalborg Kommune har i samarbejde med Vejdirektoratet etableret et nyt dynamisk trafikkort i 2011
på den fælles trafikportal ”Trafikken.dk/Nordjylland”. Trafikanterne får via det nye trafikkort, hvor
de aktuelle rejsehastigheder vil blive vist, bedre mulighed for at planlægge deres rejsetidspunkt. Et
kamerabaseret rejsetidsmålesystem er etableret på vejnettet til brug for dataindsamling til systemet.
Herudover leverer ITS-anlægget i og omkring Limfjordstunnelen trafikdata til kortet.
Trafikanterne kan nu også få overblik over trafiksituationen på smartphone via en app (lanceres i
2014), der benytter data fra systemet.
Rådighedsbeløb i årene 2011 til 2013: 8 mio. kr.
Forbrug i alt: 8 mio. kr.
Genopretning af broer og bygværker
Projektet blev afsluttet i 2012
Bevillingen er anvendt til renovering af broer i henhold til handlingsplanen.
Der er udskiftet til nye bygværker følgende steder: Karen Palsgårdsvej over Lindenborg Å (v. Sejlflod) og Lindholmsvej over Kridtbanestien (Nørresundby).
Rådighedsbeløb i årene 2011 og 2012: 4,1 mio. kr.
Forbrug: 4,1 mio. kr.
Parkering v/Gigantium
Ved anlægsprojektet er der etableret ca. 280 parkeringspladser øst for Gigantium.
Rådighedsbeløb: 14 mio. kr.
Forbrug: 14,2 mio. kr.
Merforbruget på 231.000 kr. finansieres ved projekt 2885, Nordkraft.

Ny færge, Egholm II
Merforbruget er på 10,2 mio. kr.
Egholm II blev sat i drift 25. november 2013. Anlægget er færdiggjort og retssager ift. rådgiver og
entreprenøransvar er afsluttet i 2013 i en sådan grad, at anlægsprojektet afsluttes med regnskab
2013. Udgifterne er låneberettigede og udgiften lånefinansieres jf. tidligere beslutning i budget
2011-14.
Udgifterne er indgået i den kommunale låneramme og har dannet baggrund for lånoptagelse. Merforbruget regnskabsforklares derfor i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

12.000

12.086

86

O/K/
Påbegyndt
M

Afsluttet

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

U

O

01.01.12

31.12.13

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Sektor Børn og Unge
Ny børnehave Nørresundby
Byggeriet af ny børnehave på adressen Løvbakken 1, 9400 Nørresundby er afsluttet og taget i brug
medio 2013.

Ældre- og Handicapforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

3685 Enghuset, 36 boliger, serviceareal

U
I

7.240
-2.161

7.348
-2.161

108
0

K
K

11.06.2007

31.12.2013

3686 Flytteudgifter Masterplan

U
I

3.047
-355

3.401
-355

354
0

K
K

11.06.2007

31.12.2013

0009 Ryesgade, 20 boliger, serviceareal

U
I

2.740
-800

2.797
-800

57
0

K
K

01.01.2010

31.12.2013

Forbrug

Afvigelse O/K/M Påbegyndt

Afsluttet

Ældre- og Handicapforvaltningen
Sektor Tilbud for mennesker med
handicap

Aalborg Byråd
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1.000 kr.

0037 Behandlingscentret Hammer
Bakker

U/I

Anlægsbevilling

U
I

5.800
0

Forbrug

Afvigelse O/K/M Påbegyndt

5.071
0

-729
0

K
K

01.01.2012

Afsluttet

01.01.2013

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:

Sektor Tilbud for mennesker med handicap
Driftsikring af boligbyggeri:
Enghuset 36 boliger
Projektet har omfattet etablering af 36 nye boliger til sindslidende. Boligerne er ejet af Boligselskabet Vanggården - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune.
Projektets samlede anlægssum har været på 7.240.000 kr. i udgifter og 2.161.000 kr. i indtægter.
Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 108.000 kr. primært som følge af ekstrafundering og vejrligsforanstaltninger.
Flytteudgifter Masterplan
Projektet har omfattet flytteudgifter forbindelse med den omfattende masterplan med ombygning af
boliger for voksne handicappede.
Projektets samlede anlægssum har været på 3.047.000 kr. i udgifter og 355.000 kr. i indtægter.
Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 354.000 kr.
Ryesgade 20 boliger
Projektet har omfattet etablering af 20 nye boliger til borgere med sindslidelse. Boligerne er ejet af
Viva bolig - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune.
Projektets anlægssum har været på 2.740.000 kr. i udgifter og 800.000 kr. i indtægter.
Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 57.000 kr. primært som følge af store grundvandsproblemer.

Botilbud til længerevarende ophold:
Behandlingscentret i Hammer Bakker
Projektet har omfattet en etablering af 5 boliger i eksisterende bygning.
Lejlighederne indrettes i parterre i eksisterende bygning ”Behandlingscentret Bodil Hjorts Vej 9” og
skal anvendes til udslusning af beboere fra institutionen.
Projektets anlægssum har været på 5.800.000 kr. i udgifter.
Aalborg Byråd
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Det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på 729.000 kr. primært som følge af markedets priser på daværende tidspunkt.

Skoleforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

39.036
23.000
18.000

39.049
22.958
17.972

13
-42
-28

O/K/
Påbegyndt
M

Afsluttet

(Skole- og Kulturforvaltningen)
Sektor Skoler
Alle skoler, arbejdstilsynsprojekter
Tofthøjskolen
Vadum Skole

U
U
U

K
K
K

06.09
10.07
10.07

12.13
12.13
12.13

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Sektor Skoler
Alle skoler arbejdsmiljøprojekter
I perioden fra 2009-2013, hvor der er blevet afsat anlægsmidler til konkrete AT-påbud på skolerne,
er der løbende blevet givet en del påbud. Som de største kan nævnes Sulsted skole, Vejgaard Østre
skole med AT-påbud om ventilation. Tornhøjskolens DUS med hensyn til ventilation, belysning,
indeklima mm.; et AT-påbud der gav anledning til etablering af DUS på selve Tornhøjskolen. Og
senest AT-påbud om ventilation på Vodskov skole, samt mange små påbud om diverse akutsikreguleringer, belysningsregulering og varmereguleringer.
Kontoen er afleveret indenfor den økonomiske ramme.
Tofthøjskolen
Projektet omfatter og er indrettet efter begrebet fleksibelt læringsmiljø ved en tilbygning af nyt indskolingsafsnit med tilhørende DUS og stort "torv" som samlingssal med en hems til DUS-aktiviteter
og lignende.
Til projektet på Tofthøjskolen var der afsat et budget på i alt 18 mio. kr. fordelt over 5 budgetår.
Byggeriet er afleveret inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer.

Aalborg Byråd
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Vadum skole
Vadum skole er indrettet efter begrebet fleksibelt læringsmiljø, med en varieret indretning, som gør
det muligt at veksle mellem forskellige pædagogiske metoder og undervisningsformer.
De eksisterende rammer er udnyttet optimalt i forbindelse med ombygningen, hvor de eksisterende
dunkle lokaler og gangområder er omdannet til et kreativt og indbydende undervisningsmiljø, hvor
skolen kan arbejde med en større fleksibilitet i undervisningen.
I projektet er endvidere medtaget en udvidelse af skolens DUS svarende til et bruttoareal på ca. 241
m², samt en opfyldelse af påbud fra Arbejdstilsynet om forbedring af indeklimaet i skolens undervisningsdel herunder etablering af mekanisk ventilation.
Til projektet på Vadum skole var der afsat et budget på i alt 18 mio. kr. fordelt over 3 budgetår.
Byggeriet er afleveret inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer.

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

U
U
I
U

9.800
6.000
0
85.000

9.775
6.978
-949
85.116

-25
978
-949
116

K
K
K
K

10.10
10.09
10.09
10.08

12.13
12.13
12.13
12.13

U
I
U

410.105
-263.543
6.000

424.722
-263.782
0

14.617
-239
-6.000

K
K
K

08.06
08.06
08.06

12.13
12.13
12.13

U/I

O/K/
Påbegyndt
M

Afsluttet

(Skole- og Kulturforvaltningen)
Sektor Fritid
Aalborg Stadion nyt lysanlæg
Frejlev Hallen
Gigantium Svømmehal
Sektor Kultur
Nordkraft, byggeafsnit A, B,C
Nordkraft P-fond
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Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Sektor Fritid
Aalborg Stadion lysanlæg
Projektet omfatter nyt lysanlæg til Aalborg Stadion, og der var budgetteret med 9,8 mio. kr. til projektet. Det gamle lysanlæg levede ikke op til kravene for internationale kampe. Det gør det nye anlæg, og det er produceret således, at det kan udbygges, hvis kravene bliver ændret. Lysanlægget er
designet specielt til Aalborg Stadion. Elitefacilitetsudvalget har bidraget med 1.550.000 kr. til projektet. Projektet er afsluttet og viser et mindre forbrug på 24.500 kr.
Frejlevhallen
Projektet omfatter en annekshal til Frejlevhallen, og der var afsat 6 mio. kr. Hallen er bygget uden
omklædningsrum, men med depotfaciliteter. Omklædningsrummende i den eksisterende Frejlevhal
benyttes også af brugerne i den nye hal. Projektet er afsluttet og viser et merforbrug på 29.000 kr.
Svømmehallen i Gigantium
Svømmehallen er en bygget som en integreret del af Gigantium, og der var afsat 85 mio. kr. til projektet. Tilbygningen omfatter et 25 m. bassin, et springbassin, et familieområde med 4 bassiner, et
wellnessområde samt en cafe. Hertil kommer en konferencesal med plads til 400 gæster. Projektet
er afsluttet og viser et merforbrug på 116.000 kr. Merforbruget skyldes primært uforudsete udgifter
til tilretning af de brandtekniske krav i Gigantium.
Elitefacilitetsudvalget har bidraget med 1 mio. kr. til konferencesalen.

Sektor Kultur
Nordkraft
Byggeriet af Nordkraft startede i 2007 og blev afsluttet i 2013. Nordkraft er en tidligere industribygning, der er omdannet til en kombination af kulturtilbud og private lejemål. Budgettet er tilrettet
i takt med, at byggeriet er skredet frem, og det endelige budget er på 410 mio. kr. i udgifter og 263
mio. kr. i indtægter. Indtægterne er dels opnået ved salg af lejligheder i Nordkraft, dels salg af
kommunale bygninger. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 14,4 mio. kr. Herfra skal trækkes
et uforbrugt budget til oprettelse at p-pladser på 6 mio. kr. Dette giver et merforbrug i forhold til
anlægsbevillingen på 8,4 mio. kr.
Der er udarbejdet et specielt regnskab for projektet, hvoraf bl.a. fremgår, hvilke salg af kommunale
bygninger der indgår i projektet.
Nordkraft P-fond
Se bemærkninger under Nordkraft.
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Miljø- og Energiforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere
1.000 kr.

U Anlægs/I bevilling

Forbrug Afvigelse

O/K/
Påbegyndt Afsluttet
M

(Forsyningsvirksomhederne)
Sektor: Aalborg Forsyning, Varme
Projekt 5201, Diverse byggemodninger

U

6.000

5.526

-474

M

01.2013

12.2013

Projekt 5295, Central kraftvarmeforsyning af
institutionerne i Hammer Bakker

U

8.539

8.489

-50

M

01.2010

12.2013

Projekt 5588, Genbrugsplads Nibe, Ændret arealanvendelse på eksisterende plads
U

12.447

12.512

65

M

01.2011

12.2013

Projekt 5589, Genbrugsplads Gandrup, Etablering af ny plads

U

11.200

11.697

497

M

01.2011

12.2013

Projekt 5586, Genbrugsplads Hou, Modernisering af eksisterende plads

U

7.650

7.451

-199

M

01.2011

12.2013

Projekt 5421 Dyrkningsdeklaration, Vissevej
142

U

4.245

4.243

-2

M

09.2011

10.2013

Projekt 5423, Dyrkningsdeklaration, Duedal 89

U

2.400

2.400

0

M

06.2013

11.2013

Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation

Sektor: Aalborg Forsyning, Administration

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Sektor Aalborg Forsyning, Varme
Diverse byggemodninger.
Anlægssum 6 mio. kr.
Anlægsarbejdet omfattede udbygning af hoved- og gadeledninger i områder med eksisterende bebyggelse samt i byggemodningsområder.
I 2013 har der været udgifter for 5,5 mio. kr. De største byggemodningsprojekter har været i følgende områder: Tingbergens Alle 680.000 kr., Danagården 550.000 kr., Griegsvej 650.000 kr., Visionsvej 360.000 kr., Østre Havn 380.000 kr., Zennia Park 240.000 kr., Siemens hal 10 & 11 230.000 kr. og Assensvej 800.000 kr.
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Der har i 2013 været en mindreudgift på 474.000 kr.

Central kraftvarmeforsyning af institutionerne i Hammer Bakker.
Anlægssum 8,5 mio. kr.
Projektet omfattede etablering af pumpestation ved Tingvej, hoved- og stikledningsnet i institutionsområdet til ca. 100 målerinstallationer samt nedbrydning af installationer i eksisterende kedelcentral.
Der har været et mindreforbrug 50.000. kr. på projektet.

Sektor Aalborg Forsyning, Renovation
Genbrugsplads, Nibe
Anlægssum 12,4 mio. kr.
Projektet har omfattet ombygning af den eksisterende genbrugsplads Nibe med ændret arealanvendelse. Det bemærkes, at det afsluttende asfaltslidlag forventes udlagt i løbet af 2014.
Der har været et merforbrug på 65.000 kr.
Genbrugsplads, Gandrup
Anlægssum 11,2 mio. kr.
Projektet har omfattet en ny plads ved Teglvænget i Gandrup, omfattet af lokalplan nr. 3.21 Erhvervsområde vest for Teglvænget, Gandrup. Det bemærkes, at det afsluttende asfaltslidlag forventes udlagt i løbet af 2014.
Der har været et merforbrug på 497.000 kr.
Genbrugsplads, Hou
Anlægssum 7,7 mio. kr.
Projektet har omfattet modernisering af den eksisterende genbrugsplads ved Hou. Det bemærkes, at
det afsluttende asfaltslidlag forventes udlagt i løbet af 2014.
Der har været et mindreforbrug på 199.000 kr.

Sektor Aalborg Forsyning, administration
Dyrkningsdeklaration, Vissevej 142
Anlægssum 4,2 mio. kr.
Projektet har omfattet en frivillig aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationen på ejendommen.

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

Side
Autorisation

18

Dyrkningsdeklaration, Duedal 89
Anlægssum 2,4 mio. kr.
Projektet har omfattet en frivillig aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationen på ejendommen.
Beslutning:
Anbefales.
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Punkt 4.

Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling
2014 - Hele kommunen.
2014-16859.
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på 16.590.000 kr. i merudgift
til budget 2014,
at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på 3.236.000 kr. i merudgift til budget
2014,
at der til sektor Rammebeløb gives en tillægsbevilling på 3.398.000 kr. i merudgift til budget
2014, og
at merudgifterne fra regnskab 2013 på sektorerne Beredskab og Parkeringskontrol i alt 3.847.000
kr. overføres til Miljø- og Energiforvaltningen som følge af ændret forvaltningsstruktur 2014.
I alt foreslås der til Borgmesterens Forvaltnings områder, drift overført 23.224.000 kr. til 2014.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor AK-Arealer (drift) gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. i merudgift (Budget
2014),
at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 3.070.000 kr. i
mindreudgift, (Budget 2014),
at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 195.000 kr. i mindreudgift, (Budget
2014),
at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 99.000 kr. i merudgift, (Budget 2014), og
at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på 39.670.000 kr. i merudgift (Budget 2014).
Det bemærkes, at med indstillingen reduceres By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2014
med 2,9 mio. kr., eksklusive resultatcentret Entreprenørenheden. Med indstillingen overføres der
budget mellem sektorerne og fra drift til anlæg.
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Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto 9.607.000 kr. til budget
2014,
(Heraf udgør -253.000 kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen),
at der på sektor Voksen Familie- og Socialudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto
6.352.000 kr. til budget 2014,
(Heraf udgør -3.228.000 kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede
tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen),
at der på sektor Voksen Beskæftigelsesudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto
15.350.000 kr. til budget 2014,
(Heraf udgør 333.000 kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), og
at der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto 28.076.000 kr. til budget 2014.
I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen overføres 59.385.000 kr. til budget 2014. Heraf
overføres til drift 62.533.000 kr. og til status vedrørende de takstfinansierede tilbud -3.148.000 kr.
Beskæftigelsesudvalget: Per Clausen og Mariann Nørgaard var fraværende.
Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at
at
at

der til sektor Serviceydelser for ældre, drift, overføres 1.982.000 kr. til 2014,
der til sektor Tilbud for mennesker med handicap, drift, overføres -15.293.000 kr. til 2014, og
der til sektor Myndighedsopgaver og administration, drift, overføres 385.000 kr. til 2014.

Mette Ekstrøm Jensen var fraværende

Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives en tillægsbevilling til sektor Skoler på 54.345.000 kr. til drift budget 2014, og
at der gives en tillægsbevilling til sektor Skoler på 10.000.000 kr. til drift budget 2015.
Per Clausen og Jan Nymark Thaysen var fraværende.
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Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at til sektor Sundhed (driftsbudget) overføres 7.000.000 kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering,
der ligger udenfor serviceudgifterne,
at til sektor Sundhed overføres 4.853.000 kr. til driftsbudgettet 2014,
at til sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid overføres 2.181.000 kr. til driftsbudgettet 2014,
at til sektor Kollektiv Trafik overføres 3.202.000 kr. til driftsbudgettet 2014,
at til sektor Administration overføres 440.000 kr. til driftsbudgettet 2014,
at til sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid overføres 4.713.000 kr. til driftsbudgettet 2014 fra regnskabet for Skole- og Kulturudvalgets område, og
at til sektor Bibliotek overføres 260.000 kr. til driftsbudgettet 2014 fra regnskabet for Skole- og
Kulturudvalgets område.

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at ikke-forbrugte midler i 2013 på
5.806.000 kr. vedrørende skattefinansierede konti overføres til 2014.
Lene Krabbe Dahl og Lasse Frimand Jensen var fraværende.

Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der efter vedtagelsen af udvalgenes indstillinger vil
være en budgetteret overskridelse i forhold til servicerammen efter sanktionslovgivningen på 130,4
mio. kr.
Borgmesterens Forvaltning indstiller i forlængelse af udvalgenes indstillinger, at byrådet godkender,
at de 5.000.000 kr., der på sektor Fælles kommunale udgifter er indstillet overført til DGI Landsstævne, overføres til 2015,
at de 1.200.000 kr., der på sektor Administration, Borgmesterens Forvaltning, er indstillet overført til miljøforbedrende ombygning af Lønkontoret, overføres til 2015,
at de 2.384.000 kr. af de 3.202.000 kr., der på sektor Kollektiv Trafik, Sundheds- og Kulturforvaltningen, er indstillet overført til 2014, overføres til 2015, da den pågældende afregning til
NT vedrørende skolebuskørsel først finder sted i 2015,
at de 2.000.000 kr. af de 9.502.000 kr., der på sektor Administration, Miljø- og Energiforvaltningen, er indstillet overført til planlægningskonto, overføres til 2015,
at der i 2014 overføres 4.300.000 kr. fra drift til anlæg på Ældre- og Handicapforvaltningens budget, sektor Serviceydelser for Ældre, vedrørende IHC-anlæg (1.300.000 kr.) og trykfølsomme
gulve (3.000.000 kr.) på Fremtidens Plejehjem,
at der af driftsoverførslen på 4.048.000 kr. til sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid, Sundheds- og
Kulturforvaltningen, i 2014 overføres 2.471.000 kr. til anlæg (Prioriteringskataloget),
at der på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens driftsbudget for serviceudgifter overføres et
rammebeløb på 40,0 mio. kr. fra 2014 til 2015, idet forvaltningen forventer, at der ved uændret
lovgivning vil kunne overføres 30 – 40 mio. kr., og
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at

der på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget for serviceudgifter på sektor Veje i 2014
overføres et rammebeløb på 15,0 mio. kr. fra drift til anlæg, idet forvaltningen forventer, at der
vil kunne overføres 10 – 15 mio. kr.

Derved reduceres den budgetterede serviceramme-overskridelse i 2014 til 58,0 mio. kr.
Borgmesterens Forvaltning foreslår, at det i forbindelse med budgetlægningen for 2015 vurderes,
om ovenstående budgetændringer er realistiske, samt om der skal træffes yderligere beslutninger
vedrørende overførsler fra drift til anlæg, idet forvaltningerne på dette tidspunkt kan foretage realistiske vurderinger af forventningerne til overførslerne fra budget 2014 til budget 2015.

Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag:
Regnskabet viser et mindreforbrug på serviceudgifter (Aalborg Kommunes definition) på 184,5
mio. kr., hvoraf 152,7 mio. kr. søges overført til drift i 2014. Desuden søges 10,0 mio. kr. overført
til drift i 2015, 21,0 mio. kr. til anlæg i 2014 og netto 700.000 kr. til status.
Sanktionslovgivning vedrørende serviceudgifter
Ifølge LBK nr. 798 af 24/6 2013 (Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner) § 14 a nedsættes statens tilskud til kommunerne i det følgende år, hvis kommunernes regnskaber under et viser et højere niveau for serviceudgifter end det aftalte niveau. 40 pct.
af nedsættelsen fordeles mellem alle kommuner i forhold til kommunens andel af det samlede indbyggertal. De resterende 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har højere serviceudgifter i
regnskab end i budget.
Kommunernes serviceudgifter i regnskab 2013 var næsten 5 mia. kr. lavere end i de oprindeligt
vedtagne budgetter. Derfor sker der ingen nedsættelse af statens tilskud til kommunerne som følge
af regnskab 2013.
For 2014 skal kommunerne også overholde de oprindelige budgetter for serviceudgifterne. Nedenstående tabel viser Aalborg Kommunes serviceudgifter i korrigeret budget, såfremt ovenstående
indstillinger vedtages, i forhold til det oprindelige budget, som er udgangspunktet for sanktionslovgivningen.
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Tabel 1: Serviceudgifter i korrigeret budget i forhold til sanktionslovgivningen
Tillægsbevillinger serviceudgifter før denne overførselssag
Tillægsbevillinger til drift 2014 i denne overførselssag
Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering, ikke serviceudgift i ministeriets definition
Heraf aktivering, ikke serviceudgift i ministeriets definition
Efter vedtagelse af udvalgenes indstillinger– serviceudgifter i korrigeret budget i forhold til sanktionslovgivning

Mio. kr.
0,0
152,7
-7,0
-15,3
130,4

Borgmesterens Forvaltnings yderligere indstillinger – virkning i 2014:
Overførsler fra drift 2014 til drift 2015:
Borgmesterens Forvaltning, Fælles kommunale udgifter, DGI Landsstævne
Borgmesterens Forvaltning, Administration, renovering af Lønkontoret
Sundheds- og Kulturforvaltningen, Kollektiv Trafik, afregning NT skolebuskørsel
Miljø- og Energiforvaltningen, Administration, planlægningskonto
Overførsler til drift 2015 i alt

-5,0
-1,2
-2,4
-2,0
-10,6

Overførsler fra drift 2014 til anlæg 2014:
Ældre- og Handicapforvaltningen, Serviceydelser for Ældre, Fremtidens Plejehjem
Sundheds- og Kulturforvaltningen, sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid, Prioriteringskatalog
Overførsler til anlæg 2014 i alt
Overførsler af rammebeløb fra drift 2014
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, overførsel af rammebeløb drift fra 2014 til
2015
By- og Landskabsforvaltningen, sektor Veje, overførsel fra drift 2014 til anlæg
2014
Overførsel af rammebeløb i alt
Borgmesterens Forvaltnings yderligere indstillinger i alt

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

-2,5
-6,8

-40,0
-15,0
-55,0
-72,4

Efter vedtagelse af udvalgenes indstillinger og Borgmesterens Forvaltnings
yderligere indstillinger – serviceudgifter i korrigeret budget i forhold til sanktionslovgivning
-= mindreudgifter i forhold til servicerammen
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med årsregnskabet har byrådet mulighed for at bevilge uforbrugte midler overført til
følgende budgetår. Overførselsadgangen er et vigtigt styringsredskab for forvaltninger og institutioner, men kan samtidig udgøre en betydelig faktor i forskydninger mellem årene i den kommunale
økonomi.
De samlede driftsoverførsler (rammebelagte og ikke-rammebelagte) fremgår af nedenstående tabeller. Tabellerne indeholder ikke ”Borgmesterens Forvaltnings yderligere indstillinger”, jf. ovenstående.
Tabel 2. Oversigt over overførslen af drift (serviceudgifter) fra 2013 til 2014
1.000 kr.

Mindreforbrug
regnskab
(+)=
mindreforbrug

Overføres
til (-)/
fra(+)
anlæg
netto

Overføres
til (-)/
fra(+)
andre
sektorer

Overføres
til (-)/
fra(+)
status

Overføres
til samme
sektor
(budget
2015)

Overføres
til samme
sektor
(budget
2014)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Borgmesterens Forvaltning
Fælles kommunale udgifter ........................
Resultatcentre ............................................
Administration ...........................................
Rammebeløb .............................................
I alt ...........................................................

17.216
4.768
4.142
3.398
29.524

By- og Landskabsforvaltningen
AaK arealer ...............................................
Byfornyelse og boligbyggeri ......................
Parker, fritid og kirkegårde.........................
Veje ..........................................................
Myndighed og administration .....................
Entreprenør................................................
I alt ...........................................................

1.881
1.639
-2.027
1.535
803
-2.829
1.002

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Voksen – Familie- og Socialudv. ...............
Voksen - Beskæftigelsesudvalg ..................
Børn og Unge ............................................
Borgerrettede rådgivningfkt........................
I alt ...........................................................

11.650
15.350
4.309
28.076
59.385
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-1.500

874

0

16.590
0
3.236
3.398
23.224

0

250
0
-3.070
-195
99
0
-2.916

0

9.580
15.017
9.860
28.076
62.533

-4.768
-906
-1.500

-4.500
-4.500

-32

-1.631
-1.639
-1.043
-1.730
3.796
2.829
582

-5.298

-4.768

0

5.298

3.228
-333
253

0

3.148
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1.000 kr.

Mindreforbrug
regnskab
(+)=
mindreforbrug

Overføres
til (-)/
fra(+)
anlæg
netto

Overføres
til (-)/
fra(+)
andre
sektorer

Overføres
til (-)/
fra(+)
status

Overføres
til samme
sektor
(budget
2015)

Overføres
til samme
sektor
(budget
2014)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ældre- og Handicapforvaltningen
Serviceydelser for ældre .............................
Tilbud for mennesker med handicap ...........
Myndighedsopgaver og administration .......
I alt ...........................................................

12.502
-26.693
385
-13.806

Skoleforvaltningen
Skoler........................................................
Administration ...........................................
I alt ...........................................................

79.720
-115
79.605

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig
Udvikling
Sundhed ...................................................
Kultur, Landdistrikt og Fritid
(Bæredygtig udv. og landdistr.i 2013) ........
Kollektiv Trafik .........................................
Administration ...........................................
Fra Skole- og Kulturforvaltningen
Kultur, Landdistrikt og Fritid
(sektor Kultur og sektor Fritid i 2013).........
Biblioteker.................................................
I alt ...........................................................

-11.400
11.400

880

0

0

880

-15.000
0
-15.000

-375
115
-260

0
0

0

10.000
0
10.000

1.982
-15.293
385
-12.926

54.345
0
54.345

11.594

259

11.853

2.562
3.202
286

-381
154

2.181
3.202
440

260
292

4.713
260
22.649

4.713
0
22.357

0

0

0

Miljø- og Energiforvaltningen
(skattefinansieret område)
Fra Forsyningsvirksomhederne
Administration ...........................................

9.502

9.502

Beredskabsforvaltningen ............................

-1.763

-1.763

Parkeringskontrol.......................................

-2.084

-2.084

Fra Borgmesterens Forvaltning

Fra Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljø – sektor Miljø ...................................

733

733

Miljø – sektor Administration.....................

-582

-582

I alt ...........................................................

6.388

0

-582

0

0

5.806

I alt - skattefinansieret område ................

184.455

-21.000

0

-740

10.000

152.715
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I nedenstående tabel ses udvikling i overførsler de senere år.
Tabel 3: Netto-overførsler drift – sammenligning med tidligere år
OVERFØRSEL DRIFT netto mio. kr.

2009201010 2011/2012

Borgmesterens Forvaltning, inklusive rammebeløb..............................
By- og Landskabsforvaltningen (Teknik- og Miljøforvaltning 2009-2013)
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen .............................................
Ældre- og Handicapforvaltningen .......................................................
Skoleforvaltningen (Skole- og Kulturforvaltningen 2009-2013) ...........
Miljø- og Energiforvaltningen (Forsyningsvirksomhederne 2009-2013)
Sundheds- og Kulturforvaltningen (Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig
Udvikling 2009-2013) .......................................................................

11.703
15.869
-5.111
9.399
3.292
4.658

Drift i alt ..........................................................................................
Konto 8, Indskud i Landsbyggefonden ...............................................

201112

2012201313 2014/2015

24.127 25.478
2.936 8.023
-8.134 3.685
2.943 -4.240
191 1.459
7.996 1.649

13.438
13.778
28.993
9.452
13.235
8.866

23.224
-2.916
62.533
-12.926
64.345
5.806

13.887

20.462

22.649

45.636

43.946 41.116 108.224

162.715

11.744

12.800

5.826

6.362

1.214

-2.793

39.670

Overførslerne 2010-2011/2012 kan opdeles i overførsler 2010-11 på 8,4 mio. kr. og overførsler
2010-12 på 35,5 mio. kr., der blev overført fra 2010 til 2012 på grund af sanktionslovgivningen. Da
der blev overført 41,1 mio. kr. fra 2011 til 2012, er der i alt overført 76,6 mio. kr. til 2012 fra 2010
og 2011. Overførslerne fra 2012 til 2013 var markant højere end overførslerne fra tidligere år, og
denne vækst er fortsat fra 2013 til 2014.
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Budgetmæssige konsekvenser
Borgmesterens Forvaltning
Borgmesterens Forvaltning - Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
Nettodriftsudgifter

Sektor Fælles kommunale udgifter i alt – til overførsel regnskab 2013
I. Søges overført til andre sektorer:
Andel i merforbrug vedr. barselsudligning overføres til sektor Administration og
finansieres under Borgmesterens Forvaltnings øvrige konti .....................................
II. Overført fra andre sektorer:
Overført fra Sundhed og Bæredygtig udvikling - Akutmidler ...................................
III. Søges overført til anlæg:
Til Erhvervsafdelingens projektdel - rammebeløb .....................................................
IV. Overføres ikke:
Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift 2014..........................................

17.216

669
205
-1.500
16.590

Beløbet anvendes til:
Fælles informationsudgifter .....................................................................................
Aalborg Events – Videreudvikling af Aalborg Festivals ............................................
Åbning af Musikkens Hus mm. ...............................................................................
Universitarium 2013-2014 ........................................................................................
Velkomstcenter for krydstogtsskibe ..........................................................................
MBT Marathon ........................................................................................................
DM i Skills 2014 .....................................................................................................
Sekretariat ”Rammeaftaler” ......................................................................................
Fastprisaftalen .........................................................................................................
Afviklingsomkostninger vedr. El-salg ......................................................................
Fælles IT-formål (eDoc) ...........................................................................................
DGI Landsstævne.....................................................................................................
Salg af Vaarst-Fjellerad Biagasanlæg: Salgsindtægt minus lovpligtige omkostninger
overføres og reserveres til afholdelse af valg til EU-Parlamentet ...............................
European Tour Golf ................................................................................................
Akutmidler overført fra Sundhed og Bæredygtig Udvikling til HR og arbejdsmiljø i
forbindelse med organisationsændringerne gældende fra 2014 .................................

150
150
500
500
500
1.193
388
240
3.542
295
1.500
5.000

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

16.590

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

427
2.000
205

Side
Autorisation

28

Borgmesterens Forvaltning - Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
Nettodriftsudgifter

Sektor Beredskab i alt – til overførsel regnskab 2013 ..........................................

-1.763

I. Søges overført til andre sektorer:
Sektor overføres til Miljø- og Energiforvaltningen som følge af organisationsændringerne gældende fra 2014 ..................................................................................
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Beredskab i alt - til drift 2014...................................................................
Beløbet anvendes til:
I alt ........................................................................................................................

Borgmesterens Forvaltning -Beløb i 1.000 kr.

1.763
0
0
0

0

Overførsel
Nettodriftsudgifter

Sektor Parkeringskontrol i alt – til overførsel regnskab 2013..............................

-2.084

I. Søges overført til andre sektorer:
Sektor overføres til Miljø- og Energiforvaltningen som følge af ændret forvaltningsstruktur fra 2014 ............................................................................................
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Parkeringskontrol i alt - til drift 2014 ......................................................
Beløbet anvendes til:

0
2.084
0
0
0

I alt ........................................................................................................................

0
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Borgmesterens Forvaltning -Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
Nettodriftsudgifter

Sektor Administration i alt – til overførsel regnskab 2013...................................

4.142

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
Borgmesterens Forvaltnings andel i barselsudligning overført fra FKU ...................
Overført fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling som følge af ændret
forvaltningsstruktur fra 2014:
LST projekt (Ledere som sundhedsambassadører m.m.) ..........................................
Øvrig HR ...............................................................................................................
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Administration i alt - til drift 2014 ...........................................................

0

-432
195
0
0
3.236

Beløbet anvendes til:
ØKA fælles mindreforbrug i 2013 anvendes til delvis finansiering af rammebesparelser i ØKA 2014 ...................................................................................................
Trepartsinitiativer i 2014 ........................................................................................
Miljøforbedrende ombygning af lønkontor ..............................................................
Erhvervssamarbejde ...............................................................................................
LST projekt (Ledere som sundhedsambassadører m.m.) ..........................................
Øvrig HR ...............................................................................................................

1.200
772
1.200
300
-432
195

I alt ........................................................................................................................

3.236

Borgmesterens Forvaltning -Beløb i 1.000 kr.

-669

Overførsel
Nettodriftsudgifter

Sektor Rammebeløb i alt – til overførsel regnskab 2013 ......................................

3.398

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Rammebeløb i alt - til drift 2014 ..............................................................
Beløbet anvendes til: Samme formål i 2014
Efteruddannelse af ledere ........................................................................................
Trepartsinitiativer til aktiviteter i 2014 .....................................................................
Lønpuljer ................................................................................................................

0
0
0
0
3.398

I alt ........................................................................................................................

3.398
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By- og Landskabsforvaltningen
Overførsler fra 2013 til 2014
By- og Landskabsforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter

Sektor AK-Arealer i alt – til overførsel regnskab 2013

1.881
-1.631

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor AK-Arealer i alt - til drift 2014....................................................
Beløbet anvendes til:

250

Udgiftsbaserede områder
Resultatcentrets drift ..................................................................................

250

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

250

Overførsler fra 2013 til 2014
By- og Landskabsforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt – til overførsel regnskab 2013

1.639

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift 2014 ..........................
Beløbet anvendes til:

-1.639

0

Udgiftsbaserede områder

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

0
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Overførsler fra 2013 til 2014
By- og Landskabsforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter

Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt – til overførsel regnskab 2013

-2.027

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift 2014..........................
Beløbet anvendes til:

-1.043

-3.070

Udgiftsbaserede områder
Samme formål i 2014 .................................................................................

-3.070

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

-3.070

Overførsler fra 2013 til 2014
By- og Landskabsforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter

Sektor Veje i alt – til overførsel regnskab 2013

1.535

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Veje i alt - til drift 2014.................................................................
Beløbet anvendes til:

-1.730

-195

Udgiftsbaserede områder

I alt ...........................................................................................................
+= mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014
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Overførsler fra 2013 til 2014
By- og Landskabsforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter

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

-2.829

2.829

0

Udgiftsbaserede områder
Resultatcentrets drift ..................................................................................

0

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

0

Overførsler fra 2013 til 2014
By- og Landskabsforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter

Sektor Myndighed og administration i alt – til overførsel regnskab 2013
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg: Nyt projekt Digitalisering af byggesagsarkiv
IV. Overføres ikke:
Sektor Myndighed og administration i alt - til drift 2014........................

1.385

3.214
-4.500
99

Beløbet anvendes til:
Øvrige administrative opgaver ....................................................................

99

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

99

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter

Sektor Børn og Unge i alt – til overførsel regnskab 2013

4.309

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

5.298

9.607

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
04 Sundhedsområdet
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ............................
85 Kommunal tandpleje .............................................................................
89 Kommunal sundhedstjeneste ..................................................................
05.25 Dagtilbud til børn og unge
11 Dagpleje ................................................................................................
13 Børnehaver ............................................................................................
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ..................................
16 Center for børn, unge og familier – Klub Griff .......................................
16 Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge Løvvangsområdet ....................................................................................................

672
258
490

592
4.912
1.042
49
2.000

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ....................................
23 Døgninstitutioner for børn og unge ........................................................

285
305

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

-270
-9
2.800

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

-974
491
-2.292

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.
Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter
05.17 Særlige klubtilbud.............................................................................
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge....................................................
I alt ...........................................................................................................
+= mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt – til overførsel regnskab
2013
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift 2014 .....................
Beløbet anvendes til:

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
34
-778
9.607

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
11.650
-5.298

6.352

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

7.991
-54
809
610
289

Takstfinansierede områder
Konsolidering
05.42 Botilbud for personer med særlige problemer
Kirkens Korshærs Herberg/bofællesskab .......................................................
Svenstrupgaard..............................................................................................

38
55

05.50 Botilbud til længerevarende ophold
Sventrupgaard – DAB ...................................................................................

-122

05.23 Døgninstitutioner
Træningshøjskolen

Aalborg Byråd
Magistraten

-5

Møde den 28.04.2014
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter

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

473
519
-463
-157

05.50 Botilbud til længerevarende ophold
Svenstrupgaard - DAB ..................................................................................

-341

05.52 Botilbud til midlertidigt ophold
VoksenBøgen ................................................................................................

-3.226

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

-85
9
11

I alt ..............................................................................................................

6.352

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt – til overførsel regnskab 2013
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2014........................
Beløbet anvendes til:

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
15.350

15.350

Udgiftsbaserede områder
05.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Projektafsnittet ...........................................................................................
Revalideringscenteret .................................................................................
Aktivering..................................................................................................

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

2.600
167
12.240
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter

Takstfinansierede områder
Konsolidering
05.58 Beskyttet beskæftigelse
Revalideringscenteret .................................................................................

146

05.80 Revalidering
Revalideringscenteret .................................................................................

187

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

30
-20

I alt ...........................................................................................................

15.350

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt – til
overførsel regnskab 2013
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt - til
drift 2014 ..................................................................................................
Beløbet anvendes til:

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
28.076

28.076

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

750
1.648
1.367
1.335
4.425
13.170

I alt ...........................................................................................................

28.076

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00
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Ældre- og Handicapforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.
Sektor Serviceydelser for ældre i alt – til overførsel regnskab 2013
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift 2014.................................

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
12.502
-11.400

-880
1.982

Beløbet anvendes til:
I alt ...........................................................................................................
+= mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

Ældre- og Handicapforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.
Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt – til overførsel regnskab 2013
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Tilbud for handicappede i alt - til drift 2014................................

1.982

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
-26.693

11.400

-15.293

Opgørelse af det takstfinansierede områder
Konsolidering og takstregulering
Tilbageførsel af hensatte midler på status vedr. takster 2011........................

0

Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område viser et
overskud på i alt 7,4 mio. kr. svarende til ca. 1 % af takstberegningsgrundlaget. Resultatet giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2015,
men overskuddet hensættes på konsolideringskonto, for at imødegå eventuelle fremtidige underskud på det takstfinansierede område. Beløbet indgår ikke
i overførselssagen.

0

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

-15.293

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00
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Ældre- og Handicapforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.
Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt – til overførsel regnskab 2013
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift 2014 .........
Beløbet anvendes til:
I alt ...........................................................................................................
+= mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
385

385

385

Skoleforvaltningen
Overførsler fra 2013 til 2014
Skoleforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter

Sektor Skoler i alt – til overførsel regnskab 2013

79.605

I. Søges overført til andre sektorer: Overføres til sektor bibliotek
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg: Overføres til personalearbejdspladser
IV. Overføres ikke: Overføres til 2015
Sektor Skoler i alt - til drift 2014 ............................................................
Beløbet anvendes til:
Fællesudgifter ............................................................................................
Folkeskolerne.............................................................................................
PPR ...........................................................................................................
Specialskoler ..............................................................................................
Specialpædagogisk bistand for voksne ........................................................
UU Aalborg ...............................................................................................
Kulturskolen ..............................................................................................
Ungdomsskolen .........................................................................................
IT Satsning – overføres til dækning af leasingaftaler ...................................
I alt ...........................................................................................................

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

-260
-15.000
-10.000
54.345
8.702
35.930
-100
2.271
1.642
-100
1.400
-200
4.800
54.345
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Sundheds- og Kulturforvaltningen
Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen
-------------------------------------------------------- Drift ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.
Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
Sektor Sundhed i alt – til overførsel regnskab 2014
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Sundhed i alt - til drift 2014......................................................................
Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Aktivitetsbestemt medfinansiering...........................................................................
Specialiseret genoptræning ......................................................................................
Sundhedscenter / sundhedsprojekter ........................................................................
Kvarterværkstedet ...................................................................................................
I alt ........................................................................................................................

11.594

259

11.853

7.000
1.000
3.594
259
11.853

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen
-------------------------------------------------------- Drift ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.
Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
Sektor Bæredygtig Udvikling/Landdistrikter i alt – til overførsel regnskab
2014
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Bæredygtig Udvikling/Landdistrikter i alt - til drift 2014 ........................

2.562
2.562

0

I forbindelse med ny forvaltningsstruktur er sektoren nedlagt. Beløbet er således delt ud til 3 sektorer i ny Sundheds- og Kulturforvaltning, henholdsvis
sektor Sundhed, sektor administration og ny sektor kultur, landdistrikt og
fritid.

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00
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Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen
-------------------------------------------------------- Drift ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.
Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
I alt ........................................................................................................................

Sundheds- og Kulturforvaltningen (fra 2014)
-------------------------------------------------------- Drift ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.
Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
Sektor Kultur, landdistrikt og fritid i alt – til overførsel regnskab 2014
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Kultur, landdistrikt og fritid i alt - til drift 2014.......................................

0

2.181

2.181

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Landdistriktsområdet, udviklingsplaner for landdistriktsområderne ..........................

2.181

I alt ........................................................................................................................

2.181

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00
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Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen
-------------------------------------------------------- Drift ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.
Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
Sektor Kollektiv Trafik i alt – til overførsel regnskab 2014
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Kollektiv Trafik i alt - til drift 2014 .........................................................
Beløbet anvendes til:

3.202

3.202

Udgiftsbaserede områder
Trafikplanlægning ...................................................................................................
Afregning med NT (Letbaneanalyse, skolebuskørsel)...............................................

68
3.134

I alt ........................................................................................................................

3.202

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen
-------------------------------------------------------- Drift ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.
Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
Sektor Administration i alt – til overførsel regnskab 2014

286

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:

-32
122

Sektor Administration i alt - til drift 2014 ............................................................
Beløbet anvendes til:

440

Udgiftsbaserede områder
Administration ........................................................................................................
Råd og nævn ...........................................................................................................
De Frivilliges Hus ...................................................................................................

20
298
122

I alt ........................................................................................................................

440

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
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Skole- og Kulturforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen
-------------------------------------------------------- Drift ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.
Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
Sektor Kultur i alt – til overførsel regnskab 2014

665

I. Søges overført til andre sektorer:
- Overført fra Skole- og Kulturforvaltningen i forbindelse med organisationsændringerne gældende fra 2014 ...................................................................................
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til drift 2014 ...................................
Beløbet anvendes til:
Nordkraft ................................................................................................................
Overføres til samme driftskonti ...............................................................................

806
-141

I alt ........................................................................................................................

665

665

665

Skole- og Kulturforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen
-------------------------------------------------------- Drift ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.
Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
Sektor Fritid i alt – til overførsel regnskab 2014

4.048

I. Søges overført til andre sektorer:
- Overført fra Skole- og Kulturforvaltningen i forbindelse med organisationsændringerne gældende fra 2014
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til drift 2014 ....................................
Beløbet anvendes til:
Prioriteringskatalog .................................................................................................
Udviklingspulje.......................................................................................................
Overføres til samme driftskonti ...............................................................................
I alt ........................................................................................................................

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

4.048

4.048
2.471
342
1.235
4.048
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Skole- og Kulturforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen
-------------------------------------------------------- Drift ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.
Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
Sektor Bibliotek i alt – til overførsel regnskab 2014
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
- Overført fra Skole- og Kulturforvaltningen i forbindelse med organisationsændringerne gældende fra 2014 ...................................................................................
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Bibliotek i alt - til drift 2014 .....................................................................
Beløbet anvendes til:
Administration .......................................................................................................
I alt ........................................................................................................................

260

260
260
260

Miljø- og Energiforvaltningen
-------------------------------------------------------- Drift ---------------------------------------------------------Miljø- og Energiforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.
Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
Sektor Beredskab under Borgmesterens Forvaltning i alt - til overførsel regnskab 2013
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Beredskab under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2014.......
Beløbet anvendes til:

-3.847

-3.847

Udgiftsbaserede områder
Beredskab ...............................................................................................................
Parkeringskontrol ....................................................................................................

-1.763
-2.084

I alt ........................................................................................................................

-3.847

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00
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-------------------------------------------------------- Drift ---------------------------------------------------------Miljø- og Energiforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.
Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
Sektor Administration under Teknik- og Miljøforvaltningen i alt - til overførsel regnskab 2013
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2014 ...............
Beløbet anvendes til:

-582
-582

-582

Udgiftsbaserede områder
Miljø.......................................................................................................................

-582

I alt ........................................................................................................................

-582

-------------------------------------------------------- Drift ---------------------------------------------------------Miljø- og Energiforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.
Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
Sektor Miljø under Teknik- og Miljøforvaltningen i alt - til overførsel regnskab
2013
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2014 ...............
Beløbet anvendes til:

733

733

Udgiftsbaserede områder
Miljø.......................................................................................................................

733

I alt ........................................................................................................................

733

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00
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-------------------------------------------------------- Drift ---------------------------------------------------------Miljø- og Energiforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.
Overførsel 2014
Nettodriftsudgifter
Sektor Administration under Forsyningsvirksomhederne i alt - til overførsel
regnskab 2013
I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Administration under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2014
Beløbet anvendes til:

9.502

9.502

Udgiftsbaserede områder
Varmeplanlægning ..................................................................................................
Vandplanlægning ....................................................................................................
Indsatsplanlægning..................................................................................................
Spildevandsplanlægning ..........................................................................................

852
2.054
4.342
2.254

I alt ........................................................................................................................

9.502

Beslutning:
Udvalgenes og Borgmesterens Forvaltnings indstillinger anbefales med den ændring, at rammebeløbet på 40 mio. kr. vedrørende Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i 2014 fordeles således på
sektorer:
Børn og Unge 10,0 mio. kr.
Voksen - Familie- og Socialudvalg 5,0 mio. kr.
Voksen - Beskæftigelsesudvalg 6,0 mio. kr.
Administration 19,0 mio. kr.

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00
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Punkt 5.

Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, anlæg - Tillægsbevilling
2014 - Hele kommunen.
2014-16859.
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på 2.943.000 kr. i mindre
udgift og 7.222.000 kr. i merindtægt til budget 2014, jf. regnskab 2013 i Borgmesterens Forvaltning,
at der til samme sektor overføres 1.500.000 kr. fra sektor Fælles kommunale udgifter drift til Erhvervsafdelingens projektkonto under anlæg,
at der til samme sektor overføres -935.000 kr. til tekniske installationer overført fra Forvaltning
for Sundhed og Bæredygtig Udvikling i forbindelse med ændret forvaltningsstruktur fra 2014,
at merforbruget på sektor Beredskab i alt 180.000 kr. overføres til Miljø- og Energiforvaltningen i
forbindelse med ændret forvaltningsstruktur fra 2014, og
at mindreforbruget på Energibesparende foranstaltninger og Solcelleprojekter på 33.593.000 kr.,
som er overført fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, ikke overføres til 2014,
men indgår i kassebeholdningen i 2013.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres 8.315.000 kr. i merudgift og 4.236.000 kr. i merindtægt (Budget 2014),
at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (anlæg) overføres 13.000 kr. i merudgift (Budget
2014),
at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (anlæg) overføres 3.907.000 kr. i merudgift og
398.000 kr. i merindtægt (Budget 2014),
at der til sektor Myndighed og administration (anlæg) overføres 5.500.000 kr. i merudgift (Budget
2014), og
at der til sektor Veje (anlæg) overføres 40.105.000 kr. i merudgift og 24.750.000 kr. i merindtægt
(Budget 2014).
I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område 57.840.000 kr. i merudgifter og
29.384.000 kr. i merindtægter, netto 28.456.000 kr.
Det bemærkes, at der med indstillingen overføres budget mellem projekter og fra drift til anlæg.

Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til anlæg på sektor Børn og
Unge overføres netto 3.381.000 kr. i mindreforbrug til 2014.
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Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Serviceydelser for ældre på anlæg overføres 1.639.000 kr. i udgift og -2.400.000
kr. i indtægt (netto -761.000 kr.). Anlægsposterne frigives samtidig, og
at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap på anlæg overføres 9.429.000 kr. i udgift og 5.285.000 kr. i indtægt (netto 4.144.000 kr.). Anlægsposterne frigives samtidig.
Mette Ekstrøm Jensen var fraværende.
Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap skal
overføres 9.499.000 kr. i udgift og -5.285.000 kr. i indtægt (netto 4.214.000 kr.).

Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling til sektor Skoler på
44.352.000 kr. i udgifter og 782.000 kr. i indtægter til budget 2014.
Per Clausen og Jan Nymark Thaysen var fraværende.

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at til sektor Sundhed overføres 5.575.000 kr. til anlægsbudgettet 2014,
at til sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid overføres 7.644.000 kr. til anlægsbudgettet 2014,
at til sektor Kollektiv Trafik overføres -1.614.000 til anlægsbudgettet 2014,
at til sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid overføres 8.949.000 kr. til anlægsbudgettet 2014 fra
regnskabet for Skole- og Kulturudvalgets område.

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at ikke-forbrugte midler i 2013 på
2.027.000 kr. vedrørende anlægsudgifter overføres til 2014.
Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der skal overføres 2.141.000 kr., som det fremgår af
nedenstående budgetmæssige konsekvenser

Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag, at regnskabet viser et
mindreforbrug på anlæg på netto 93,1 mio. kr.
Der søges overført 21,0 mio. kr. fra drift 2013 til anlæg 2014. Desuden overføres der 1,1 mio. kr. til
status. Disse vedrører resultatcentre i Borgmesterens Forvaltning.
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Følgende overføres ikke:
 Borgmesterens Forvaltning, Mindreforbrug på Energibesparende projekter på 33,6 mio. kr.
Aalborg Kommune har ekstraordinært afdraget 31,4 mio. kr., fordi projekterne ikke gennemføres
 Borgmesterens Forvaltning, momsrefusion på anlægstilskud til AKKC, 300.000 kr.
 By- og Landskabsforvaltningen, udgift på 10,2 mio. kr. til Egholm-færgen. Er lånefinansieret.
 Sundheds- og Kulturforvaltningen, merforbrug vedrørende Nordkraft på 8,4 mio. kr. Projektet
er afsluttet.
 Sundheds- og Kulturforvaltningen, Mindreforbrug, rest på Energipulje 2011, 4,1 mio. kr.
 Alle forvaltninger, netto på øvrige afsluttede projekter, mindreforbrug på 100.000 kr.
Der overføres samlet netto 93,5 mio. kr. til 2014, som det fremgår af nedenstående tabel.

Sagsbeskrivelse
Af nedenstående tabel 1 fremgår overførslerne på anlæg (netto)
Tabel 1. Oversigt over overførslen af anlæg (nettoudgifter) fra 2013 til 2014
1.000 kr.

Mindreforbrug
regnskab
minus=
merforbrug
(1)

Borgmesterens Forvaltning
Fælles kommunale udgifter ........................
Resultatcentre ............................................
I alt ...........................................................

-9.902
1.091
-8.811

By- og Landskabsforvaltningen
AK arealer .................................................
Byfornyelse og boligbyggeri ......................
Parker, fritid og Kirkegårde ........................
Veje ..........................................................
Færgedrift (i sektor Veje fra 2014)………….
Administration ...........................................
I alt ...........................................................

4.080
8
3.508
15.355
-10.163
1.000
13.788

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Børn og Unge ............................................
I alt ...........................................................

Aalborg Byråd
Magistraten

Overføres
til (-)/
fra(+)
drift
(2)

1.500
1.500

Overføres
til (-)/
fra(+)
andre
sektorer
mv. (afsluttede
projekter)
(3)

Overføres
til (-)/
fra (+)
status

(5)

33.856
-1.091
-1.091

33.856

-5

-10.163
4.500
4.500

0

Overføres
til samme
sektor
(budget
2014)
(5)

(4)

32.658
32.658

Overføres
ikke

0

-10.168

-9.600
0
-9.600

4.080
13
3.508
15.355
0
5.500
28.456

3.381
3.381
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1.000 kr.

Mindreforbrug
regnskab

Overføres
til (-)/
fra(+)
drift

minus=
merforbrug
(1)

Overføres
til (-)/
fra(+)
andre
sektorer
mv. (afsluttede
projekter)
(3)

(2)

Ældre- og Handicapforvaltningen
Serviceydelser for ældre .............................
Tilbud for mennesker med handicap ...........

-762
4.425

I alt ...........................................................

3.663

0

Skoleforvaltningen
Skoler........................................................
I alt ...........................................................

30.193
30.193

15.000
15.000

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig
Udvikling
Sundhed ....................................................
Kultur, Landdistrikt og Fritid......................
Kollektiv Trafik .........................................

5.575
44.816
-1.614

I alt ...........................................................

48.779

Overføres
til (-)/
fra (+)
status

0

0

Overføres
ikke

(5)
(4)

0

0

-32.658
0

-32.658

Overføres
til samme
sektor
(budget
2014)
(5)

0

210

-762
4.215

210

3.453

59

45.134
45.134

59

-4.435

5.575
16.593
-1.614

-4.435

20.554

Miljø- og Energiforvaltningen
Beredskabsforvaltningen ............................

-180

-180

Miljø .........................................................

2.321

2.321

I alt ...........................................................

2.141

2.141

I alt - skattefinansieret område ................

93.134

21.000

0

-1.091

19.524

93.519

I nedenstående tabel ses udvikling i overførsler anlæg i de senere år.
OVERFØRSEL ANLÆG netto mio. kr.

2009-10 2010-2011

2011-12

2012-13

2013-14

Borgmesterens Forvaltning ......................................
By- og Landskabsforvaltningen (Teknik- og Miljøforvaltningen til 2013) .............................................
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ..................
Ældre- og Handicapforvaltningen ............................
Skoleforvaltningen ..................................................
Miljø- og Energiforvaltningen .................................
Sundheds- og Kulturforvaltningen (Forvaltning for
Sundhed og Bæredygtig Udvikling til 2013).............

33.298
11.092

831
112.778

5.101
70.184

8.755
57.070

-9.600
28.456

9.020
-3.575
-30.988

9.195
27.090
58.173

3.572
13.899
1.581

-2.465
41.473
18.964

-3.795

11.355

10.912

23.613

3.381
3.453
45.134
2.141
20.554

Anlæg i alt ............................................................

15.052

219.422

105.249

147.410

93.519
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Overførslerne var særdeles høje i 2010-2011 på grund af, at der blev fremrykket anlægsinvesteringer for ca. 200 mio. kr. til 2010. Disse blev lånefinansieret. En del af disse anlægsudgifter blev
overført til 2011, hvor de blev gennemført.
Overførslerne (netto) fra 2013 til 2014 er ca. 54 mio. kr. lavere end overførslerne 2012-13. Dette
skal ses i sammenhæng med, at der allerede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017
blev overført anlægsudgifter på i alt 108,3 mio. kr. til de kommende år, og at der i juni 2013 blev
overført anlægsprojekter (kvalitetsfondsprojekter) på i alt 39,2 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Budgetmæssige konsekvenser
Borgmesterens Forvaltning
Borgmesterens Forvaltning
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Sektor Fælles kommunale udgifter til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013

Indtægter

-9.902

Beløb fremkommer ved:
Fra Borgmesterens forvaltnings regnskab 2013:
Rammebeløb til vedligeholdelse (Aak bygninger) ..............................................
Ejendomsanalysen: Nettomindreindtægt i 2013 overføres til budgetkravet i 2014
Ombygning af Torvet 5 .....................................................................................
Anlægstilskud:
Om - og tilbygningsprojekt AKKC, anlægstilskud momsrefusion........................
Erhvervsafdelingens projektdel ..........................................................................
I alt

243
-16.313
-480

9.086
485

263
-7.589
-23.876

4.403
13.974

Overførte projekter fra Sundhed - og Bæredygtig Udvikling:
Tekniske installationer, merforbrug 2013 ...........................................................
Energibesparende foranstaltninger 2012 ............................................................
Energibesparende foranstaltninger 2013
Solcelleprojekter 2012 .......................................................................................
Solcelleprojekter 2013 .......................................................................................

-935
6.180
9.571
2.842
15.000

Overføres fra drift:
Overføres fra sektor Fælles kommunale udgifter, drift ........................................

1.500
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Borgmesterens Forvaltning
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Overføres ikke:
Energibesparende foranstaltninger 2012 ............................................................
Energibesparende foranstaltninger 2013
Solcelleprojekter 2012 .......................................................................................
Solcelleprojekter 2013 .......................................................................................
Momsrefusion AKKC .......................................................................................

I alt ..................................................................................................................
Beløbet anvendes til:

Indtægter

-6.180
-9.571
-2.842
-15.000
-263

-25.574

13.974

Samme formål i 2014:
Rammebeløb til vedligeholdelse. Overføres til færdiggørelse af projekter............
Ejendomsanalysen:
Netto mindreindtægt fra 2013 overføres til budgetkravet i 2014 ..........................
Erhvervsafdelingens projektdel. Nettomerforbrug i 2013 overføres til 2014.........
Erhvervsafdelingens projektdel 2014. (Overført fra drift sektor Fælles kommunale udgifter ..........................................................................................................
Rammebeløb - Tekniske installationer – overført fra Forvaltning for Sundhed og
Bæredygtig Udvikling ........................................................................................

-3.186

Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til anlæg 2014 ................................

-2.378
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Borgmesterens Forvaltning
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Sektor Beredskab til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013

-180

Beløb fremkommer ved:
Etablering af radiokommunikationssystem SINE, merforbrug ............................

-180

Overføres til Miljø- og Energiforvaltningen i forbindelse med organisationsændringerne gældende fra 2014 .........................................................................

180

I alt .................................................................................................................

0

Indtægter

By- og Landskabsforvaltningen
By- og Landskabsforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

10.399

-6.320

5.740
2.982
1.677

-5.402
-120
-798

-2.084

2.084

I alt

8.315

-4.236

Beløbet anvendes til:
2651 Udbygning/færdiggørelse...........................................................................
2767 Godthåb, Sportsvænget ..............................................................................
2910 Maratonvej Svenstrup ................................................................................
2761 Gug Øst, Metisvej/Zeusvej.........................................................................
2706 Aalborg Øst, Universitetsparken ................................................................

465
82
2.362
1.605
1.060

0
1
-3.000
5.778
0

Sektor AK-Arealer til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013
Beløb fremkommer ved:
Boligformål ......................................................................................................
Erhvervsformål .................................................................................................
Ubestemte formål ..............................................................................................
Overføres ikke:
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By- og Landskabsforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

2829 Nørresundby 'Slagteriet' .............................................................................
2710 Langholt, Kidholm ....................................................................................
2740 Vodskov, Langbrokrovej/Gøgeurtvej .........................................................
2894 Vestbjerg, Hanebjælken .............................................................................
2820 Hals Nord v/Søhesten ................................................................................
2821 Vester Hassing v/ Nåleøje ..........................................................................
2833 Farstrup v/Højageren .................................................................................
0001 Salg af grunde ...........................................................................................
2496 Udbygning af ekst. Erhvervsarealer ............................................................
2623 Svenstrup Syd, Flødal ................................................................................
2912 Flødalen, ny rundkørsel, Hobrovej .............................................................
2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus...........................................................
2917 Budolfi Plads.............................................................................................
0003 Areal- og bygn.erhvervelse ........................................................................
0004 Salg af grunde mv......................................................................................
0017 AaK-Arealer, grundejerforpligtigelser ........................................................

552
232
370
0
67
102
0
0
780
307
2.000
-4.666
0
1.202
1.804
-9

0
-1.899
0
-1.860
-1.912
-686
0
0
0
0
0
0
0
0
-658
0

Sektor AK-Arealer i alt - til anlæg 2014 ........................................................

8.315

-4.236

By- og Landskabsforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013

-117

125

Beløb fremkommer ved:
Områdefornyelse Svenstrup................................................................................
2988 Indfasningsstøtte........................................................................................

-6
-111

1
124

6

-1

-111

124

Overføres ikke:
I alt ..................................................................................................................
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By- og Landskabsforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

Beløbet anvendes til:
2988 Indfasningsstøtte........................................................................................

13

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til anlæg 2014 ..............................

13

By- og Landskabsforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

Sektor Parker, fritid og kirkegårde til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013

3.907

-398

Beløb fremkommer ved:
2185 Vadum Banesti ..........................................................................................
2198 Renovering af bassin, Friluftsbadet ...........................................................
2132 LIFE – Lille Vildmose ..............................................................................
2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse ..................................................

320
-446
-595
4.628

196
0
-594
0

I alt ..................................................................................................................
Beløbet anvendes til:

3.907

-398

2185 Vadum Banesti ..........................................................................................
2198 Renovering af bassin, Friluftsbadet ...........................................................
2132 LIFE – Lille Vildmose ..............................................................................
2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse ..................................................

320
-446
-595
4.628

196
0
-594
0

Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til anlæg 2014 .............................

3.907

-398

Overføres ikke:
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By- og Landskabsforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

Sektor Myndighed og administration til overførsel i alt – anlæg regnskab
2013

1.000

0

Beløb fremkommer ved:
2935 Planlægning af Musikkens Hus ..................................................................

1.000

0

Søges overført fra drift .......................................................................................

4.500

I alt ..................................................................................................................
Beløbet anvendes til:
2935 Planlægning af Musikkens Hus ..................................................................
Nyt Projekt Digitalisering af byggesagsarkivet

5.500

0

1.000
4.500

0

Sektor Myndighed og administration i alt - til anlæg 2014 ...........................

5.500

0

By- og Landskabsforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

Sektor Veje til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013

29.789

-24.597

Beløb fremkommer ved:
2762 Viadukten over Vesterbro ..........................................................................
2874 Archimedes ...............................................................................................
2883 Nørresundby Havnefront............................................................................
2885 Udearealer ved Nordkraft...........................................................................
2886 Østerbro ....................................................................................................
2893 Forplads ved Karolinelund .........................................................................
2879 Havnefront, etape II ...................................................................................
2881 Midtbyplan i øvrigt ....................................................................................
2460 Trafikreg. foranstaltninger .........................................................................
2717 Trafiksikkerhedsplanen ..............................................................................
2718 Cykelstihandlingsplan................................................................................
2834 City Syd Ikea Infrastruktur........................................................................

201
14.229
-244
-270
-114
331
10.923
2.333
-851
2.620
8.918
441

0
-7.721
0
2.000
0
0
0
0
0
0
-6.908
0
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By- og Landskabsforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

452
6.272
-231
451
6
0
-270
-6.316
4
111
22
1.000
-63
-3
-10.163

0
0
0
0
0
0
-11.968
0
0
0
0
0
0
0
0

Søges overført fra drift:
Overføres ikke:

0
10.163

0

I alt ..................................................................................................................

39.953

-24.598

Beløbet anvendes til:
2762 Viadukten over Vesterbro ..........................................................................
2874 Archimedes ...............................................................................................
2883 Nørresundby Havnefront............................................................................
2885 Udearealer ved Nordkraft...........................................................................
2886 Østerbro ....................................................................................................
2893 Forplads ved Karolinelund .........................................................................
2879 Havnefront, etape II ...................................................................................
2881 Midtbyplan i øvrigt ....................................................................................
2460 Trafikreg. foranstaltninger .........................................................................
2717 Trafiksikkerhedsplanen ..............................................................................
2718 Cykelstihandlingsplan................................................................................
2834 City Syd Ikea Infrastruktur........................................................................
2843 Vejtilførsel City Syd, Egnsplanvej ............................................................
2889 Parkering mv. Gigantium ...........................................................................
2896 Nørregadeforbindelsen...............................................................................
2876 Broer og bygværker ...................................................................................
2887 ITS Trafikledelse, Grøn Transportpolitik....................................................
2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden .............................................................

201
14.229
-244
1.387
0
0
10.923
485
1.081
688
8.918
441
6.272
0
451
0
0
0

0
-7.721
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.061
0
0
0
0
0
0
0

2840 Renovering, Nibe midtby ..........................................................................
2843 Vejtilførsel City Syd, Egnsplanvej ............................................................
2889 Parkering mv. Gigantium ...........................................................................
2896 Nørregadeforbindelsen...............................................................................
2876 Genopretning af Broer og bygværker .........................................................
2887 ITS Trafikledelse, Grøn Transportpolitik....................................................
2897 Universitetskorridor 1. etape ......................................................................
2899 Genopretning af veje, stier og gågader .......................................................
2900 Genopretning af belysningsanlæg...............................................................
2908 Uddybning af Honnørkajen ........................................................................
2909 Tilslutning parkeringsanlæg, Nyhavnsgade ................................................
2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade ................................................................
2673 Projektering...............................................................................................
2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden .............................................................
2898 Ny færge, Egholm II ..................................................................................
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By- og Landskabsforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

2673 Projektering ...............................................................................................
2840 Renovering Nibe Midtby ...........................................................................
2897 Universitetskorridor 1. etape ......................................................................
2899 Genopretning af veje, stier og gågader .......................................................
2900 Genopretning af belysningsanlæg...............................................................
2901 Genopretning af broer og anlægsbygværker ...............................................
2908 Uddybning af Honnørkajen ........................................................................
2909 Tilslutning parkeringsanlæg Nyhavnsgade .................................................
2924 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade ................................................................

0
452
0
-6.316
4
0
111
22
1.000

0
0
-11.968
0
0
0
0
0
0

Sektor Veje i alt - til anlæg 2014 ....................................................................

40.105

-24.750

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

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Sektor Børn og Unge til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013
Beløbet fremkommer ved:
XA-9305130010 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser .......
XA-9305130011 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og
lejede lokaler ......................................................................................................
XA-9305130100 Ny børnehave Nørresundby .....................................................
XA-9305130105 Tilbygning Nibe, Børnehaven Solsikken ..................................
XA-9305140100 Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe ........................................
I alt ...................................................................................................................
Beløbet anvendes til:
XA-9305130012 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser
XA-9305130013 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og
lejede lokaler
XA-9305130105 Tilbygning Nibe, Solsikken
Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

Indtægter

3.381
1.395
1.555
-86
275
242
3.381
1.309
1.555
275
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

XA-9305140100 Ny 0-5 års institution, Lunden Nibe
Sektor Børn og Unge i alt - til anlæg 2014 .....................................................

Indtægter

242
3.381

Ældre- og Handicapforvaltningen
Ældre– og Handicapforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)

Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013

Udgifter

Indtægter

1.600

-2.361

-12.228
-30

-400

8.832
-502
179

-2.000

Beløbet fremkommer ved:
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri
Projekt 0002 Fremtidens plejehjem serviceareal..................................................
Projekt 0015 Bøgemarkscentret, 10 nye boliger for misbrugere, serviceareal .......
Projekt 0019 Servicearealer på Fremtidens Plejehjem til aktivitetscenter og
hjemmesygepleje ...............................................................................................
Projekt 0020 Lundbyesgades plejehjem servicearealer ........................................
Projekt 0024 Plejehjem i Vest servicearealer.......................................................
05.32.30 Ældreboliger
Projekt 0036 Lundbyes gades plejehjem boligdel ................................................

8.261

05.32.32 Pleje og omsorg m.v.
Projekt 0022 Til- og ombygning af aktivitetscentret Beltoften .............................
Projekt 3269 Rammebeløb bygningsarbejder ......................................................
Projekt 3695 Inventar til servicearealer ...............................................................
Projekt 0026 Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente .....................
I alt ...................................................................................................................

-2.162
-925
48
127
1.600

Aalborg Byråd
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Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

39

-2.361
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Ældre– og Handicapforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

-12.228
-30

-400

8.832
-502
179

-2.000

Beløbet anvendes til:
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri
Projekt 0002 Fremtidens plejehjem serviceareal..................................................
Projekt 0015 Bøgemarkscentret, 10 nye boliger for misbrugere, serviceareal .......
Projekt 0019 Servicearealer på Fremtidens Plejehjem til aktivitetscenter og
hjemmesygepleje ...............................................................................................
Projekt 0020 Lundbyesgades plejehjem servicearealer ........................................
Projekt 0024 Plejehjem i Vest servicearealer.......................................................
05.32.30 Ældreboliger
Projekt 0036 Lundbyes gades plejehjem boligdel ................................................

8.261

05.32.32 Pleje og omsorg m.v.
Projekt 0022 Til- og ombygning af aktivitetscentret Beltoften .............................
Projekt 3269 Rammebeløb bygningsarbejder ......................................................
Projekt 3695 Inventar til servicearealer ...............................................................
Projekt 0026 Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente

-2.162
-886
48
127

Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til anlæg 2014 ....................................

1.639

-2.400

Ældre –og Handicapforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)

Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013
Beløbet fremkommer ved:
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri
Projekt 0024 Ombygning af ”bananen”, Engbo servicearealer .............................
Projekt 0025 Døveområdet 18 boliger servicearealer ...........................................
Projekt 0035 Udslusningsboliger Brinken servicearealer .....................................
Projekt 3684 Engbo 30 boliger servicearealer .....................................................
Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

Udgifter

Indtægter

9.316

-5.172

-402
-440
720
412

-1.882
-838
-1.200
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Ældre –og Handicapforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

Projekt 3689 Inventar til servicearealer ...............................................................
Projekt 3691 Pladsgaranti på handicapområdet MP 2 ..........................................

-123
1.259

-1.280

05.32.30 Ældreboliger
Projekt 0028 Ny Engbo (Løvdal) boligdel...........................................................
Projekt 0029 Ny Kastanjebo boligdel ..................................................................
Projekt 0033 Udslusningsboliger Brinken boligdel

1.073
2.433
6.546

05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold
Projekt 0008 Salg af øvrige ejendomme ..............................................................
Projekt 0011 Fjernvarme i Hammer Bakker ........................................................
Projekt 0032 Rammebeløb – handicapområdet....................................................
Projekt 0038 Violen ombygges til børn og unge fra Ranum .................................
Projekt 0039 Limfjordsværkstedet – Ny placering...............................................
I alt ..................................................................................................................
Beløbet anvendes til:

-85
-261
-835
-1.431
450
9.316

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri
Projekt 0024 Ombygning af ”bananen”, Engbo servicearealer .............................
Projekt 0025 Døveområdet 18 boliger servicearealer ...........................................
Projekt 0035 Udslusningsboliger Brinken servicearealer .....................................
Projekt 3684 Engbo 30 boliger servicearealer .....................................................
Projekt 3689 Inventar til servicearealer ...............................................................
Projekt 3691 Pladsgaranti på handicapområdet MP 2 ..........................................

-402
-440
720
412
-123
1.259

05.32.30 Ældreboliger
Projekt 0028 Ny Engbo (Løvdal) boligdel...........................................................
Projekt 0029 Ny Kastanjebo boligdel ..................................................................
Projekt 0033 Udslusningsboliger Brinken boligdel..............................................

1.073
2.433
6.546

05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold
Projekt 0008 Salg af øvrige ejendomme ..............................................................
Projekt 0011 Fjernvarme i Hammer Bakker ........................................................
Projekt 0032 Rammebeløb – handicapområdet....................................................
Projekt 0038 Violen ombygges til børn og unge fra Ranum .................................
Projekt 0039 Limfjordsværkstedet – Ny placering...............................................

-261
-807
-1.431
450

Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt - til anlæg 2014 ................

9.429

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

28

-5.172

-1.882
-838
-1.200
-1.280

-85
28

-5.285
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Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

Beløb fremkommer ved:
xa9413010001 Indvendig vedligehold alle skoler ................................................
xa9413010015 Nibe skole .................................................................................
xa9413010023 Stolpedalsskolen .........................................................................
xa9413010009 Klarup skole ...............................................................................
xa9413010024 Gug skole ...................................................................................
xa9413010004 Alle skoler tilgængelighed ..........................................................
xa9413010005 Alle skoler legepladsrenovering ..................................................
xa9413010025 ESCO-projekt Vester Hassing skole og Ferslev skole ..................

11.453
-85
436
249
1.299
1.542
469
13.989

0
782
0
0
0
0
0
0

Søges overført fra / til drift:

15.000

I alt ..................................................................................................................

44.352

782

Beløbet anvendes til:
xa9413010001 Indvendig vedligeholdelse alle skoler ..........................................
xa9413010015 Nibe skole .................................................................................
xa9413010023 Stolpedalsskolen .........................................................................
xa9413010009 Klarup skole ...............................................................................
xa9413010024 Gug skole ...................................................................................
xa9413010004 Alle skoler tilgængelighed ..........................................................
xa9413010005 Alle skoler legepladsrenovering ..................................................
xa9413010025 ESCO-projekt Vester Hassing skole og Ferslev skole ..................

11.453
-85
436
249
1.299
1.542
469
13.989

0
782
0
0
0
0
0
0

Nyt projekt: Personalearbejdspladser
Sektor Skoler i alt - til anlæg 2014 ..................................................................

15.000
44.352

782

Sektor Skoler til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013

Aalborg Byråd
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Sundheds- og Kulturforvaltningen
Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

5.575

0

5.575

0

I alt ..................................................................................................................
Beløbet anvendes til:

5.575

0

Telecare Nord ....................................................................................................

5.575

Sektor Sundhed i alt - til anlæg 2014 .............................................................

5.575

Sektor Sundhed til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013
Beløbet fremkommer ved:
Telecare Nord ....................................................................................................

Søges overført fra drift:

0

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

Sektor Bæredygtig Udvikling/Landdistrikter til overførsel i alt – anlæg
regnskab 2013

39.485

817

Beløbet fremkommer ved:
Energibesparende foranstaltninger (pulje 2012)* ................................................
Energibesparende foranstaltninger (pulje 2013)* ................................................
Projekt 1390, tekniske installationer* ................................................................
Solcelleprojekt 2012* ........................................................................................
Solcelleprojekt 2013* ........................................................................................

6.180
9.571
-935
2.842
15.000

Aalborg Byråd
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Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Byfornyelse i mindre landsbyer ..........................................................................
Grøn og Sund forskønnelse i landdistrikterne......................................................
Projekter vedr. arven fra Hals ............................................................................
Renovering af gadekær ......................................................................................
Vokslev Kultur- og Natursti ..............................................................................
Opfølgning på Landdistriktspolitikken ...............................................................

Indtægter

1.067
100
6.192
143
82
60

* Søges overført til Borgmesterens Forvaltning i 2014
Søges overført fra drift:
I alt ..................................................................................................................
Beløbet anvendes til:
Byfornyelse i mindre landsbyer ..........................................................................
Grøn og Sund forskønnelse i landdistrikterne......................................................
Projekter vedr. arven fra Hals ............................................................................
Renovering af gadekær ......................................................................................
Vokslev Kultur- og Natursti ..............................................................................
Opfølgning på Landdistriktspolitikken ...............................................................

40.302

Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til anlæg 2014 ...........................

7.644

Aalborg Byråd
Magistraten
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Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

-1.614

0

-1.614

0

I alt ..................................................................................................................

-1.614

0

Beløbet anvendes til:
Anlægsprojekter vedr. Kollektiv Trafik. Projekt med støtte fra Trafikstyrelsen ....

-1.614

Sektor Kollektiv Trafik i alt - til anlæg 2014 .................................................

-1.614

Sektor Kollektiv Trafik til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013
Beløbet fremkommer ved:
Anlægsprojekter vedr. Kollektiv trafik ................................................................

Søges overført fra drift:

0

Skole- og Kulturforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter
Indtægter

Sektor Fritid til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013
Beløb fremkommer ved:
xa9440310011 Skalborggaard Hallen .................................................................
xa9440310008 Prioriteringskatalog ....................................................................
xa9440310013 Nørresundby Idrætscenter ...........................................................
xa9440310002 Medfinansiering af lokale initiativer ............................................
xa9440310010 Atletikhal ...................................................................................
xa9440310001 Alle idræts- og svømmehaller vedligeholdelse .............................
I alt ..................................................................................................................

Aalborg Byråd
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1.700
68
4.868
324
798
573
8.331

0
0
0
0
0
0
0
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Skole- og Kulturforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter
Indtægter

Beløbet anvendes til
xa9440310011 Skalborggaard Hallen .................................................................
xa9440310008 Prioriteringskatalog ....................................................................
xa9440310013 Nørresundby Idrætscenter ...........................................................
xa9440310002 Medfinansiering af lokale initiativer ............................................
xa9440310010 Atletikhal ...................................................................................
xa9440310001 Alle idræts- og svømmehaller vedligeholdelse .............................

1.700
68
4.868
324
798
573

0
0
0
0
0
0

Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til anlæg 2014............................

8.331

0

Skole- og Kulturforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

Beløbet fremkommer ved:
xa9423630001 Musikkens Hus

618

0

I alt ..................................................................................................................

618

0

Beløbet anvendes til:
xa9423630001 Musikkens Hus...........................................................................

618

0

Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til anlæg 2014 ...........................

618

0

Sektor Kultur til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013
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Miljø- og Energiforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.
Overførsel 2014
(Brutto)
Udgifter
Indtægter
Sektor Beredskab under Borgmesterens Forvaltning i alt - anlæg
regnskab 2013
Beløbet fremkommer ved:
Etablering af radiokommunikation SINE ..............................................

-180

Søges overført fra / til drift:

I alt .....................................................................................................
Beløbet anvendes til:

-180

Etablering af radiokommunikation SINE ..............................................

-180

Sektor Beredskab under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - anlæg
regnskab 2014.....................................................................................

-180

Miljø- og Energiforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.
Overførsel 2014
(Brutto)
Udgifter
Indtægter
Sektor Miljø under Teknik- og Miljøforvaltningen i alt - anlæg
regnskab 2013
Beløbet fremkommer ved:
2564 Vand- og naturplaner ....................................................................
2581 Halkær Sø ....................................................................................
2588 Center for Grøn Omstilling ...........................................................
2589 Forundersøgelse kloakering Hals/Hou, klimasikring ......................

1.266
690
125
183

-57

Søges overført fra / til drift:

Aalborg Byråd
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Miljø- og Energiforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.
Overførsel 2014
(Brutto)
Udgifter
Indtægter
I alt ......................................................................................................
Beløbet anvendes til:

2.264

-57

2564 Vand- og naturplaner ....................................................................
2588 Center for Grøn Omstilling ...........................................................
2589 Forundersøgelse kloakering Hals/Hou, klimasikring ......................

1.266
815
183

-57

Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - anlæg
regnskab 2014......................................................................................

2.264

-57

Beslutning:
Anbefales.

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00
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Punkt 6.

Barselsudligningsordningen - Regnskab 2013. Tillægsbevilling.
2008-15243.

Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender,
at der gives tillægsbevilling i 2014 på i alt 3.000 kr. i mindreudgifter til Borgmesterens Forvaltning vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,
at der gives tillægsbevilling i 2014 på i alt 618.000 kr. i mindreudgifter til By- og Landskabsforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,
at der gives tillægsbevilling i 2014 på i alt 1.576.000 kr. i merudgifter til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,
at der gives tillægsbevilling i 2014 på i alt 2.659.000 kr. i mindreudgifter til Ældre- og Handicapforvaltningen vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen,
at der gives tillægsbevilling i 2014 på i alt 2.870.000 kr. i merudgifter til Skoleforvaltningen vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen,
at der gives tillægsbevilling i 2014 på i alt 1.027.000 kr. i mindreudgifter til Miljø- og Energiforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, og
at der gives tillægsbevilling i 2014 på i alt 138.000 kr. i mindreudgifter til Sundheds- og Kulturforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, og
at de enkelte forvaltninger bemyndiges til at foretage en fordeling af ovennævnte beløb på de relevante bevillinger.
Ovennævnte tillægsbevillinger er finansieringsmæssigt neutrale for kommunekassen.

Sagsbeskrivelse
Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 18. december 2006 (punkt 8) en central barselsudligningsordning fælles for Aalborg Kommune.
Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der mellem de (amts)kommunale overenskomstparter indgået en aftale om tvungen udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov.
Nyt ácontobeløb – 0,7 procent af lønsummen.
Det faste ácontobidrag på i alt 28.227.000 kr., som var fordelt på forvaltningerne i forhold til antal
orlovspersoner og lønsummen i budgetforslag 2007, er med virkning fra regnskabsår 2013 ændret
til 0,7 procent af lønsummen, svarende til 45.618.000 kr. for 2013.
Baggrunden for ændringen er, at skabe sammenhæng mellem den forventede årlige udgift til barselsudligningsordningen, fordelt på forvaltninger og ácontobidraget størrelse.

Aalborg Byråd
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Der er udarbejdet et regnskab 2013 over udgifterne i forbindelse med barselsudligningsordningen i
Aalborg Kommune.
I regnskabsår 2013 blev der samlet set bogført udgifter til barselsudligning på 42.679.000 kr. i Aalborg Kommune. I regnskabsår 2012 indgik der 5.442.000 kr. i udligningen vedrørende barselsudligningssager beregnet og bogført i 2013. Da beløbet er medtaget i regnskab 2012, skal beløbet på
5.442.000 kr. modregnes i regnskab 2013. Herefter er den samlede udgift på 37.237.000 kr., der er
anvendt til barselsudligning i regnskab 2013. De 5,4 mio. kr. fordeler sig på forvaltninger i nedenstående oversigt - kolonne 5.
Der er korrigeret for flytning af sektorene Beredskab og Parkeringskontrol i Borgmesterens Forvaltning til Miljø- og Energiforvaltningen. Flytning af sektor Miljø i Teknik- og Miljøforvaltningen
til Miljø- og Energiforvaltningen.
Der er ikke korrigeret for flytning af sektorerne Fritid, Kultur og Biblioteker fra Skole- og Kulturforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen, idet barselsudligningen hidtil har fungeret således, at sektorerne Fritid, Kultur og Bibliotek har bidraget med et beløb svarende til den modtagne
barselsudligningsrefusion. I forbindelse med den endelige årlige opgørelse af barselsudligningsordningen og fordeling mellem forvaltningerne, har sektor Skoler hidtil afholdt ekstrabevillingen.
I kolonne 11 i nedenstående oversigt fremgår forvaltningernes over-/underskud, efter der er foretaget en justering, i forhold til de nye forvaltninger pr. 1. januar 2014.
Kolonne
Forvaltning

1

2

Lønbud- Proget 2013 - centvis
1.000 kr. andel af
den
samlede
lønsum
til brug
for den
senere
udligning
(kolonne 1 i
procentfordeling).

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Acontobidrag
til barselsudligningsordningen i
lønbudget 2013
- 0,7%
af lønsummen.
(kolonne 1
gange
0,7%)

Udbetalt i
refusion
i forbindelse
med
barsel R 2013

"Barselsudlignings
sager"
beregnet i
2013
vedrørende
regnskab
2012 Skal
modregnes i
2013, da
de er
medtaget i
R2012

I alt
Udbetalt i
refusion
i 2013
og "barselsudlignings
sager"
beregnet i
2013
vedrørende
regnskab
2012

Forskel
mellem
0,7% af
lønsummen
og det
faktiske
udbetalte refusionsbeløb til
barsel.
(kolonne 3
minus
kolonne
6)

Udligningsfordeling af
overskud/un
derskud
- barselsudlignings
fonden
- nyt
princip
(kolonne 2 *
samlet
over/unders
kud i
kolonne
8)

Forvaltningens
endelige
bidrag
til udligningsfonden
efter
udligning af
over/unders
kud
(kolonne 3 +
kolonne
6)

Forvaltningens
over/unders
kud i
forhold
til modtaget
refusion
(kolonne 9 +
kolonne
6)

Forvaltningens
over/unders
kud i
forhold
til modtaget
refusion
(kolonne 9 +
kolonne
6)
Fordelt
efter de
nye
forvaltninger
pr.
1.1.2014

-214

950

195
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”Gamle
forvaltninger”

- - - - - 1.000 kr. - - - - Borgmesterens

Aalborg Byråd
Magistraten

166.205

2,55

1.163

755

0

755

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

-408

3

Kolonne
Forvaltning

1

2

Lønbud- Proget 2013 - centvis
1.000 kr. andel af
den
samlede
lønsum
til brug
for den
senere
udligning
(kolonne 1 i
procentfordeling).

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Acontobidrag
til barselsudligningsordningen i
lønbudget 2013
- 0,7%
af lønsummen.
(kolonne 1
gange
0,7%)

Udbetalt i
refusion
i forbindelse
med
barsel R 2013

"Barselsudlignings
sager"
beregnet i
2013
vedrørende
regnskab
2012 Skal
modregnes i
2013, da
de er
medtaget i
R2012

I alt
Udbetalt i
refusion
i 2013
og "barselsudlignings
sager"
beregnet i
2013
vedrørende
regnskab
2012

Forskel
mellem
0,7% af
lønsummen
og det
faktiske
udbetalte refusionsbeløb til
barsel.
(kolonne 3
minus
kolonne
6)

Udligningsfordeling af
overskud/un
derskud
- barselsudlignings
fonden
- nyt
princip
(kolonne 2 *
samlet
over/unders
kud i
kolonne
8)

Forvaltningens
endelige
bidrag
til udligningsfonden
efter
udligning af
over/unders
kud
(kolonne 3 +
kolonne
6)

Forvaltningens
over/unders
kud i
forhold
til modtaget
refusion
(kolonne 9 +
kolonne
6)

Forvaltningens
over/unders
kud i
forhold
til modtaget
refusion
(kolonne 9 +
kolonne
6)
Fordelt
efter de
nye
forvaltninger
pr.
1.1.2014

”Gamle
forvaltninger”

- - - - - 1.000 kr. - - - - -

Teknik- og Miljø

By- og
Landskab
772
618

263.180

4,04

1.842

1.157

-425

732

-1.110

-338

1.504

Familie- og
Beskæftigelse

1.789.754

27,46

12.528

12.834

-1.031

11.803

-725

-2.302

10.227

-1.576

-1.576

Ældre- og Handicap

2.300.045

35,29

16.100

11.640

-1.157

10.483

-5.617

-2.958

13.142

2.659

2.659

Skole- og Kultur 1.823.825

27,99

12.767

16.114

-2.823

13.291

524

-2.346

10.421

-2.870

-2.870
Miljøog Energi

Forsningsvirksomhederne

135.841

2,08

951

94

0

94

-857

-175

776

682

1.027
Sundheds- og
Kultur

Sundhed og
Bæredygtig
Udvikling
Aalborg Kommune i alt

Aalborg Byråd
Magistraten

37.997

0,58

266

85

-6

79

-187

-49

217

138

138

6.516.847

100,00

45.618

42.679

-5.442

37.237

-8.381

-8.381

37.237

0

0
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Anm: Oversigten er i hele 1.000 kr., hvorfor der kan forekomme mindre afrundinger.
Plus er lig med merbidrag til udligningsordningen, der medfører mindrebevilling i 2014.
Minus er lig med mindrebidrag til udligningsordningen, der medfører merbevilling i 2014.

Bemærkninger til ovenstående skema.
Kolonne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bemærkninger
lønbudget 2013.
procentvis andel af samlet lønbudget 2013.
ácontobidrag til barselsudligningsordningen - nyt princip 0,7% af lønsummen.
faktisk udbetalt refusion i 2013 i forbindelse med barsel.
barselsudligningssager vedr. R2012 bogført og medtaget i 2013 - nu modregning i 2013 med samme beløb, forinden
udligning vedr. R2013.
I alt (kolonne 4 og kolonne 5)
forskel mellem acontobidrag (kolonne 3) og udbetalt refusion mv. (kolonne 6). Fx 1.163.000 kr. (kolonne 3) minus
755.000 kr. (kolonne 6) = -408.000 kr. (kolonne 7).
udligning mellem forvaltningerne i forhold til andel af lønsummen. Fx 166.205.000 kr. (kolonne 2) divideret med
6.516.847.000 kr. (kolonne 2) = 2,55038978 % gange med -8.381.000 kr. (kolonne 7) = -195.000 kr.
áconto og efterregulering. Det vil sige kolonne 3 plus kolonne 8. Fx 1.163.000 kr. (kolonne 3) -214.000 kr. (kolonne 8) =
950.000 kr. (kolonne 9)
forskel mellem faktisk udbetalt refusion i forbindelse med barsel i 2013 mv. (kolonne 6) og áconto plus efterregulering
(kolonne 9). Fx 950.000 kr. minus 755.000 kr. = 195.000 kr. – gamle forvaltninger.
forvaltningernes over-/underskud i kolonne 10 justeret i forhold til de nye forvaltninger pr. 1. januar 2014.

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2014
Udgifter
- 1.000 kr. Borgmesterens Forvaltning
Sektor: Administration
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Administration
Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling ..........................................................

-3

By- og Landskabsforvaltningen
Sektor: Administration
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling ..........................................................

-618

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor: Administration
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling..............................................................

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

1.576

Side
Autorisation

72

DRIFT 2014
Udgifter
- 1.000 kr. Ældre- og Handicapforvaltningen
Sektor: Serviceydelser for ældre
05 Pleje og omsorg mv. af ældre
Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling..............................................................

-1.674

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov
Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling..............................................................

-892

Sektor: Administration
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Ældre- og Handicapforvaltningen
Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling ..........................................................

-93

Skoleforvaltningen
Sektor: Skoler
03.22.01 Folkeskoler
Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling..............................................................

2.870

Miljø- og Energiforvaltningen
Sektor: Administration
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling ..........................................................

-1.027

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sektor: Administration
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling ..........................................................

-138

Aalborg Kommune i alt .......................................................................................................

0

Bilag vedr barselsudligning 07% af lønsummen - nyt princip fra R2013 27.3.2014.xlsx
Beslutning:
Anbefales.
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Punkt 7.

Selvejende institutioner m.v. i Borgmesterens Forvaltning - Regnskab 2013.
2014-14585.
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering regnskab 2013 for selvejende
institutioner m.v. i Borgmesterens Forvaltning, som modtager et årligt tilskud på 500.000 kr. og
derover:






Aalborg Kongres & Kultur Center
Det Grønlandske Hus
AAU, Studenterhuset
Infocenter Aalborg A/S
AKU Aalborg.

Sagsbeskrivelse
I overensstemmelse med byrådets regler om kommunens samarbejde og tilsyn med selvejende institutioner, der modtager et kommunalt tilskud på over 500.000 kr. årligt, er der fremsendt årsregnskab
og beretning.
Hovedtal i regnskab 2013 (1.000 kr.)
Institutioner

Aalborg Kongres & Kultur
Center
Det Grønlandske Hus
AAU, Studenterhuset
InfoCenter Aalborg
AKU Aalborg
1)
2)

Indtægter
inkl. renter
og tilskud

Udgifter
inkl. renter

Over/underskud 1)

81.185

80.630

555

8.388
3.420
10.765
3.921

8.326
4.119
10.578
3.928

62
-699
186
-7

Tilskud i alt

Kommunalt
tilskud

27.340

27.340

4.822
3.420
6.888
1123

1.891
740
6.888
1123

2)

Minus (-) = underskud
Tilskuddet til AKKC er inklusive 8,9 mio. kr. i anlægstilskud til om - og tilbygningsprojekt.
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Over-/underskud set i forhold til budget 2013 samt regnskab 2012 (1.000 kr.)
Institutioner

Regnskab 2013

Budget 2013

I forhold til
budget

Regnskab 2012

555

68

487

857

62
-699
186
-7

22
-1.000

40
301

0

-7

320
-727
-234
-21

Aalborg Kongres & Kultur
Center
Det Grønlandske Hus
AAU, Studenterhuset
InfoCenter Aalborg
AKU Aalborg

Aktiver, gæld og egenkapital pr. 31. december 2013 i forhold til 2012 (1.000 kr.)
Institutioner

Aalborg Kongres & Kultur
Center
Det Grønlandske Hus
InfoCenter Aalborg
AKU

Aktiver
2013

Gæld
2013

Egenkapital/hensæt
telser 2013

Aktiver
2012

Gæld 2012

Egenkapital/hensættelser
2012

90.271

87.262

3.009

97.272

93.364

3.908

1.944
2.226
2.035

895
2.117
1.865

1.049
109
170

1.637
3.040
1.881

650
3.117
1.866

987
-77
15

Regnskaber for de 5 institutioner er vedhæftet som bilag.
Aalborg Kongres og Kulturcenter - Tilskud 2013 - Beretning
Aalborg Kongres og Kulturcenter - Tilskud 2013 - Årsrapport
AKU Aalborg - regnskab 2013
Det Grønlandske Hus - Tilskud 2013 - Beretning
Det Grønlandske Hus - Tilskud 2013 - Årsregnskab
Infocenter Aalborg - årsregnskaber
Studenterhuset - Tilskud 2013 - beretning og regnskab
Beslutning:
Til orientering.
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Punkt 8.

Aalborg Kommunes repræsentation som ejer ved generalforsamlinger i selskaber under Aalborg Forsyning-koncernen.
2014-16381.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender, at 2. viceborgmester Mads Sølver Pedersen repræsenterer Aalborg Kommune som ejer ved generalforsamlinger i selskaber under
Aalborg Forsyning-koncernen.

Sagsbeskrivelse
Magistraten besluttede i mødet den 7. april 2014 følgende vedr. Aalborg Kommunes repræsentation
som ejer ved generalforsamlinger i selskaber:
”Aalborg Kommune repræsenteres således:
Aalborg Havn A/S: 1. viceborgmester Daniel Nyboe Andersen
Vand A/S og Kloak A/S: 2. viceborgmester Mads Sølver Pedersen.
Kommunaldirektøren og vicekommunaldirektøren deltager i mødeforbedelserne med de to repræsentanter, og dagsordenerne fra selskaberne fremsendes til Juridisk Kontor, Økonomisk Afdeling,
Borgmesterens Forvaltning.”
Ud over repræsentation for Aalborg Kommune ved generalforsamlingerne i ovennævnte selskaber
skal der ligeledes udpeges en repræsentant for Aalborg Kommune ved generalforsamlingerne i de
øvrige selskaber under Aalborg Forsyning-koncernen. Det indstilles, at Mads Sølver Pedersen repræsenterer Aalborg Kommune.
Beslutning:
Mads Sølver Pedersen repræsenterer Aalborg Kommune i følgende selskaber under Aalborg Forsyningkoncernen:
Aalborg Forsyning, Holding A/S
Aalborg Forsyning, Service A/S
Energicenter Aalborg Entreprise A/S
idet Aalborg Forsyning, Holding A/S's bestyrelse udpeger aktionærrepræsentanter til Aalborg Forsyning, Vand A/S og Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
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Punkt 9.

Arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune.
2013-43349.
Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender,
at alternativ 2 som beskrevet i punkt 6 i byrådets dagsorden af 25. november 2013 implementeres
ved, at vedhæftede standardarbejdsklausul og standarduddannelsesklausul anvendes af Aalborg
Kommune som beskrevet i de retningslinjer, der fremgår af sagsbeskrivelsen, idet bodsstørrelse
og længde af frister fastsættes ved hver enkelt opgave,
at opgaven med at kontrollere, at Aalborg Kommunes leverandører overholder kommunens sociale klausuler, herunder arbejds- og uddannelsesklausuler, placeres i en ekstern kontrolenhed, og
at økonomien godkendes i forbindelse med budget 2015,
at valget af leverandør til den eksterne kontrolenhed sker efter konkurrenceudsættelse,
at der arbejdes videre med anvendelse af et CSR-bilag, som beskrevet i sagsfremstillingen i forbindelse med den kommende revision af udbudspolitikken,
at Aalborg Kommunes udbudspolitik tilpasses således, at den afspejler det vedtagne om anvendelse af arbejds- og uddannelsesklausuler i forbindelse med den kommende revision, og
at der foretages en evaluering af implementeringen af arbejds- og uddannelsesklausuler i Erhvervsrådet og byrådet i 1. halvår 2016.

Sagsbeskrivelse
Uddannelses- og arbejdsklausuler er en måde at stille krav til leverandører om henholdsvis ansættelse af elever/praktikanter og ansattes arbejds- og lønforhold. Aalborg Kommune har i en årrække
ved administrativ forskrift nr. 28 haft retningslinjer om anvendelse af arbejdsklausuler, men har
ikke tidligerevedtaget retningslinjer om anvendelse af uddannelsesklausuler.
Der har i Aalborg Kommune i 2012/2013 været igangsat en proces om fastlæggelse af retningslinjer
for anvendelse af uddannelsesklausuler og uddybning af de eksisterende retningslinjer for arbejdsklausuler.
I forbindelse med denne proces blev spørgsmålene om retningslinjer for arbejds- og uddannelsesklausuler behandlet i byrådet den 25. november 2013 under punkt 6. Der var to alternative forslag
til behandling, og byrådet vedtog, at der skulle arbejdes videre med alternativ 2.
Alternativ 2 er et forslag om, at arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler fremover anvendes af
Aalborg Kommune i de kontrakter, der indgås med leverandører.
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Den foreslåede arbejdsklausul indeholder bestemmelser om, at leverandører skal sikre sine ansatte
løn- og arbejdsforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde indenfor samme industri og på samme egn, som det pågældende arbejde. Herudover indeholder klausulen bestemmelser om kædeansvar, sanktioner, krav til leverandørerne om oplysninger og kontrol.
Den foreslåede uddannelsesklausul indeholder krav om antagelse af lærlinge/praktikanter til det
udbudte arbejde svarende til 10% af det antal årsværk, der anvendes til at opfylde kontrakten. Herudover indeholdt bestemmelsen krav til leverandørerne om dokumentation, kædeansvar, sanktioner
og kontrol.
Byrådet besluttede:
at der arbejdes videre med alternativ 2, og
at Direktørgruppen inden 1. marts 2014 skal udarbejde følgende:
1) Forslag til undtagelsesbestemmelser for små firmaer i forhold til uddannelsesklausuler, så
de ikke udelukkes fra at arbejde for Aalborg Kommune.
2) Forslag til hvordan proportionalitetsprincippet udmøntes.
3) Forslag til hvordan en kontrolenhed kan oprettes ved enten at engagere et privat firma til
løsning af opgaven eller ved oprettelse af en central enhed eller decentrale enheder i
kommunalt regi - til stillingtagen i forbindelse med Budget 2015.
Vedr. 1 - Undtagelsesbestemmelser
Det vil være i strid med EU-traktatens ligebehandlingsprincip at udforme klausuler ved udbud af
såvel tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver, der forskelsbehandler tilbudsgivere.
Det vil således ikke være muligt for Aalborg Kommune lovligt at indføre klausuler, hvor virksomheder af en vis mindre størrelse - modsat andre virksomheder - ikke skal opfylde konkrete minimumskrav i form af en uddannelsesklausul. Det vil dog være muligt at opstille retningslinjer, som
fastlægger, at der ikke anvendes uddannelsesklausuler i de mindre udbud, der er mest relevant for
små og mellemstore tilbudsgivere, jf. ad 2).
Herudover skal det bemærkes, at det indenfor visse givne rammer vil være muligt at oprette netværksfaciliteter til virksomheder med henblik på at give virksomhederne et grundlag for at samarbejde f.eks. ved dannelsen af konsortier. Dette kunne fremme virksomhedernes muligheder for at
byde ind på offentligt udbudte opgaver.
Vedr. 2 - Proportionalitetsprincippet
Proportionalitetsprincippet medfører, at det konkret i det enkelte udbud skal vurderes, om der kan
anvendes sociale klausuler, herunder arbejds- og uddannelsesklausuler. Det er således ikke muligt at
fastsætte faste retningslinjer, der medfører, at sociale klausuler skal anvendes i kontrakter af en vis
størrelsesorden. Der kan dog fastsættes retningslinjer, hvorefter sociale klausuler - som udgangspunkt - skal anvendes, medmindre det i det konkrete udbud vurderes uproportionalt.
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Forslag til retningslinjer:
Retningslinjer for anvendelse arbejdsklausuler
Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der som
udgangspunkt indsættes klausuler i kontrakterne, hvorved entreprenøren/tjenesteyderen forpligter
sig til at sikre sine medarbejdere på opgaven og eventuelle underentreprenørers medarbejdere lønog arbejdsvilkår minimum svarende til de vilkår, som er gældende efter danske overenskomster på
området.
Forpligtelsen til at anvende arbejdsklausuler efter følgende retningslinjer gælder ved al tilbudsindhentning, det være sig ved udbud, licitation og underhåndsbud, og gælder for alle opgaver på
såvel bygge- og anlægsområdet som på området for tjenesteydelser.
1.
2.

3.

4.
5.

Arbejdsklausuler kan alene anvendes som kontraktvilkår og ikke som udvælgelses- eller tildelingskriterium.
Arbejdsklausuler skal som udgangspunkt anvendes ved tilbudsindhentning, hvor kontraktsummen forventes at være på 1 mio. kr. eller derover, medmindre det efter en konkret vurdering må
antages at være urimeligt byrdefuldt for en kommende leverandør
Der skal ved hvert enkelt udbud foretages en konkret vurdering af, om en arbejdsklausul er
relevant og proportional (byrdefuld) i forhold til den opgave, der udbydes. Det betyder bl.a., at
forpligtelsen til at sikre løn- og arbejdsvilkår svarende som minimum til det, der følger af de
danske overenskomster på området, alene må gælde de medarbejdere, der er beskæftiget med
løsning af den udbudte opgave. Klausulen må således ikke udvides til at omfatte virksomheden
generelt.
Arbejdsklausuler må kun anvendes i det omfang opgaven alene kan løses her i landet.
Det skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller af udbudsbetingelserne, at kontrakten vil indeholde en arbejdsklausul.

Den til retningslinjerne udarbejdede standard arbejdsklausul skal anvendes med de tilpasninger, der
er fornødne i forhold til den enkelte opgave.
Retningslinjer for anvendelse af klausuler om uddannelses- eller praktikklausuler
1. Uddannelses- og praktikklausuler kan alene anvendes som kontraktvilkår og ikke som udvælgelses- eller tildelingskriterium.
2.

Uddannelses- og praktikklausuler skal som udgangspunkt anvendes ved tilbudsindhentning, på:
A) Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten har en varighed på minimum 6 måneder og
en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.
B) Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten har en varighed på minimum 6 måneder og en
kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4. mio. kr.
Medmindre det efter en konkret vurdering må antages at være urimeligt byrdefuldt for en
kommende leverandør
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3. Der skal ved hvert enkelt udbud foretages en konkret vurdering af, om en uddannelses- eller
praktikklausul er relevant og proportional (byrdefuld) i forhold til den opgave, der udbydes.
4. Uddannelses- og praktikklausuler skal alene vedrøre den udbudte opgave. Klausulerne må således ikke udvides til at omfatte virksomheden generelt.
5. Uddannelses- og praktikklausuler må kun anvendes i det omfang opgaven alene kan løses her i
landet.
6. Det skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller af udbudsbetingelserne, at kontrakten vil indeholde en uddannelses- eller praktikklausul.
Forpligtelsen til at anvende uddannelses- og praktikklausuler gælder ved al tilbudsindhentning,
det være sig ved udbud, licitation og underhåndsbud, og gælder for alle opgaver på såvel bygge- og
anlægsområdet som på området for tjenesteydelser.
Den til retningslinjerne udarbejdede standard uddannelses- og praktikklausul skal anvendes med de
tilpasninger, der er fornødne i forhold til den enkelte opgave.
Det bemærkes, at den valgte beløbsgrænse i retningslinjerne for arbejdsklausuler lægger sig op af
det af den i Københavns Kommune valgte, hvilket vurderes som et rimeligt niveau.
De i retningslinjerne for uddannelses- og praktikklausuler valgte beløbsgrænser for henholdsvis
bygge-, anlægs- og tjenesteydelser lægger sig op af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens definition
af relevante udbud i vejledning om ”Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud” fra august 2013.
Udover de krav der kan stilles som følge af de ovenfor nævnte arbejds- og uddannelsesklausuler,
arbejder flere offentlige myndigheder, herunder Københavns Kommune med et såkaldt CSR-bilag.
CSR står for Corporate Social Responsibility eller Corporate Sustainability and Responsibility.
Et CSR-bilag er et bilag til kontrakten med leverandøren/entreprenøren, hvori leverandørens forpligtelser i forhold til bl.a. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø fremgår. Herudover indeholder det dokumentationskrav og sanktionsmuligheder.
Som bilag er vedhæftet et eksempel på et CSR-bilag, som anvendes af Københavns Kommune.
Anvendelsen af et CSR-bilag fordrer ligesom de ovennævnte klausuler, at det er proportionalt i forhold til den enkelte kontrakt, hvilket kun kan afgøres i forhold til den konkrete opgave.
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Vedr. 3 - Kontrolenheden
En kontrolenhed vil typisk have følgende opgaver, at føre kontrol med overholdelsen af sociale
klausuler i indgåede kontrakter ved at kræve dokumentation fra leverandørerne, og ved at gennemføre kontrol - på baggrund af henvendelser eller af egen drift - ved såvel anmeldte som uanmeldte
kontrolbesøg.
En kontrolenhed bør endvidere bistå den forvaltning der er kontraktsansvarlig med råd og vejledning i forhold til håndhævelse af sociale klausuler, herunder bistå og vejlede om anvendelse af
sanktioner i henhold til kontrakten ved overtrædelser.
Herudover kan en kontrolenhed have til opgave at fungere som hotline for medarbejdere, leverandører og andre vedrørende spørgsmål om sociale klausuler.
En kontrolenhed bør tilpligtes at udarbejde en årsrapport om kontrolenhedens arbejde, herunder
bl.a. antal sager, antal kontrolbesøg, antal overtrædelser af sociale klausuler og hvor mange gange
der er anvendt sanktioner overfor leverandører. En årsrapport kunne også indeholde en evaluering
af kommunens indsats med at anvende sociale klausuler ved tilbudsindhentning.
Medarbejderne i kontrolenheden skal arbejde med lønsedler overenskomster, ansættelsesbeviser,
uddannelseskontrakter og lign. dokumentation, samt have forståelse for de særlige vilkår, der gælder på arbejdsmarkedet. Disse medarbejdere bør derfor have erfaring og indsigt i arbejdsretlige forhold, og den praksis der har udviklet sig indenfor dette område.
Det er tvivlsomt om der i administrationen findes de faglige ressourcer, der er nødvendige for at
etablere en kontrolenhed. Det er vurderingen, at der i den private sektor findes virksomheder, som
har den fornødne faglige kompetence til at løfte opgaven, f.eks. konsulentfirmaer, revisionsfirmaer
eller lign. Det er derfor anbefalingen, at denne funktion konkurrenceudsættes.
En ekstern kontrolenhed vil i øvrigt have den fordel, at kontrol- og bestillerfunktionen adskilles,
hvilket kan være med til at forbygge vanskeligheder i samarbejdet med leverandørerne.
En ekstern kontrolenhed har dog den ulempe, at den viden, der knytter sig til udførelsen af kontrolindsatsen, ikke bibeholdes i kommunen. Derudover er det vigtigt, at kommunens indkøbere generelt
har et højt vidensniveau om problemstillingerne forbunden med sociale og uddannelsesklausuler.
Derfor er det ligeledes anbefalingen, at der udover kontrolenheden etableres et kommunalt ”videnscenter” ved at en afgrænset gruppe medarbejdere på tværs af forvaltningerne løbende undervises/opkvalificeres med viden om arbejdsmarkedets forhold, regler og andre myndigheders arbejdsprocedurer.
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Bemærkninger
Vurderingen af hvornår arbejds- og uddannelsesklausuler kan anvendes, og hvordan det sikres, at
klausulerne bedst anvendes i forhold til deres formål er meget kompleks. Det vil derfor være nødvendigt, at de medarbejdere, der skal anvende klausulerne, opkvalificeres med viden om området,
samtidigt vil dette bidrage til, at anvendelsen af klausulerne udbredes mest muligt.
Herudover vil det være naturligt, at leverandører og samarbejdspartnere informeres om Aalborg
Kommunes politikker vedr. arbejds- og uddannelsesklausuler.
Høring
Forslaget med bilag har været sendt til høring ved HMU og Erhvervsrådet.
HMU behandlede sagen under punkt 15 i mødet den 7. marts 2014. HMU anbefalede forslaget. Uddrag af referatet er vedhæftet som bilag.
Erhvervsrådets medlemmer har fået forslaget til skriftlig høring via mail den 5. marts 2014. Høringsfristen var fastsat til den 19. marts 2014, kl. 10.00.
Der indkom følgende høringssvar, der er vedhæftet som bilag:
- Høringssvar fra Tech College Aalborg, Aalborg Handelsskole og AMU Nordjylland
- Høringssvar fra Erhverv Norddanmark
- Høringssvar fra Aalborg Haandværkerforening med 2 bilag
- Høringssvar fra Dansk Byggeri
- Høringssvar fra DI
Høringssvarene fra DI og Dansk Byggeri stiller spørgsmålstegn ved nogle juridiske aspekter i retningslinjerne og de udarbejdede standardklausuler. Forvaltningen har udarbejdet et notat, der belyser disse aspekter. Notatet er vedhæftet.
Aalborg Haandværkerforenings høringssvar
Bilag 1 til høringssvar fra Aalborg Haandværkerforening
Bilag 2 til høringssvar fra Aalborg Haandværkerforening
Eksempel på et CSR-bilag fra Københavns Kommune
Høringssvar fra Dansk Byggeri
Høringssvar fra DI
Høringssvar fra Erhverv Norddanmark
Høringssvar fra Tech College Aalborg, Aalborg Handelsskole og AMU Nordjylland vedr. forslag
om sociale klausuler
Notat vedr. juridiske spørgsmål i indkomne høringssvar
Standard arbejdsklausul
Standard uddannelsesklausul
Uddrag af referat fra HMU's møde den 7. marts 2014

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

Side
Autorisation

82

Beslutning:
Anbefales med den ændring vedrørende 2. "at", at budgetforligspartierne 2014 indkaldes til en
drøftelse af økonomien i - og finansieringen - af kontrolenheden.
Tina French Nielsen, Mads Duedahl og Thomas Krarup kan ikke anbefale indstillingen.

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

Side
Autorisation

83

Punkt 10.

Tegningsbemyndigelse.
2014-18088.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til dokumenter vedrørende køb
og salg og andre dispositioner over kommunens faste ejendomme, optagelse af lån og påtagelse af
garantiforpligtelser vedrørende Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område, gives tegningsbemyndigelse til direktør Arne Lund Kristensen.

Sagsbeskrivelse
Som følge af ansættelse af ny direktør i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ændres tegningsbemyndigelsen, som anført i indstillingen. Vedrørende reglerne for tegningsbemyndigelse henvises
til byrådets beslutning af 10. februar 2014 (punkt 2).
Beslutning:
Anbefales.
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Punkt 11.

Udtalelse til Statsforvaltningen om Nymøllevej 9, Nibe.
2014-4809.
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender udtalelse til Statsforvaltningen.

Sagsbeskrivelse
Statsforvaltningen har den 14. januar 2014 anmodet byrådet om at afgive en udtalelse, hvor der redegøres for, hvorledes kommunen har opfyldt sin tilsynspligt efter planloven.
Statsforvaltningen har modtaget henvendelse fra en række naboer til minkfarmen beliggende Nymøllevej 9, Valsted, 9240 Nibe, om, at Aalborg Kommune ikke har opfyldt sin tilsynspligt efter
planloven. Naboerne har anført, at minkfarmen siden 2009 har drevet erhvervspelseri fra ejendommen, selv om den kun har tilladelse til at pelse mink fra ejendommens produktion.
Statsforvaltningen skal anmode byrådet i Aalborg Kommune om at afgive en udtalelse til sagen.
Byrådet anmodes om i udtalelsen at redegøre for, hvorledes kommunen, siden naboerne i december
2009 rettede henvendelse til kommunen om ulovligt pelseri, har opfyldt sin tilsynspligt efter planloven. Kommunen anmodes i den forbindelse om at oplyse, om der på nuværende tidspunkt alene
pelses mink fra ejendommen beliggende Nymøllevej 9 i Valsted, eller om der er givet tilladelse til
pelsning af dyr i videre omfang.
Sagsforløb
I 2006 behandlede Nibe Kommune ansøgning om at opføre en bygning til pelseri og halmlager til
minkfarmen på Nymøllevej 9. Ifølge Nibe Kommunes sagsnotat af 26. juni 2006 oplyste ansøger
vedr. pelsning: ”Pelsning på Nymøllevej 9 af egne dyr. Pelsning på Gl. skolevej 21 sker indtil videre på ejendom i Gundersted. Dette vil fortsætte, så længe det er økonomisk rentabelt. Såfremt der er
fordele hermed vil pelsning fremover ske på Nymøllevej 9, fælles for de to ejendomme.”
Den 12. juli 2006 meddelte Nibe Kommune landzonetilladelse til at opføre en bygning på 600 m² til
pelseri og halmlager på Nymøllevej 9 på betingelse af, at bygningen nedrives og fjernes såfremt
driften af minkfarmen ophører på ejendommen. Ved afgørelsen lagde kommunen vægt på, at bygningen opføres i tilknytning til en minkfarm, og at byggeriet ikke skulle medføre en forøget produktion af dyr.
Det bemærkes, at Nibe Kommune i særskilt afgørelse den 12. juli 2006 meddelte landzonetilladelse
til at ”beholde en minkhal” på Nymøllevej 9 på betingelse af, at en ældre minkhal af samme størrelse blev nedrevet.
Nibe Kommunes tilladelser blev påklaget af naboer. Miljøklagenævnet har den 12. marts 2007 stadfæstet begge Nibe Kommunes landzonetilladelser i en og samme afgørelse:
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Naboerne henvender sig igen til Natur- og Miljøklagenævnet. De ønsker oplyst om Gl. Skolevej 21
indgik i Miljøklagenævnets afgørelse i 2007. Natur- og Miljøklagenævnet svarer den 24. september
2012, at de ikke har taget stilling til ejendommen Gl. Skolevej 21.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse: ”Det følger heraf, at Miljøklagenævnets landzonetilladelse
må forstås således, at der er meddelt tilladelse til, at pelseriet kan betjene ejendommens produktion.
Der er således ikke meddelt tilladelse til erhvervspelseri, der betjener øvrige kunder. En sådan anvendelse af pelseriet vil være en ændret anvendelse af ejendommen og vil derfor kræve en ny landzonetilladelse.”
Indtil Aalborg Kommune modtager en afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet i 2012, har det
således været Aalborg Kommunes vurdering, at bygningen til pelseri og halmlager også kunne anvendes til pelsning af mink avlet på Gl. Skolevej 21, dvs. som et ”fællesanlæg” til betjening af flere
ejendomme.
Aalborg Kommune har taget afgørelsen til efterretning og har den 19. december 2013 påbudt, at
forholdet skal lovliggøres ved, at ejerne snarest og senest den 20. januar 2014 skal ophøre med at
pelse mink fra andre ejendomme.
På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser har Videncenter For Landbrug søgt landzonetilladelse til at anvende pelseriet på Nymøllevej 9 til pelsning ”for anden produktion end ejendommens egenproduktion”. For nuværende har Aalborg Kommune ikke truffet afgørelse.
Tilsyn og varsling af påbud
Pelsningssæsonen for mink forløber typisk op til 6 uger omkring november måned. Kommunen har
været på tilsyn den 21. november 2013 på pelseriet Nymøllevej 9. Ved tilsynet oplyste ejerne, at
alle mink fra Nymøllevej 9 og Gl. Skolevej 21 var pelset, og at der foregik pelsning fra andre farme.
Med baggrund i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser fra 2012, og med baggrund i oplysninger
ved tilsynet om, at der pelses mink for andre farme, har Aalborg Kommune den 28. november 2013
udsendt varsling af påbud og partshøring. Videncenter For Landbrug har den 11. december 2013
besvaret kommunens henvendelse.
Da der ikke foreligger landzonetilladelse til at anvende pelseriet til pelsning af mink avlet på andre
ejendomme har Aalborg Kommune den 19. december 2013 påbudt ejerne at lovliggøre det ulovlige
forhold.
LZ-tilladelse 12.07.06 (pelseri og halmlager) - Nymøllevej 9 (9240)
Nibe Kommunes NOTAT af 26.06.2006 - Nymøllevej 9 (9240)
Statsforvaltningen anmoder om udtalelse - Nymøllevej 9
Beslutning:
Anbefales.
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Punkt 12.

Institutionerne Hammer Bakker, Forslag til Kommuneplantillæg 5.009, Lokalplanforslag 5-2-106 med Miljøvurdering (1. forelæggelse af reviderede planer).
2011-10413.
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag til reviderede planer.
John G. Nielsen kan ikke anbefale udvidelsen af anvendelsesmulighederne i delområde P (Kastanjebo på Pitsvej) til også at omfatte Kriminalforsorgens pensioner.
Mariann Nørgaard er fraværende.

Sagsbeskrivelse
Planforslagene har tidligere været forelagt i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. april 2012
(punkt 3), i Magistratens møde den 7. maj 2012 (punkt 9) og i byrådets møde den 14. maj 2012
(punkt 15).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 23. maj - 9. oktober 2012.
Forslagene fremsendes nu til fornyet behandling i en revideret udgave, jf. beskrivelsen i næste afsnit.
Formål
Danmarks Naturfredningsforening og Aalborg Kommune besluttede i 2012 at rejse et nyt fredningsforslag for en del af Hammer Bakker nord for Vodskov. Fredningen omfatter ca. 165 ha og har omtrent samme omfang som den ”gamle” fredning fra 1961. De områder, hvor der ligger institutioner,
er holdt ude af fredningen.
Den nye fredning er nu tiltrådt af Fredningsnævnet ved ”Fredningsafgørelse af 25. marts 2014”.
Samtidig er den ”gamle” fredning ophævet. Den nye fredning er tilknyttet som bilag.
Lokalplanforslaget omfatter som hidtil 28 delområder, og udfylder ”hullerne” i fredningen. For
hvert delområde gives en kort beskrivelse af bebyggelsen og dens historie, og der er fastsat bestemmelser for fremtidige anvendelses- og byggemuligheder, bl.a. ud fra bygningernes bevaringsværdighed. Anvendelsesmulighederne er stort set begrænset til funktioner af ”almen” karakter, herunder også funktioner, som retter sig mod fritidsinteresserne i Hammer Bakker-områder (f.eks. muligheden for at indrette vandrehjem og restaurant).
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I forhold til det lokalplanforslag, der var i høring i 2012, er der - ud over redaktionelle justeringer
mv. - lavet følgende ændringer:
- I delområde P (Kastanjebo på Pitsvej) udvides anvendelsesmulighederne til også at omfatte
Kriminalforsorgens pensioner. Det sker, som følge af byrådets beslutning om salg af Pitsvej 7,
8, 10 og 12 til Direktoratet for Kriminalforsorgen betinget af, at de plan- og fredningsmæssige
forhold ikke er til hinder for, at der etableres en institution under Kriminalforsorgen i ejendommen.
- I delområde V og X (tidligere SOSU-uddannelse mv.) er anvendelsesmulighederne udvidet til
også at omfatte ”Kulturelle formål”. Aalborg Kommune har overtaget ejendommene, og vil give mulighed for, at de også kan benyttes til museums- og udstillingsformål eller andre kulturelle formål.
- I delområde Æ (Avlsgården, Skeldalsvej) er der, efter indsigelse fra ejeren, foretaget bl.a. følgende rettelser: Det er tilføjet, at der er tale om en landbrugsejendom, en sti nord om bebyggelsen er udgået og et lille areal med bl.a. fredskov er udtaget af delområdet og medtaget i den nye
fredning.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
De reviderede forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Det vurderes, at planerne ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser. Der skal derfor gennemføres en miljøvurdering (dvs. udarbejdes en Miljørapport). Planerne er
scoopet i forhold til kriterierne nævnt i loven.
Det er vurderet, at de væsentlige forhold, der bliver påvirket ved planernes gennemførelse, er: Kulturhistoriske, arkitektoniske og planlægningsmæssige karaktertræk samt grundvandsbeskyttelse.
Miljørapporten findes som Bilag 3 i det reviderede forslag til lokalplan 5-2-106. De revisioner der
er foretaget i lokalplanen (se ovenfor) har ikke givet anledning til ændringer i Miljørapporten (tidligere benævnt ”Redegørelse for bæredygtighed”) fra maj 2012.
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)
Forslagene omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 i ovennævnte bekendtgørelse. Til
gengæld kan bygge- og anlægsprojekter i enkelte delområder falde ind under bilag 2, pkt. 1d vedr.
”Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse”. Det betyder, at der i disse tilfælde skal laves en VVM-screening for at afgøre, om det pågældende byggeeller anlægsarbejde kan påvirke miljøet væsentligt. Denne screening vil ske i forbindelse med det
aktuelle projekt, og som udgangspunkt i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for det
pågældende delområde.
Kommuneplanen
Kommuneplanens Hovedstruktur, kapitel 5, handler om Arkitektur og kulturarv. ”Institutionsbyen i
Hammer Bakker” er udpeget som værdifuldt kulturmiljø nr. 54. De udarbejdede planer er i overensstemmelse med Hovedstrukturen.
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Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med de nugældende kommuneplanrammer, idet der
bl.a. er sket en præcisering af anvendelses- og byggemulighederne. Derfor er der udarbejdet et revideret forslag til kommuneplantillæg 5.009.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter
for kommunen. Til gengæld vil kommunen få en indtægt ved salg af Kastanjebo på Pitsvej.
Forslag til tillæg 5.009 for institutioner i Hammer Bakker
Fredningsafgørelse af 25. marts 2014 med kortbilag
Revideret forslag - Lokalplan 5-2-106 med Miljørapport - Institutionsområdet Hammer Bakker,
Vodskov
Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen, Mads Duedahl og Thomas Krarup kan ikke anbefale udvidelsen af anvendelsesmulighederne i delområde P (Kastanjebo på Pitsvej) til også at omfatte Kriminalforsorgens pensioner.
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Punkt 13.

Universitetsområdet, Kiplings Alle, Boliger. Lokalplan 4-4-110. Tillæg til lokalplan 4-4-103 (2. forelæggelse).
2013-28720.
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt.
Ændringer i planen
I forhold til det godkendte forslag (oktober 2013), er der kun foretaget redaktionelle justeringer.

Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
Teknik- og Miljøudvalgets møde 18. september 2013 (punkt 5).
Magistratens møde 30. september 2013 (punkt 3).
Byrådets møde 7. oktober 2013 (punkt 8).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 16. oktober - 11. december 2013.
Formål
Lokalplanen er udarbejdet med det formål at justere de bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplan 4-4-103, der er gældende for et boligområde ved Kiplings Alle. Lokalplan 4-4-110 er derfor
udformet som et tillæg til lokalplan 4-4-103. Justeringen af de bebyggelsesregulerende bestemmelser sker på baggrund af, at der er konstateret en uhensigtsmæssig formulering af de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der har medført en række ansøgninger om dispensation fra bestemmelsen.
På det foreliggende grundlag har det ikke været muligt at meddele dispensation, selv om det ansøgte
understøtter intentionerne i lokalplanen med landskabstilpasset byggeri og bevaring af udsigtskvaliteter. Derfor har det været nødvendigt at udarbejde et tillæg til lokalplanen, der fjerner denne uhensigtsmæssighed.
Justering af de bebyggelsesregulerende bestemmelser betyder for delområde A og B (29 grunde) at
ordet skal erstattes af kan og bestemmelsen har derefter følgende ordlyd:
På de i bestemmelsen nævnte grunde kan bebyggelse udformes med ét fuldt plan samt et parterreplan. Et parterreplan kan betegnes som et udnyttet kælderplan med niveaufri adgang til det lavest
liggende terræn på grunden.
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 7,2 ha og er beliggende i Universitetsområdet i Aalborg.
Lokalplanområdet er byggemodnet og realiseringen af lokalplan 4-4-103 er godt i gang.
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MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering.
Kommuneplanen
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur. Lokalplanen er omfattet
af kommuneplanens rammeområde 4.4.B2 og er i overensstemmelse hermed.
Lokalplan 4-4-103, Boliger ved Kiplings Alle, Universitetsområdet
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 4-4-110 ophæves den del
af bestemmelse 5.1. der vedrører parterreplan i lokalplan 4-4-103, Boliger ved Kiplings Alle, Universitetsområdet og erstattes af bestemmelse 5.1. i lokalplan 4-4-110.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Camilla og Jesper Sand Fristrup, Kiplings Alle 39, 9260 Gistrup
Løkke Eriksen og Rasmus Nielsen, Kiplings Alle 21, 9260 Gistrup
Linda og Lars Vabbersgaard Andersen, Kiplings Alle 23, 9260 Gistrup
Grethe og Peter Mortensen, Kiplings Alle 9, 9260 Gistrup
Mette K. og Søren Mortensen, Kiplings Alle 37, 9260 Gistrup
Ulla og Bent Niss, Kiplings Alle 15, 9260 Gistrup
Mette og Morten Thorvaldsen, Kiplings Alle 35, 9260 Gistrup.

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor. Svarene ses nederst.
1. Indsigelse fra Camilla og Jesper Sand Fristrup vedrørende den ændrede formulering i lokalplanen.
a. Indsiger har tidligere fået afslag på dispensation fra lokalplanen til at gennemføre et byggeri
uden parterreplan og har efterfølgende opført byggeriet med parterreplan. Det ansøgte byggeri
ville være muligt at opføre efter den ændrede lokalplan. Den oprindelige formulering ønskes fastholdt med henblik på at fastholde områdets karakter.
b. Indsiger varsler erstatningssag hvis lokalplanen ændres.
Svar: Ikke imødekommet.
Ad a. Områdets karakter og arkitektoniske fremtræden: Lokalplan 4-4-103 har detaljerede bestemmelser for byggeriets placering og omfang, herunder fastsatte byggefelter, niveauplaner og maksimale koter for byggeriet. Desuden er der bestemmelser vedr. terrænregulering. Områdets karakter
og arkitektoniske fremtræden er således detaljeret beskrevet og i øvrigt uændret. Ændringen af lo-
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kalplanens bestemmelse vedrørende parterreplan vurderes således ikke at have væsentlig betydning
for områdets karakter.
Ad b. Erstatning/økonomisk kompensation. Lokalplanlægning er erstatningsfri regulering og Aalborg Kommune kan således ikke gøres erstatningspligtige i forbindelse med ændring af lokalplanen.
Ændringen af lokalplanen sker på baggrund af en planlægningsmæssig uhensigtsmæssighed, der er
beskrevet i lokalplanens redegørelse, og som Aalborg Kommune er blevet opmærksomme på, på
baggrund af dispensationsansøgninger og henvendelse fra projektudvikleren.
2. Indsigelse fra Løkke Eriksen og Rasmus Nielsen vedrørende den ændrede formulering i lokalplanen.
a. Indsiger har opført byggeri med parterreplan og opfatter ændringen af lokalplanen som markant
forskelsbehandling. Den oprindelige formulering ønskes fastholdt med henblik på at fastholde et
ensartet udseende. Udtrykker tilfredshed med udstykningens nuværende udseende.
b. Mener der bør gives økonomisk kompensation til dem, der har bygget.
c. Frygter mere vidtgående ændringer af lokalplanen efterfølgende.
Svar: Ikke imødekommet.
Ad a og b: se svaret til indsigelse 1
Ad c. Kravene i lokalplanen kan kun ændres med en ny lokalplan. I forbindelse med udarbejdelsen
af denne lokalplan blev der fremsat ønsker om yderligere ændringer af lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser, hvilket blev afvist, da det blev vurderet, at disse ændringer ville medføre
en ændring i områdets karakter imod intentionerne i lokalplanen. Der er således ikke planer om
yderligere ændringer, men muligheden for at udarbejde en ny lokalplan foreligger stadig, hvis der
findes gode argumenter til at understøtte beslutningen.
3. Indsigelse fra Linda og Lars Vabbersgaard Andersen vedrørende den ændrede formulering i lokalplanen.
a. Ændringen af lokalplanen betragtes som forskelsbehandling af borgerne. Den oprindelige formulering ønskes fastholdt med henblik på at fastholde den arkitektoniske fremtræden.
b. Er bekymrede for at ændringen kan medføre værdiforringelser af ejendommene.
c. Er bekymrede for hvilke andre krav i lokalplanen der kunne tænkes ændret.
Svar: Ikke imødekommet.
Ad a og b. Se svaret til indsigelse 1
Ad c. Se svaret til indsigelse 2.
4. Indsigelse fra Grethe og Peter Mortensen vedrørende den ændrede formulering i lokalplanen.
Indsiger har opført byggeri med parterreplan. Indsiger har tidligere fået afslag på dispensation fra
lokalplanen til at gennemføre et byggeri uden parterreplan og har efterfølgende opført byggeriet
med parterreplan. Indsiger føler sig vildledt af projektudvikleren.
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Svar: Ikke imødekommet.
Aalborg Kommune har truffet afgørelse på baggrund af den lokalplan, der er gældende for området
på ansøgningstidspunktet. Aalborg Kommune har ikke forhåndsgodkendt de forslag, der har indgået
i projektudviklerens og køberens dialog.
5. Indsigelse fra Mette K. og Søren Mortensen vedrørende den ændrede formulering i lokalplanen.
a. Indsiger mener, at den arkitektoniske fremtræden kompromitteres med ændringen af lokalplanen
b. Indsiger mener, at ændringen vil medføre værdiforringelse af de eksisterende byggerier
c. Indsiger er bekymret for yderligere ændringer i planen.
Svar: Ikke imødekommet.
Ad a og b. Se svaret til indsigelse 1
Ad c. Se svaret til indsigelse 2.
6. Indsigelse fra Ulla og Bent Niss vedrørende den ændrede formulering i lokalplanen.
a. Indsiger mener, at den ønskede helhed for området ikke kan opnås med ændringen af lokalplanen.
Svar: Ikke imødekommet.
Ad a. Se svaret til indsigelse 1
7. Indsigelse fra Mette og Morten Thorvaldsen vedrørende den ændrede formulering i lokalplanen.
a. Indsiger kan ikke acceptere ændringen, da projektudvikleren selv har ladet lokalplanen udarbejde
b. Indsiger mener, at det vil være forskelsbehandling af nye og nuværende grundejere at ændre planen og varsler retsligt efterspil for Aalborg Kommune.
Svar: Ikke imødekommet.
Ad a. Se svaret til indsigelse 2
Ad b. Se svaret til indsigelse 1.
7 Indsigelser i samlet PDF
Lokalplan 4-4-110 Boliger ved Kiplings Alle, Universitetsområdet - Tillæg til lokalplan 4-4-103
Beslutning:
Anbefales.
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Punkt 14.

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse).
2013-38056.
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ophævelse af lokalplan 10-011 endeligt.
Udvalget bemærker, at der fortsat ønskes aktive facader i stueetagen, og at der derfor, indtil ny lokalplan er vedtaget, vil blive ført en restriktiv praksis vedrørende boliger i stueetagen med henvisning til kommuneplanens rammer.

Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
Teknik- og Miljøudvalgets møde 21. november 2013 (punkt 5)
Magistratens møde 2. december 2013 (punkt 3)
Byrådets møde 16. december 2013 (punkt 16).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 18. december 2013 - 26. februar 2014. Der er indkommet to henvendelser.
Formål
Baggrund for ophævelse af lokalplan 10-011
Lokalplan 10-011 blev udarbejdet i 1982. Baggrunden var et øget pres på lejemålene i strøggaderne
- særligt i forhold til anvendelsen i stuetagen. Årsagen var et stigende antal pengeinstitutter og lignende, der ønskede at placere sig i midtbyen. Resultatet var en uhensigtsmæssig udvikling set fra et
byplanmæssigt synspunkt, da detailhandlen i bykernen uønsket blev udtyndet.
Siden lokalplanen blev udarbejdet - og særligt indenfor de seneste 10-12 år - har både detailhandel
og liberale erhverv ændret sig markant i forhold til ønsker og krav til lokalisering, butikstyper mv.
Dette afspejler sig i gadebilledet, og betyder en ændret tilgang til de anvendelsesmuligheder, der
ønskes i bymidten.
En konsekvens af dette er bl.a., at flere større delområder af lokalplan 10-011 er blevet aflyst og
erstattet af nye lokalplaner. Endvidere er der fra bygherrer pres på, for at kommunen skal dispensere
fra bestemmelserne om, at der ikke må være boliger på 1. sal og i stueetagen.

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

Side
Autorisation

94

Samtidig er den centrale del af Aalborg under stor forandring, hvilket i et lidt mere overordnet perspektiv er med til at definere, hvilke funktioner og anvendelser, der skal være i bymidten for at skabe og fastholde en attraktiv og levende bymidte. Det drejer sig om alt fra flere boliger, kulturelle
tilbud, uddannelsesinstitutioner mv.
Samlet set betyder denne udvikling, at det er blevet vanskeligt at administrere efter lokalplanen i
udviklingen af en dynamisk midtby. Det er vanskeligt at håndhæve de oprindelige intentioner, der
var i lokalplanen, ligesom det er vanskeligt at opretholde en ensartet administration i byggesagsbehandlingen.
Konsekvenser af ophævelsen
Lokalplan 10-011 fastsatte bestemmelser for anvendelsen af facadeejendommene i strøggaderne i
bykernen. Anvendelsen var således reguleret i stueetagen, på 1. sal samt de øvrige etager, i forhold
til hvor der kunne være butikker, kontorer og boliger.
Med ophævelsen falder administrationen indenfor området tilbage til kommuneplanens rammer, og
de øvrige lokalplaner og byplanvedtægter, der er gældende. I forhold til anvendelsen er det kommuneplanens rammer, der fremadrettet vil være gældende. Det betyder bredere anvendelsesmuligheder
for de ejendomme, der har været omfattet af lokalplan 10-011. Der vil blive åbnet mulighed for at
etablere boliger i stueetagen og på 1. sal, ligesom der åbnes mulighed for etablering af erhverv på
etagerne over 1. sal.
Disse muligheder for en bredere og mere blandet anvendelse kan give risiko for ændrede støjpåvirkninger i forhold til i dag. Dels i forhold til den eksterne støj fra veje, hvor boliger kan komme
tættere på gaden. Dels i forhold til den interne støj mellem lejemål på de forskellige etager i en
ejendom.
Hvis der kommer ansøgninger om at ændre anvendelse, vil denne problematik blive taget op i forbindelse med byggesagsbehandlingen. I byggesagsbehandlingen vil det således være et vilkår og en
forudsætning, at de gældende støjkrav kan overholdes. Ellers kan der ikke opnås tilladelse til anvendelsen. Denne problemstilling er ikke væsentlig anderledes end situationen med lokalplan
10-011 som grundlag. Forskellen er, at skellet mellem erhverv og bolig kan være andre steder.
I forbindelse med byggesager vil bygningsreglementets regler være gældende. Projekter, der skaber
væsentlige ændringer af de eksisterende forhold og påvirkninger på omgivelserne, kan kræve udarbejdelse af en lokalplan. Endelig kan kommunen vælge at udarbejde en lokalplan for et givent område, for at sikre eller fastholde en bestemt udvikling af området.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering.
Økonomi
Ophævelsen af lokalplan 10-011 skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.

BESTSELLER A/S, Slet Parkvej 1-7, 8310 Tranbjerg J
ProDomus/Aalborg Grundejerforening, Boulevarden 11, 1.tv., 9000 Aalborg

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra BESTSELLER vedrørende bekymring for det fremlagte forslag.
Som aktiv handlende i Aalborg midtby udtrykker Bestseller stor bekymring for det fremlagte forslag.
Ser med stor bekymring på, at der med ophævelsen af lokalplanen åbnes mulighed for, at der kan
etableres boliger i stueetagen i de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Hvis der lukkes op for
boliger i tidligere butikslokaler, vil det uundgåeligt betyde et mindre butiksudbud, og dermed også
et mindre interessant handelsmiljø. I en tid hvor e-handel vinder frem, er det særligt vigtigt at skabe
gode markedspladser for detailhandelen, og der er ingen tvivl om, at Aalborg kan være med i kampen om kunderne, hvis Aalborg vil det.
Aalborg har et udbud af kulturtilbud, restauranter og detailhandel samlet i midtbyen. Dertil kommer det velfungerende Aalborg Storcenter, der tiltrækker kunder langvejs fra – kunder som også
skal trækkes ind til midtbyen af et spændende butiksmiljø i god kombination med kultur og restaurationer.
Mener det er et forkert skridt at tage, at der lægges op til boliger i stueetagerne i Aalborg midtby.
Appellerer derfor til, at forslaget overvejes kraftigt, og at det som minimum sikres, at der i den centrale bymidte fortsat kun kan være detailhandel i stueetagen. En åbning for boliger der, vil være et
alvorligt skridt i den forkerte retning.
Svar: Delvis imødekommet.
Lokalplan 10-011 fastsatte bestemmelser for anvendelsen i stueetagen, på 1. sal samt de øvrige etager, i forhold til hvor der kunne være butikker, kontorer og boliger.
Med ophævelsen af lokalplan 10-011 falder administrationen indenfor området tilbage til kommuneplanens rammer, og de øvrige lokalplaner og byplanvedtægter, der er gældende. Det betyder bredere anvendelsesmuligheder af ejendommene. Det er således rigtigt, at der vil blive åbnet mulighed
for at etablere boliger i stueetagen - men også på 1. sal, ligesom der åbnes mulighed for etablering
af erhverv på etagerne over 1. sal.
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Men baggrunden for ophævelse af lokalplanen er ikke at give anvendelserne frit. Baggrunden er, at
det er blevet vanskeligt at administrere efter lokalplanen i udviklingen af en dynamisk bymidte,
med den efterspørgsel der er, og de tilbud midtbyen skal kunne rumme.
Midtbyen og de bynære havnearealer har været og er midt i en stor forandring, og Aalborg Kommune har en stor interesse i at understøtte denne udvikling – både i forhold til handelsliv, kulturliv,
uddannelse, boliger mv. Kommunen vil således arbejde for, at det fremadrettet er publikumsorienterede aktiviteter som butikker, caféer mv., der udgør den altovervejende anvendelse i stueetagerne.
Hvis der kommer ønsker om ændret anvendelse af for eksempel butiksejendomme til boliger, har
kommunen mulighed for at beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givent område. Ved at
udarbejde en ny lokalplan for området, kan kommunen sikre eller fastholde en bestemt udvikling i
området – eksempelvis at der kan etableres boliger på 1. sal, men at stueetagen fortsat skal anvendes
til publikumsorienterede aktiviteter.
Det vurderes således, at kommunen gennem planlægningen fortsat har mulighed for at sikre den
ønskede udvikling af bymidten, og den mangfoldighed der ønskes her.
2. Bemærkning fra ProDomus/Aalborg Grundejerforening vedrørende opbakning til ophævelse af
lokalplanen
ProDomus repræsenterer ca. 500 medlemmer, hvoraf mange ejer ejendomme indenfor lokalplanens
område. De bakker fuldt op om ophævelsen, da de er interesserede i større fleksibilitet med mulighed for en bredere og blandet anvendelse.
Svar: Taget til efterretning.
LP 10-011 Indsigelser i samlet PDF
Ophævelse af lokalplan 10-011, Etageanvendelses- og bevaringsplan, Aalborg Midtby
Beslutning:
Tilbagesendes til By- og Landskabsudvalget til fornyet behandling.
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Punkt 15.

Plus Bolig - afdeling 12 - Beddingen 9, 9000 Aalborg - 166 almene ungdomsboliger - endelig anskaffelsessum (skema C).
2013-30602.
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
en endelig støtteberettiget anskaffelsessum på 177.229.000 kr.,
et kommunalt grundkapitalindskud på 12.406.000 kr.,
en kommunal garanti på 99.788.267 kr. for realkreditlån til finansiering af projektet og
en gennemsnitlig årlig starthusleje på 694 kr. pr. m2 (fratrukket ungdomsboligbidrag), samt
at der på statens vegne gives tilsagn om driftstilskud i form af et ungdomsboligbidrag på 168 kr.
pr. m2 pr. år, hvoraf kommunen skal godtgøre staten 20 %.

Sagsbeskrivelse
Bygherre: Plus Bolig, afdeling 12.
Projektet er en del af det godkendte boligprogram 2011-2014.
Projektet omfatter opførelse af 166 almene ungdomsboliger á 49 m2, inklusive fællesareal.
I skema A var der søgt om 168 almene ungdomsboliger. Projektet er således reduceret med 2 ungdomsboliger.
Bebyggelsen er placeret ved Østre havn på Beddingen, og har dermed udsigt og adgang til det attraktive havnerum, hvor mange af byens nyeste kulturtilbud har til huse. Offentlig transport, og
dermed adgangen til byens uddannelsesinstitutioner, ligger få minutters gang fra bebyggelsen.
Ungdomsboligprojektet er disponeret som et højt og slankt bygningsvolumen i varierende etagehøjder. Bygningsvoluminet er bearbejdet ud fra de intentioner som lokalplanen lægger op til, og dermed tilpasset den store skala som er kendetegnende for denne del af havnestrækket, med Østhavnen
og KMD som nærmeste naboer.
Ankomsten til boligerne sker via et stort og gennemlyst trapperum, som giver adgang til den indeliggende fordelingsgang.
Fælles faciliteter – cykelparkering, vaskeri mm. samt lokalerne med socialt og fællesskabsorienteret
sigte er placeret i underetagen. Fra fælleslokalerne er der direkte adgang til en forsænket gårdhave.
Gårdhaven er udformet med sidde/trappeanlæg som giver en fin adgang til de grønne arealer som
grænser op til havnebassinet ved Østre havn.
152 af ungdomsboligerne er disponeret som 2-rumsboliger med eget køkken og bad, mens der er 14
boliger som 1-rumsboliger med køkken og bad.
Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

Side
Autorisation

98

6 af ungdomsboligerne beliggende på 9. etage er indrettet som 2-etages boliger med intern trappeforbindelse i den enkelte bolig.
Ved at vende boligens orientering, er det lykkedes at tilvejebringe boliger, hvor både soverum og
opholdsrum er orienteret væk fra fordelingsgangen.
Der er etableret ude-/opholdsarealer, parkeringspladser samt depotrum.
Projektet ligger inden for de rammer, der er fastlagt i lokalplan 1-4-104.
Det samlede bruttoetageareal er på i alt 8.205 m2.
Skema A blev godkendt i byrådet den 13. december 2010 (punkt 27).
Skema B blev godkendt i byrådet den 10. oktober 2011 (punkt 11).
Ændringer i forhold til skema B:
Projektet er i princippet uændret i forhold til skema B. Der var budgetteret med en anskaffelsessum
svarende til gældende maksimumbeløb. Dette må ikke overskrides ved skema C.
Den endelige anskaffelsessum er imidlertid steget med 6.151.000 kr., til 183.380.000 kr., svarende
til en stigning på 3,5% i forhold til skema B. Overskridelsen af den samlede anskaffelsessum skyldes hovedsageligt, at der har været afsat et for lille beløb til tilslutningsafgifter.
Plus Bolig har oplyst, at overskridelsen vil blive finansieret af boligforeningens dispositionsfond,
som loven foreskriver, og må ikke belaste huslejen i den nye afdeling.
Der har været yderligere udgifter til uforudseelige arbejder på ca. 6.185.000 kr. Det drejer sig hovedsageligt om ekstra udgifter til bjælker og etagedæk, malerbehandling af betonvægge og belægningsarbejder.
Der er samtidig sket en reduktion i omkostninger på 5.524.000 kr. Det skyldes bl.a. reduktion i udgifter til teknisk rådgivning, byggesagshonorar, byggeadministration og byggelånsrenter.
Den samlede støtteberettigede anskaffelsessum ved skema C er derfor uforandret i forhold til skema
B.
Rammebeløbet for almene ungdomsboliger påbegyndt i 2011 er på 21.610 kr. pr. m2 inkl. et energitillæg på 1.070 kr. pr. m2 boligareal, da der er tale om etagebyggeri.
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Støtteberettiget endelig anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(91%)

Kommunal
grundkapital
(7%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal Årlig kommunal
garanti ungdomsbolig1)
bidrag 2)

- - - Kr. - - Skema B ...........
Ændring ............

177.229.000
0

161.278.000
0

12.406.000
0

3.545.000
0

99.590.000
198.267

ca. 270.950
4.738

Skema C ...........

177.229.000

161.278.000

12.406.000

3.545.000

99.788.267

275.688

1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi
(markedsværdien). Garantien er beregnet af det långivende realkreditinstitut til 61,8 % af lånebeløbet.
2): Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ungdomsboligbidrag. Bidraget er en løbende ydelse, der er indeksreguleret og udgør 168 kr. pr. m2 pr. år for tilsagn meddelt i 2010. Heraf betaler kommunen 20% og staten
80%.
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.

Husleje
Den gennemsnitlige årlige husleje er steget med 5 kr. pr. m2 i forhold til skema B.
Den gennemsnitlige starthusleje, hvor der er fratrukket et ungdomsboligbidrag på 168 kr. pr. m2,
udgør 694 kr. pr. m2 pr. år, eksklusive forbrugsafgifter, som udgør 180 kr. pr. m2.
Den gennemsnitlige månedlige starthusleje, hvor der er fratrukket et ungdomsboligbidrag på 168 kr.
pr. m2 er på 2.892 kr.
Beslutning:
Anbefales.
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Punkt 16.

Ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger m.v. i området ved Koldkærvej, Kongelunden og
Kimbrervej m.fl. - spildevandskloakering, sommerhusområde Hals-Hou - etape
3.
2013-47483.
By- og Landskabsudvalget indstiller til byrådet,
at der træffes beslutning om ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger mv. samt rettigheder til midlertidig brug af arealer til
arbejdsarealer og interimsveje/arbejdsveje i henhold til lov om miljøbeskyttelse §§ 58-64b og i
overensstemmelse med proceduren i lov om offentlige veje §§ 43-67a,
at de indgåede forligsaftaler med lodsejerne om ekspropriationserstatningen godkendes, og
at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at indgå forlig med lodsejerne vedrørende erstatningen.

Sagsbeskrivelse
Formål, begrundelse for ekspropriation og rettighedserhvervelse
Aalborg Byråd har den 25. november 2013 (punkt 2) godkendt ændringer af kommunens spildevandsplan, der bl.a. indebærer, at et nærmere afgrænset område i sommerhusområdet Hals-Hou,
delområde 3, omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i
nord skal spildevandskloakeres inden 31. december 2015. Baggrunden herfor er bl.a., at fortsat nedsivning af spildevand pga. høj grundvandsstand og tæthed mellem anlæggene ikke er miljømæssigt
forsvarligt i sommerhusområdet.
Ændringen af spildevandsplanen indebærer, at et nærmere afgrænset område af sommerhusområdet
Hals-Hou) i området ved Koldkærvej, Kongelunden og Kimbrervej m.fl. (delområde 3), skal spildevandskloakeres. Ejendommene skal herefter aflede sanitært spildevand til de planlagte offentlige
kloakledninger. Formålet hermed er at opnå forbedring af forholdene for afledning af spildevand i
sommerhusområdet, herunder forbedring af de miljømæssige forhold.
Projektet indebærer, at der anlægges pumpestationer og nye spildevandsledninger i sommerhusområdet med tilhørende stik til hver grund, som lodsejerne skal anvende ved tilkobling til anlægget.
Ledninger og brønde til spildevandskloakeringen placeres hovedsageligt i private fællesveje, hvor
der tinglyses en deklaration om anlægget. I visse tilfælde er det dog af tekniske grunde nødvendigt
at placere ledninger og dele af kloakanlægget på sommerhusgrunde udenfor vejarealer. På alle ejendomme, der berøres af anlægget, vil der blive tinglyst deklaration med et servitutbælte til sikring af
ledningsanlægget.
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Ekspropriationen omfatter desuden arealerhvervelse til etablering af to pumpestationer med tilhørende ledningsanlæg – en på Kongevejen 4 (lb. nr. 33) og en på Koldkærvej 53 (lb. nr. 34). Begge
pumpestationer etableres som underjordiske med dæksel og teknikskab over terræn.
Aalborg Forsyning, Kloak A/S ønsker at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering og sikring af ovennævnte anlæg ved ekspropriation. Det er således nødvendigt at ekspropriere
arealerne til de nævnte pumpestationer og rettighederne til etablering og sikring af spildevandsledningerne for at kunne realisere spildevandskloakeringen af området i overensstemmelse med ovennævnte ændring af kommunens spildevandsplan for sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 3,
som byrådet godkendte den 25. november 2013. I forbindelse hermed er det desuden nødvendigt at
sikre midlertidig rådighed over arbejdsarealer og arbejdsveje/interimsveje i anlægsperioden.
Ekspropriationsbeslutningen omfatter således dels ekspropriation af de to arealer til etablering af
nye pumpestationer ved Kongevejen 4 (lb. nr. 33) og Koldkærvej 53 (lb. nr. 34) samt vejadgang til
disse. Pumpestationerne arealoverføres til en samlet ejendom, tilhørende Aalborg Forsyning, Kloak
A/S. Herudover omfatter ekspropriationsbeslutningen rettighedserhvervelse til etablering og sikring
af spildevandsledninger i området i overensstemmelse med ekspropriationsplanen. Ledningsanlæggene sikres ved tinglysning af en deklaration på de berørte ejendomme med et bælte på 2-3 meter i
bredden på begge sider af ledningerne. Endelig omfatter beslutningen ekspropriation af rettigheder
til midlertidig brug af arealer til arbejdsarealer og til etablering af interimsveje/arbejdsveje i anlægsperioden, herunder på ejendommene lb. nr. 2, 3,11, 12, 17, 19 og 45. Efter endt benyttelse retableres arbejdsarealer og interimsveje.
Berørte ejendomme og anlægsperiode
Ekspropriationens omfang fremgår af udarbejdet ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelser samt tilhørende ekspropriationsplaner, som forefindes i sagen. Nærværende ekspropriationsbeslutning omfatter ejendommene lb. nr. 1-58 med undtagelse af ejendommene med lb. nr. 1, 5, 15,
31, 43, 44, og 54-56, som Aalborg Forsyning Kloak A/S på grund af spildevandsplanen i stedet agter at indgå frivillige aftaler med. Ekspropriationsbeslutningen omfatter således i alt 49 ejendomme,
hvoraf 5 ejendomme er ejet af Aalborg Kommune.
Aalborg Forsyning, Kloak A/S oplyser, at anlægsarbejdet er planlagt iværksat ultimo august 2014,
og forventes afsluttet ultimo juni 2015.
Indsigelser og bemærkninger fra lodsejerne
En lodsejer har under åstedsforretningen og efterfølgende skriftligt fremsat bemærkninger og
spørgsmål til det foreliggende projekt.
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Lb. nr. 19
Ejeren af ejendommen Knudshoved 26 (lb. nr. 19) har under åstedsforretningen fremsat ønske om,
at anlægsarbejdet på ejendommen tidligst iværksættes fra den 1. oktober 2014. Aalborg Forsyning,
Kloak A/S har meddelt lodsejeren, at anlægsarbejdet for hele etape 3 er planlagt til at starte primo
september 2014, men i praksis betyder det, at kloakarbejdet og anlæg af vej hen over ejendommen
ikke vil blive påbegyndt inden den 1. oktober 2014. Aalborg Forsyning, Kloak A/S forbeholder sig
dog ret til at kontakte ejeren for nærmere aftale, såfremt der ved detailplanlægningen skulle opstå et
ønske om at udføre anlægsarbejder på grunden inden den 1. oktober 2014.
Herudover har ejeren anmodet om at få nærmere begrundelse for, at ejendommen Knudshoved 26
er valgt til etablering af spildevandsledning og interimsvej til arbejds-/omkørsel mellem vejene
Knudshoved og Kongelunden Vest. Aalborg Forsyning Kloak A/S og Envidan A/S, som har forestået projekteringen af ledningsanlægget og planlægningen af anlægsarbejdet, har oplyst, at baggrunden herfor, er at der i forbindelse med projekteringen af etape 4 af spildevandskloakeringen af
sommerhusområdet planlægges en pumpestation ved Skovsgårdsvej. Den kotemæssige beliggenhed
af terrænet i den østlige del af Kongelunden Vest gør, at spildevandet ikke uden store gravedybder
kan afledes til pumpestationen ved Skovsgårdsvej. Afledningen af spildevand fra den østlige del af
Kongelunden Vest må derfor afledes mod syd og øst til Knudshoved. Da Kongelunden Vest er en
blind vej, er det kun muligt at aflede spildevand fra Kongelunden Vest til Knudshoved ved at krydse enkelte sommerhusgrunde. Krydsningen ved ejendommen Knudshoved 26 er valgt med henblik
på at opnå en hensigtsmæssig afledningsstruktur for spildevand samt på baggrund af en vurdering
af, hvor ledningsanlægget samlet set kan etableres med mindst gene for de berørte sommerhusejere.
Det valgte tracé ved ejendommen Knudshoved 26 er således vurderet at være den løsning, der samlet vil give mindst mulige gener og samtidig det bedste flow i spildevandsledningen.
Øvrige oplysninger
Under åstedsforretningerne den 11. og 12. februar 2014 blev der redegjort for den påtænkte ekspropriation og dennes nærmere omfang, og det blev påvist, hvorledes de påtænkte foranstaltninger vil
berøre de af ekspropriationen omfattede ejendomme.
Der er foreløbigt indgået forlig om erstatningen for arealerhvervelse og for etablering og sikring af
ledningsanlæg mv. med ejerne af 27 private ejendomme. Herudover har ejerne af foreløbigt i alt 31
private ejendomme givet tilladelse til, at anlægsarbejdet med etablering af pumpestationer og ledningsanlæg mv. kan påbegyndes umiddelbart efter byrådets beslutning om ekspropriation.
Økonomi
Erstatningsbeløbene afholdes af Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
Beslutning:
Anbefales.
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Punkt 17.

Oprettelse af stilling som vicedirektør, lønændring for to chefer samt nedlæggelse af stilling som entreprenørchef i By- og Landskabsforvaltningen.
2011-16989.
Rådmanden for By – og Landskabsforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender,
at der i forbindelse med organisationsændringen i By – og Landskabsforvaltningen oprettes en
stilling som vicedirektør, og at vicedirektøren er chef for forvaltningsgrenen Byggeri og Digital
Service, hvortil også er knyttet ansvaret for Kommunikation og HR,
at stillingen besættes med nuværende udviklings- og administrationschef Frede Aagren
at stillingen aflønnes i henhold til cheflønsaftalen på grundlønstrin 52 + grundlønstillæg 64.400
kr. + et funktionsløntrin (stillingstillæg) + et kvalifikationstillæg 37.800 kr., i alt svarende til en
årsløn på 812.781,71 kr. + pension 18,75% (nuværende stilling aflønnes pt. med 766.756,13 kr.
årligt),
at stadsgartner Kirsten Lund Andersen ydes et årligt løntillæg på 31.506,21 kr. (aktuelt niveau),
således at lønnen fremover sammensættes af grundlønstrin 52 + grundlønstillæg 64.400 kr. + et
funktionsløntrin (stillingstillæg) + et kvalifikationstillæg 37.800 kr., i alt svarende til en årsløn
på 812.781,71 kr. + pension 18,75% (stillingen aflønnes pt. med 781.275,50 kr. årligt), og
at stillingen som entreprenørchef nedlægges (har været vakant siden august 2013 – aflønnet med
775.887,57 kr. årligt).
Alle tillæg er angivet i 31. marts 2000-niveau.

Sagsbeskrivelse.
By – og Landskabsforvaltningen gennemfører pr. 1. april 2014 en organisationsændring, som skal
resultere i endnu mere borgerfokus, helhedsorientering og fleksibilitet. Som en konsekvens heraf
gennemføres der en række opgaveflytninger mellem de eksisterende forvaltningsgrene, som skal
skabe mere entydighed og ansvar i opgavevaretagelsen, og der oprettes en ny forvaltningsgren Byggeri og Digital Service. By – og Landskabsforvaltningens kerneopgaver er herefter samlet i følgende fire forvaltningsgrene:
Plan og Udvikling – Chef: Stadsarkitekt
Trafik og Veje - Chef: Stadsingeniør (forventes besat 1. juni 2014)
Park og Natur - Chef: Stadsgartner
Byggeri og Digital Service – Chef: Vicedirektør
Med etableringen af Byggeri og Digital Service er det hensigten at styrke den samlede service overfor borgere og erhvervsliv på byggesagsområdet. Der vil være stærkt fokus på at tilrettelægge et
sagsflow, som sikrer en endnu mere optimal byggesagsbehandling. Samtidig vil der i de kommende
år være behov for en betydelig og koordineret indsats for at gennemføre en digitalisering. Der er en
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række digitaliseringsløsninger på vej på byggeområdet, som sætter fokus på effektivisering af sagsbehandlingen og udvikling af en kanalstrategi. Samlingen af disse opgaver giver således mulighed
for at udarbejde en konkret og sammenhængende strategi for, hvordan der gennemføres en digitalisering, der er til gavn for borgere og erhvervsliv. Ansvaret for denne centrale opgave ønskes placeret i en nyoprettet stilling som vicedirektør. Der ligger ikke særlige stedfortræderfunktioner for direktøren i stillingen. Stillingen som Udviklings - og administrationschef nedlægges.
Med organisationsændringen samles tillige al intern drift i Park & Natur, dvs. de opgaver fra henholdsvis Trafik & Veje og Park & Natur som i dag løses i Entreprenørenheden. Stadsgartneren får
dermed det samlede ansvar for udførelsen af interne driftsopgaver og samtidig ansvaret for Entreprenørenheden. Som konsekvens heraf nedlægges stillingen som Entreprenørchef.
Der er – med forbehold for Magistratens godkendelse - indgået lønaftaler med de faglige organisationer i overensstemmelse med ovenstående.
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 18.

Ansættelse af stadsingeniør i By- og Landskabsforvaltningen.
2011-16989.
Rådmanden for By – og Landskabsforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender,
at Michael Kirkfelt ansættes som stadsingeniør i By – og Landskabsforvaltningen,
at ansættelsen sker på overenskomstvilkår og aflønnes i henhold til cheflønsaftalen med grundlønstrin 52 + grundlønstillæg 64.400 kr. + et funktionsløntrin (stillingstillæg) + et kvalifikationstillæg 37.800 kr., i alt svarende til en årsløn på 812.781,71 kr. + pension 18,75%, og
at stillingen tiltrædes den 1. maj 2014.

Sagsbeskrivelse
Stillingen som stadsingeniør i By– og Landskabsforvaltningen har været opslået ledig i perioden 16.
februar til 9. marts 2014, og et enigt ansættelsesudvalg indstiller Michael Kirkfelt til ansættelse i
stillingen den 1. maj 2014.
Michael Kirkfelt er 49 år og uddannet teknikumingeniør. Han har de seneste 15 år været ansat i Trafik og Veje i Århus Kommune, først som leder af anlægsafdelingen og de seneste 3 år som vejchef.
Michael Kirkfelt har gennem sine 12 år som leder af anlægsafdelingen opnået en betydelig erfaring
med gennemførelsen af store infrastrukturprojekter, ligesom han via sit job som vejchef været dybt
involveret i planlægning og realisering af Århus Letbane.
Michael Kirkfelt har en betydelig ledererfaring via sine 12 år som afdelingsleder og senest som
øverste ansvarlige for 130 medarbejdere i Trafik og Veje i Århus. Michael Kirkfelt har været formand for faggruppen Veje, Trafik og Trafiksikkerhed i Kommunalteknisk Chefforening. Han har
desuden deltaget i 6-byernes chefudviklingsprogram.
Det indstilles, at stadsingeniøren, jf. ovenstående, ansættes på overenskomstmæssige vilkår efter
Aftale om aflønning af chefer, og at lønsammensætningen bliver således:
Grundløn trin 52 + 64.400 kr. i årligt grundlønstillæg
Funktionsløn 1 løntrin (stillingstillæg)
Kvalifikationsløn 37.800 kr. årligt
Alle tillæg er i 31. marts 2000-niveau
Den samlede årsløn er herefter 812.781,71 kr. + pension.
Ovenstående lønindplacering sker med forbehold af den faglige organisations godkendelse.
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Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 19.

Miljø- og Energiudvalget - Studietur.
2014-11054.
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at Magistraten godkender, at Miljø- og Energiudvalget tager
på studietur til Stockholm.
Lene Krabbe Dahl og Lasse Frimand Jensen var fraværende.

Sagsbeskrivelse
I mødet den 13. januar 2014 (punkt 3) besluttede byrådet følgende nye rejseregler:
Alle rejser til udlandet for politikere skal godkendes af Magistraten, før rejsen kan påbegyndes og
fremgå af referatet.
Der er tradition for, at de stående udvalg i Aalborg Kommune det første år i byrådsperioden gennemfører en studietur for at hente inspiration og viden om aktuelle temaer, der arbejdes med inden
for udvalgets område.
Det foreslås dette år at lade Miljø- og Energiudvalgets studietur gå til Stockholm, der er foregangskommune i forhold til en bred vifte af udvalgets ansvarsområder inden for både alternativ energi,
affald, grøn mobilitet, grøn kommune, bæredygtige by- og infrastrukturløsninger samt internatonalt
miljøsamarbejde/EU-projekter.
Stockholm har således adskillige gange modtaget europæiske miljøpriser og været at finde som
”frontrunner by”, når nye EU-tiltag skulle lanceres.
I Stockholm skal Miljø- og Energiudvalget se og orienteres om følgende:
 Anvendelse af flydende naturgas (LNG) til bygasproduktion og transport
 Fjernkøling
 Affaldshåndtering og biogasproduktion
 Grønne indkøb, grønne biler og grønne erhvervsinitiativer
 Vagtcentral
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 20.

Vandforsyningsplanlægning - Takst for grundvandsbeskyttelse for VSK.
2014-11422.
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender takster for 2015 for grundvandsbeskyttelse for Vandværkerne i Sejlflod (VSK).
Lene Krabbe Dahl og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Lars Peter Frisk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsbeskrivelse
I Aalborg Kommune gennemføres en række af vandværkernes indsatser i indsatsplanerne for
grundvandsbeskyttelse via vandsamarbejder. For at vandværker, der er omfattet af Vandsektorloven, kan få lov til at opkræve penge til grundvandsbeskyttelse hos forbrugerne og få det som tillæg i
deres prisloft, skal Forsyningssekretariatet godkende dette som et miljømål.
I Sejlflod er de almene vandværker organiseret sammen i VSK, der skal udføre opgaver i indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 (Aalborg Sydøst), der forventes vedtaget i 2014 og
indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1452 (Kongerslev), der endnu ikke er under udarbejdelse.
I Vandforsyningsplan 2013-2024, som byrådet vedtog på mødet den 7. oktober 2013 (punkt 5) er
der opstillet følgende miljømål:
”Miljømål - Grundvandsbeskyttelse
Aalborg Kommune har en målsætning om at levere drikkevand baseret på rent og urenset
grundvand til alle borgere. Dette mener komunen bedst gøres ved, at vandværkerne samarbejder om grundvandsbeskyttelse.”
MÅL:
”VSK skal gennemføre grundvandsbeskyttelse i overensstemmelse med de kommende indsatsplaner”
-

Aalborg Byråd
Magistraten

VSK gennemfører grundvandsbeskyttelsen i oplandet til de kildepladser, der drives af VSK eller af et af medlemmerne af VSK. Bidrag, som VSK opkræver til
grundvandsbeskyttelse (årlig afgift og/eller kr./m3), skal godkendes af byrådet”

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

Side
Autorisation

109

Med henblik på opfølgning af indsatserne i indsatsplanerne for OSD 1435 (Aalborg Sydøst) og
OSD 1452 (Kongerslev) foreslås følgende fastsættelse af taksten for 2015:
Takst for 2015 ..........................................................................................

0,25 kr. pr. m3

Ledningsbidrag (Grundvandsbeskyttelse) pr. forbruger for 2015 ..............

25,00 kr.

Beslutning:
Anbefales.
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Punkt 21.

Vandforsyningsplanlægning - Takst for Vandsamarbejde Hals, Grundvandsbeskyttelse.
2014-11428.
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender takst for 2014 og 2015 for deltagelse i
det private vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse i områder med særlige drikkevandsinteresser
(OSD 17), Hals.
Lene Krabbe Dahl og Lasse Frimand Jensen var fraværende.

Sagsbeskrivelse
I Aalborg Kommune gennemføres en række af vandværkernes indsatser i indsatsplanerne for
grundvandsbeskyttelse via vandsamarbejder. For at vandværker, der er omfattet af Vandsektorloven, kan få lov til at opkræve penge til grundvandsbeskyttelse hos forbrugerne og få det som tillæg i
deres prisloft, skal Forsyningssekretariatet godkende dette som et miljømål. I Hals-området er Ulsted-Ålebæk Vandværk omfattet af Vandsektorloven.
I Vandforsyningsplan 2013-2024, som byrådet vedtog på mødet den 7. oktober 2013 (punkt 5), er
der opstillet følgende miljømål:
”Miljømål - Grundvandsbeskyttelse
Aalborg Kommune har en målsætning om at levere drikkevand baseret på rent og urenset
grundvand til alle borgere. Dette mener kommunen bedst gøres ved, at vandværkerne samarbejder omkring grundvandsbeskyttelse.”
”MÅL:
”Grundvandsbeskyttelse ved deltagelse i et grundvandssamarbejde”
Aktiviteter
- Til opnåelse af målet vedrørende grundvandsbeskyttelse skal vandværkerne i Aalborg
Kommune deltage i et grundvandssamarbejde. Som udgangspunkt skal følgende vandværker deltage i følgende samarbejder:
 Vandværkerne i Hals-området skal deltage i samarbejde om grundvandsbeskyttelse OSD 17, Hals. Samarbejdet skal udføre grundvandsbeskyttelse i
overensstemmelse med indsatsplanen for Hals-området. Bidrag til vandsamarbejdet (kr./m3) skal godkendes af byrådet.”
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Med henblik opfølgning af indsatserne i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for OSD 1469
Hals (tidligere OSD 17) foreslås følgende fastsættelse af taksten for 2014 og 2015:
Takst for 2014 ..........................................................................................

1,30 kr. pr. m3

Takst for 2015 ..........................................................................................

1,40 kr. pr. m3

Beslutning:
Anbefales.

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

Side
Autorisation

112

Punkt 22.

Eventuelt.


Intet.

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

Side
Autorisation

113

Punkt 23.

Godkendelse af referat.
Beslutning:
Godkendt.

Mødet hævet kl. 11.45.

Aalborg Byråd
Magistraten

Møde den 28.04.2014
kl. 09:00

Side
Autorisation

114

