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Punkt 5.

Status vedrørende forslag til justeringer og ændringer i forskellige administrative procedurer og regler mv..
2014-1505.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender status vedrørende justeringer og
ændringer i forskellige administrative regler og procedurer til orientering.

Sagsbeskrivelse
Magistraten vedtog i mødet den 13. januar 2014 (punkt 3), at der skulle udarbejdes en række konkrete forslag vedrørende administrative regler og procedurer. Magistraten vedtog endvidere, at Direktørgruppen skulle gennemgå samtlige administrative forskrifter og regler med eventuelle forslag
til justeringer og ændringer til godkendelse i Magistraten og byrådet.

Status
Forslag 1. Udarbejdelse af ejerstrategi for de kommunalt ejede selskaber.
Status:
Forslag behandles af Magistraten den 26. maj 2014 og af byrådet den 16. juni 2014.

Forslag 2. Byrådets, udvalgenes og forvaltningernes møder og seminarer, der tilrettelægges af
Aalborg Kommune og holdes udenfor Aalborg Kommune.
Status:
Er afsluttet. Behandlet af Magistraten den 7. april 2014 og fremgår af Administrativ forskrift nr. 35.
Forslag 3. Venskabsbyer – international samarbejdsstrategi.
Status:
Er igangsat. Der fremsendes sag til behandling i Magistraten inden sommerferien 2014.
Forslag 4. Analyse af kommunens indkøbsstrategi.
Status:
Er igangsat med Indkøbsgruppen som styregruppe. PriceWaterhouseCoopers medvirker som konsulent i analysedelen. Delrapport foreligger til byrådets budgetdrøftelser ultimo august 2014.
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Forslag 5. Analyse af kommunens udbudspolitik for byggeopgaver.
Status:
Er igangsat. Der fremsendes sag til behandling i Magistraten inden sommerferien 2014.

Forslag 6. Forslag til Pressestrategi.
Status:
Er afsluttet. Pressestrategien er endeligt godkendt af Magistraten den 19. maj 2014 og iværksættes
medio juni 2014.

Forslag 7. Informations- og uddannelsesprogram mv. for byrådets medlemmer samt budgetproceduren for budget 2015 – 2018.
Status:
Er gennemført med deltagelse i COK-kurset ”Kattegat Kommune”, introduktionsmøder for nyvalgte byrådsmedlemmer, temamøder for hele byrådet og temamøde om byrådsmedlemmers opgaver
ansvar mm. Der tilrettelægges en temadag for byrådet med orientering om forvaltningernes opgaver. Temadagen, der holdes den 7. august 2014, vil indeholde besøg på diverse institutioner og anlæg.
Budgetprocedure med temamøder og budgetseminar er behandlet af byrådet den 24. februar 2014.

Forslag 8. Gennemgang af kommunens repræsentationsudgifter.
Status:
Er afsluttet. Er behandlet af Magistraten den 7. april 2014 og fremgår af Administrativ forskrift nr.
35.

Administrative forskrifter - status
Aalborg Kommune har følgende Administrative forskrifter, som findes på Aalborg Kommunes intranet, KLIK:

Administrative bestemmelser
Nr. 2 - Byrådsmedlemmers adgang til at indhente oplysninger
Byrådsmedlemmers adgang til at indhente oplysninger i den kommunale administration.
Nr. 4 - Indberetning om betalingsstandsninger
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Betalingsstandsninger hos en medkontrahent - f.eks. en leverandør eller entreprenør - skal straks
anmeldes til Kommunekassen.
Nr. 6 - Aalborg Kommunes brevpapir
Nyt elektronisk brevpapir i Aalborg Kommune, der skal sikre, at officielle breve, der sendes ud fra
Aalborg Kommune, har et ensartet og professionelt udseende og en læsevenlig opstilling.
Nr. 7 - Kommunal annoncering
Aalborg Kommunes annoncering koordineres mellem kontaktpersoner i forvaltningerne og Borgmesterkontoret, Borgmesterens Forvaltning. De enkelte institutioner mv., der ønsker at annoncere,
henvender sig således til kontaktpersonen i forvaltningen.
Nr. 30 - Intern husleje i Aalborg Kommune
Den interne huslejeordning blev vedtaget med godkendelsen af budget 2010, og har til formål at
understøtte en effektiv anvendelse af kommunens bygningsmasse ved indførelse af økonomiske
incitamenter, der tilskynder til løbende optimering af lokaleanvendelsen.
Nr. 31 - Fremmede lejemål i Aalborg Kommune
Aalborg Kommune har indgået en lang række aftaler om fremmede lejemål. De er placeret på en
række forskellige lokaliteter og har meget forskellig standard og prisniveau. Hensigten er derfor
også, at reducere antallet af fremmede lejemål på færre og mere hensigtsmæssige lejemål for de
enkelte sektorområder.
Nr. 32 - Byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser
Retningslinjer for byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande
til almene vandværker uden for disse.
Nr. 33 - Aalborg Kommunes arkivinstruks
I arkivinstruksen finder du reglerne for arkivering, kassation og tilgængeliggørelse af arkivalier fra
Aalborg Kommune.
Nr. 34 - AaK Bygningers vedligeholdelse
Vejledningen om vedligeholdelse af kommunens ejendomme er tænkt som en vigtig information,
som skal formidles videre til fagforvaltningerne og til de forskellige institutioner, så ledere og brugere, af de berørte bygninger ved, hvem der skal kontaktes, når de har en skade eller et problem.
Nr. 35 – Offentliggørelse af udgifter (repræsentation, møder og seminarer) på Aalborg Kommunes hjemmeside
Forskriften handler om offentliggørelse af oplysninger om kommunens eksterne møder, seminarer
og repræsentationsudgifter.
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Byråds- og magistratsmøder, dagsorden m.v.
Nr. 1 - Aflevering og opstilling af sager til magistrat og byråd
Denne administrative forskrift dækker retningslinjer for indstillinger fra forvaltning til stående udvalg og indstillinger, der videresendes fra udvalg til magistrat og byråd.

IT
Nr. 9 - IT-politik - anskaffelse af decentralt IT-udstyr og -programmel
Med udgangspunkt i den ramme, der med byrådsbeslutningen af 25. november 1991 blev defineret
for den decentrale edb-anvendelse, konkretiserer IT-gruppen hvilket it-udstyr og programmel, der
kan anskaffes inden for de godkendte udstyrslinjer.
Nr. 10 - Skærmterminaler - brug af særlige briller
Ved arbejde med skærmterminaler er afstand og synsretning anderledes end ved andet arbejde. Der
kan derfor være behov for særlige skærmterminalbriller, som arbejdsgiveren i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1108 af 15.12.1992 om arbejde ved skærmterminaler er forpligtet til at
stille til rådighed.

Løn- og personaleforhold
Nr. 14 - Sygdom under ansættelsen
Retningslinjer for ansatte under dennes sygdom.
Nr. 17 - Kontingenter faglige foreninger
Forskrift om ansattes kontingenter til faglige foreninger.
Nr. 18 - Personalearrangementer
Forskrift for afholdelse af jubilæer mm. i kommunens ekspeditionstid og lokaler.
Nr. 21 - Befordring og rejser - Udlandsrejser
Retningslinjer for befordring på rejser, deltagelse af ægtefæller på rejser og indberetningspligt.
Nr. 22 - Rejse- og befordringsgodtgørelse ved rejser
Retningslinjer for befordringsgodtgørelser i forhold til rejsers længde, brug af eget befordringmiddel mm.
Nr. 27 - Kompetence personaleforhold
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Retningslinjer for behandling af personaleforhold beskriver nærmere kompetencefordelingen mellem byråd, Magistrat og borgmester/rådmænd, samt beskriver hvilke opgaver administrationen i
Borgmesterens Forvaltning varetager.
Nr. 29 - Mobiltelefon, bredbånd og fri telefon
Skattemæssige forhold i forbindelse med brugen af telefon og bredbåndsforbindelser m.m.

Flagdage
Nr. 11 - Flagdage
Forskriften giver en oversigt over faste flagdage i Aalborg Kommune.

Licitationsbestemmelser mv.
Nr. 13 - Garantistillelse ved arbejder for kommunen
Kommunen stiller i mange tilfælde krav om, at der stilles garanti for arbejders udførelse/kontraktsmæssig ydelse.
Nr. 28 - Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser
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.

Miljøforhold
Nr. 24 - Fordeling af kommunale opgaver under miljøområdet
Denne administrative forskrift giver et overblik over, hvordan kommunale miljøopgaver er fordelt i
Aalborg Kommune mellem By- og Landskabsforvaltningen (BLF) og Miljø- og Energiforvaltningen (MEF).
Nr. 25 - Pesticider (retningslinier for anvendelse af pesticider m.v.)
Denne forskrift er udarbejdet med henblik på aktivt at beskytte grundvandet i Aalborg Kommune
ved at fastsætte regler for indkøb og anvendelse af pesticider, handelsgødning og lignende i kommunens regi, samt angive hvilken anvendelse, der må forekomme på de arealer, som Aalborg
Kommune enten selv ejer eller har ansvaret for at vedligeholde.
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Diverse
Nr. 26 - Samarbejde med selvejende institutioner
Kommunen fremmer i mange tilfælde et kommunalt formål ved at samarbejde med andre parter
navnlig brugere, erhvervsliv, organisationer og andre myndigheder. Forskrifterne vedrører løbende
samarbejdsrelationer og ikke samarbejder baseret på enkeltstående kommunale tilskud.
Igangværende ajourføringer
Direktørgruppen har gennemgået forskrifterne og konkluderer, at langt hovedparten af forskrifterne
er ført ajour. Følgende ajourføringer er igangsat:
Nr. 21 - Befordring og rejser – Udlandsrejser: Vedtagne ændringer som følge af Byrådets beslutning den 13. januar 2014 indarbejdes
Nr. 6 – Aalborg Kommunes brevpapir: Ajourføres.
Nr. 32 – Byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser: Ajourføres som følge af
ændrede forvaltningsbetegnelser
Nr. 1 – Aflevering og opstilling af sager til Magistrat og Byråd: Ajourføres som følge af ændrede forvaltningsbetegnelser og nyt esdh- og dagsordensystem.
Nr. 10 – Skærmterminaler – brug af særlige briller: Ajourføres.
Nr. 24 - Fordeling af kommunale opgaver under miljøområdet: Ajourføres som følge af ændrede forvaltningsbetegnelser.
Nr. 25 - Pesticider (retningslinjer for anvendelse af pesticider m.v.): Ajourføres som følge af
ændrede forvaltningsbetegnelser.

Beslutning:
Godkendt.
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