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Fremsendelsesskrivelse til Borgmesterens Forvaltning
vedrørende budgetforslag 2018 - 2021

Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender hermed budgetmaterialet vedr.
budgetforslag 2018-2021 til Magistratens budgetdrøftelser. Materialet er godkendt af
Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget fredag den 17. august 2017.
Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces.
Forvaltningens budgetoplæg er beskrevet i denne følgeskrivelse. Herudover er beskrevet en
aktuel status for 2017. Endvidere er vedlagt følgende bilag:
Bilag
1.
2.
3.
4.

Notater - serviceudgifter
Drift - behov til udvidelse af driften – serviceudgifter
Anlæg - behov til udvidelse af anlæg
Håndrettet investeringsoversigt 2018-2021

Aktuel status 2017
Aktuel status for 2017 er udarbejdet på baggrund af regnskab 2016 samt udviklingen i
forbruget de første 6 måneder af 2017. Herudover er konsekvenser af lov- og
cirkulæreprogrammet indregnet.
Serviceudgifter
Samlet vurdering
Lov- og cirkulæreprogrammet giver netto merudgifter på ca. 0,8 mio. kr., som ikke er
endeligt fordelt, men konsekvensen for 2017 er med i reguleringen af de generelle tilskud.
Byrådet forventes at behandle sagen den 9. oktober 2017.
På baggrund af regnskab 2016 og udgiftsudviklingen for de første 6 måneder af 2017
forventer Forvaltningen merudgifter på Serviceudgifter på ca. 28,5 mio. kr. i 2017 i forhold
til det korrigerede budget.
Sektor Børn og Unge
Der forventes samlet set merudgifter på ca. 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
for 2017, som skyldes følgende afvigelser:
På ”dagtilbudsområdet” forventes der mindreudgifter på ca. 5 mio. kr. som følge af færre
børn på 0-5 års området.
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På området ”børn og unge med særlige behov” forventes merudgifter på ca. 10 mio. kr.
Forklaringen er, at området ”børn og unge med særlige behov” skal spare 20 mio. kr. over
to år som følge af merforbrug i 2016. Heraf forventes de 10 mio. kr. at blive hentet i 2017,
og de resterende 10 mio. kr. forventes hentet i 2018.
Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg
Der forventes samlet set merudgifter på ca. 28,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
for 2017. Det dækker over følgende afvigelser:
På området ”socialfaglig støtte og midlertidige botilbud Voksen/Handicapområdet”
forventes merudgifter på ca. 20 mio. kr.
Den primære forklaring på det forventede merforbrug er, at antallet af borgere med
behov for støtte efter serviceloven er steget. Antallet af helårspersoner i botilbud er
steget fra 32 i 2015 til 45 i 2016. I første kvartal 2017 har 58 personer i gennemsnit været i
et botilbud. Ligeledes er antallet af helårspersoner, der modtog bostøtte steget fra 472 i
2015 til 590 i 2016. I 1. kvartal 2017 har 601 personer i gennemsnit modtaget bostøtte.
Udvalgene er løbende blevet orienteret om den problematiske udvikling på området og
der er vedtaget handlingsplaner til imødegåelse af udgiftspresset. Der ses en tilsvarende
udvikling i mange andre kommuner i landet, herunder i 6-byerne, som har rettet
henvendelse til KL´s bestyrelse om den alvorlige situation.
På området ”Udstødte og Socialt udsatte”, der dækker over køb af pladser på
forsorgshjem forventes merudgifter på ca. 5 mio. kr.
Der er sket en stigning af udgifterne til §110 tilbud (forsorgshjem og herberger) gennem
de senere år. Stigningen har været jævn fra 2010 til 2015 med 75 helårspersoner i 2010
mod 83 helårspersoner i 2015. Fra 2015 til 2016 steg udgifterne kraftigt, og der kan også
ses en stor stigning i antal helårspersoner, der steg fra 83 i 2015 til 93 i 2016. På baggrund
af forbruget på køb af pladser de første 6 måneder af 2017, kan det konstateres, at
tendensen med stigende udgifter fortsætter. Forvaltningen har igangsat en analyse af hele
området mhp. at skabe overblikket over forklaringerne på udviklingen - siden 2015, samt
iværksætte den nødvendige handling.
På området ’midlertidig boligplacering af flygtninge’ forventes merudgifter på ca. 3,5 mio.
kr. De centralt udmeldte kvoter for flygtninge i både 2016 og 2017 er som bekendt blevet
nedjusteret i forhold til oprindelige udmeldinger.
I takt med det faldende antal flygtninge er antallet af gennemgangsboliger løbende
forsøgt nedbragt ved opsigelse af lejekontrakter i den udstrækning, det har været muligt.
Medio 2017 er det besluttet at afvikle anvendelsen af Park Hotel.
En nedsat Boligarbejdsgruppe på tværs af kommunen forventer, at de tilbageværende
gennemgangsboliger vil udgøre tilstrækkelig kapacitet resten af 2017 og i 2018.
På trods af disse tiltag er vurderingen, at nettoudgifterne til gennemgangsboliger vil
andrage ca. 5 mio. kr. i 2017. Der er i 2017 et budget på 1,5 mio. kr. til området, hvilket
betyder en forventet merudgift på ca. 3,5 mio. kr.
I lighed med tidligere år er der en aftale om, at merudgifter til midlertidig boligplacering er
et fælleskommunalt ansvar.
Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg
Der forventes samlet set mindreudgifter på ca. 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget for 2017. Afvigelsen kan tilskrives mindreudgifter på centralfinansierede fleksjob.
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Årsagen til de forventede mindreudgifter er, at ordningen med virkning fra den 1. januar
2017 er i afløb.
Overførsler til 2018
På trods af ovenstående afvigelser forventes der stadig en overførsel til 2018 på 47 mio.
kr., som det blev besluttet af byrådet den 24. april 2017 i forbindelse med godkendelsen af
indstillingen vedrørende frigivelse af overførslerne fra 2015 samt overførslen fra 2016 til
2017.
Mindreforbruget vedrører især overførslerne fra 2015 og 2016, som er placeret på ca. 150
daginstitutioner, 12 fritidscentre samt ca. 40 kontorer og enheder.
Budgetgaranterede udgifter
Samlet vurdering
I forhold til det korrigerede budget for 2017 forventes merudgifter på det
budgetgaranterede område på ca. 6 mio. kr.
Sektor Børn og Unge
Der forventes mindreudgifter på ca. 4 mio. kr. til støtte til pasning af hjemmeboende
handicappede børn i forhold til det korrigerede budget for 2017, som følge af mindre brug
af ordningen end forudsat.
Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg
Der forventes samlet set merudgifter på ca. 34 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
for 2017. Merudgifterne kan forklares ved følgende afvigelser:
Der forventes merudgifter til ’førtidspension’ på ca. 30 mio. kr. Årsagen er, at antallet af
borgere på ordningen ikke er faldet som forventet. Dels bliver der tilkendt flere
førtidspensioner som følge af flere færdige ressourceforløb, og dels er der en mindre
afgang end forventet som følge af en stigende levealder for personer med handicap.
Skønnet for 2017 er på nuværende tidspunkt 6.600 mod budgetteret 6.300.
Der forventes herudover merudgifter på ca. 4 mio. kr. til ”boligsikring” i forhold til det
korrigerede budget for 2017.
Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg
På nuværende tidspunkt skønnes det, at mindreudgifter på beskæftigelsesområdet i 2017
bliver på 24 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Dette dækker over
følgende afvigelser:









Kontanthjælp mindreudgifter på 23 mio. kr.
Uddannelseshjælp mindreudgifter på 14 mio. kr.
Revalidering mindreudgifter på 2 mio. kr.
Sygedagpenge mindreudgifter på 5 mio. kr.
Ressourceforløb merudgifter på 3 mio. kr.
Fleksjob merudgifter på 13 mio. kr.
Ledighedsydelse merudgifter på 7 mio. kr.
Integration mindreudgifter på 3 mio. kr.

Afvigelserne – der går begge veje – skyldes en regulering af de forventede udgifter i forhold
til både et justeret skøn for det forventede antal borgere på de forskellige ordninger, samt

3/6

en korrektion i forhold de faktisk realiserede konsekvenser af indførelsen af
refusionstrappen.
Beskæftigelsestilskud
Der forventes merudgifter på ca. 17 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.
Dette skyldes, at ledigheden ikke er faldet så meget som forventet, og det betyder, at der
er 100 flere forsikrede ledige borgere på ordningen i forhold til budgetforudsætningerne.
Skønnet for 2017 er på nuværende tidspunkt 3.900 mod budgetteret 3.800.
Budgetforslag 2018-2021
Nedenfor er et resume af det fremsendte budgetforslagsmateriale. Først to notater, der er
vedlagt fremsendelsesskrivelsen som bilag 1. De udvalgsbehandlede prioriteringer er
herefter opstillet skematisk og vedlagt fremsendelsesskrivelsen som bilag 2 til 4. Endelige
er der en kort beskrivelse af de tekniske fremskrivelser af budgetforslaget.
Notater - serviceudgifter - bilag 1
Flygtninge – side 1
Som følge af Topartsaftale i marts 2016 blev der indført en midlertidig refusionsordning af
kommunernes udgifter til gennemgangsboliger gældende for 2016 og 2017.
Refusionsordningen bortfalder således for 2018 og efterfølgende år.
I takt med det faldende antal flygtninge er antallet af gennemgangsboliger løbende forsøgt
nedbragt ved opsigelse af lejekontrakter i den udstrækning, det har været muligt.
Medio 2017 er det besluttet at afvikle anvendelsen af Park Hotel.
Budgettet til gennemgangsboliger er i 2018 1,5 mio. kr.
Budgettet fastholdes med den usikkerhed, der ligger i, at der kan opstå en situation, hvor
de tilbageværende gennemgangsboliger ikke er tilstrækkelige og kapaciteten derfor må
udvides. Området vil blive fulgt tæt i 2018.
Der ligger – i lighed med tidligere år – en aftale om, at merudgifter til gennemgangsboliger
er et fælleskommunalt ansvar.
Befolkningsprognose – side 2-3
Med baggrund i den seneste befolkningsprognose indregnes som rammejustering netto
13,6 mio. kr. i merudgifter på dagpleje- og daginstitutionsområdet.
Herudover indregnes som rammejustering 1,4 mio. kr. vedrørende befolkningsudviklingen
på børnetandplejen og sundhedsplejen.
Drift - Ønsker/behov til udvidelse af driften – serviceudgifter - bilag 2
Beløb i 1.000 kr.
Serviceudgifter
Sektor Børn og Unge
Grønne arealer
AULA - Digital samarbejdsplatform
Indsats for sårbare gravide

2018

2019

2020

2021

Side

700

700

700

700

1

0

500

500

500

2

375

375

375

375

3
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Projekt "En vej ind"
Sektor Voksen Familie- og
Socialudvalget
Nordjysk Fødevareoverskud

1.200

1.200

0

0

4

200

200

200

200

5

§110 Herberger/forsorgshjem

4.000

4.000

4.000

4.000

6-7

370

370

370

370

8-10

Serviceloven - Socialpædagogisk
støtte og midlertidig botilbud

18.000

18.000

18.000

18.000

I alt

24.845

25.345

24.145

24.145

Ansøgning fra private organisationer

11-12

Anlæg - Ønsker til udvidelse af anlæg - bilag 3
Beløb i 1.000 kr.

2018

2019

2020

Sektor Børn og Unge
Tandklinik ved Løvvangskolen

8.100

0

0

0

1

16.000

0

0

0

2-3

-8-10.000

0

0

0

2-3

12.000 12.000

0

0

4

0

0

0

5

27-29.100 12.000

0

0

Ny børnehave ved Hasseris
Indtægter
Vuggestue Stopledal/Sofiendal

2021 Side

Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget
Særlig zone for udsatte i byens rum
I alt

1.000

Håndrettet investeringsoversigt - bilag 4
Se bilag 4.
Budgetgaranterede områder
I 2018 er Kommunernes samlede bloktilskud på de budgetgaranterede områder 71.760 mio.
kr. inkl. Lov- og cirkulæreprogrammet. Heraf udgør Aalborg Kommunes andel 3,58 %, hvilket
svarer til 2.566 mio. kr.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag for 2018 er på 2.564 mio. kr., og
sammenholdt med Kommunens samlede bloktilskud ligger Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag således på niveau ift. den procentvise andel af
bloktilskuddet.
Beskæftigelsestilskud
Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings budgetforslag er på 481 mio. kr. Det af staten
foreløbigt udmeldte beskæftigelsestilskud for 2018 er på 367 mio.kr.
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Lønfremskrivning
Fremskrivningen af forvaltningens lønbudget er indregnet på baggrund af det seneste
materiale udleveret af Borgmesterens Forvaltning.
Lov- og cirkulæreprogram mv.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af det samlede lov- og cirkulæreprogram er
i 2018 foreløbig opgjort til 0,2 mio. kr., heraf 1,1 mio. kr. på serviceudgifter og -0,9 mio. kr.
vedrørende det budgetgaranterede område, som er indeholdt i reguleringen af
budgetgarantien.
Takst- og satsregulering
Satsregulering er en årlig regulering af ydelserne til kontanthjælp, sygedagpenge,
førtidspension, boligstøtte, personlige tillæg mv. Reguleringen er jf. KL beregnet til 1,6 % pr.
den 1. januar 2018. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er der som rammejustering
indregnet en satsregulering på netto 39 mio. kr. i 2018.
Takstregulering er pris- og lønregulering af betalinger til regioner, andre kommuner, private
og lønninger der ikke reguleres via lønbudgettet. For Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen er indregnet en takstregulering inkl. husleje på netto 15,9 mio.
kr. i 2018.
I budget 2016 blev der anvendt en fremskrivningsprocent på 2,1 % for budget 2017 og
overslagsårene, hvilket jf. KL’s beregninger viser sig kun at være 1,7 %. Det betyder, at der i
overslagsårene er indregnet ca. 4,2 mio. kr. for meget i takstregulering.

Venlig hilsen
Mai-Britt Iversen

Arne Lund Kristensen

Rådmand

Direktør
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Bilag 1

BUDGET 2018 - GENNEMGANGSBOLIGER

Refusion
Som følge af Topartsaftale i marts 2016 blev der indført en midlertidig refusionsordning af kommunernes
udgifter til gennemgangsboliger gældende for 2016 og 2017
Refusionsordningen bortfalder således i 2018.
Aalborg Kommune hjemtog i 2016 ca. 1,5 mio. kr. i refusion. Refusionen i 2017 forventes at andrage
omkring 1 mio. kr.
Kvoter
De centralt udmeldte kvoter for flygtninge i både 2016 og 2017 er som bekendt blevet nedjusteret i forhold
til oprindelige udmeldinger. I 2017 forventes Aalborg Kommune at modtage 355 flygtninge og i 2018
forventes en kvote på 220 flygtninge.
I takt med det faldende antal flygtninge er antallet af gennemgangsboliger løbende forsøgt nedbragt ved
opsigelse af lejekontrakter i den udstrækning, det har været muligt.
Kapacitet
Medio 2017 er det besluttet at afvikle anvendelsen af Park Hotel.
Nuværende beboere omplaceres således, at de sidste beboere er udflyttet senest 31. december 2017.
En nedsat Boligarbejdsgruppe på tværs af kommunen forventer, at de tilbageværende gennemgangsboliger
vil udgøre tilstrækkelig kapacitet resten af 2017 og i 2018.
Afvikling af Park Hotel bevirker en betydelig nedjustering af udgifterne til gennemgangsboliger, samt
stigning i belægning (og dermed huslejeindtægten) for tilbageværende boliger. Nettodriftsomkostningerne
for Park Hotel var i 2016 omkring 4,5 mio. kr. og der forventes samme niveau for 2017.
Budgettet til gennemgangsboliger er i 2018 1,5 mio. kr.
Budgettet fastholdes, med baggrund i ovenstående forhold - dog med den usikkerhed, der ligger i, at der
kan opstå en situation, hvor de tilbageværende gennemgangsboliger ikke er tilstrækkelige og kapaciteten
derfor må udvides. Det vil vise sig i løbet af 2018.
Der ligger – i lighed med tidligere år – en aftale om, at merudgifter til gennemgangsboliger er et
fælleskommunalt ansvar.

02.08.2017 /CGU
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Bilag 1

Befolkningsprognose
Daginstitutionsområdet
Budgettildelingsmodel 0 – 5 år
0 – 2 år
Budgettet korrigeres ved at ændring i børnetallet ganges med dækningsgrad, som igen ganges med pris pr.
plads.
Ændring i børnetallet
Antallet af 0-2 årige i den nye prognose forventes at være 6.878 børn i 2018 (ved begyndelsen af året), hvor
antallet børn var 6.581 børn i den gamle prognose. En forventet stigning i antallet af børn på 297 børn.
Dækningsgrad
Dækningsgraden er et udtryk for antal pladser pr. 100 børn. Dækningsgraden på 0-2 års området er på 72,0
%.
Omregnet til pladser svarer de 297 børn til 214 pladser (297*72 %)
Pris pr. plads
Børnetalsafhængige
Brutto udgifter i alt pr. plads
Forældrebetaling (25 %)
Udgifter til søskende- og fripladstilskud (31,8 % af forældrebetalingen)
Netto udgift pr. plads

Pr. plads pr. år

104.700 kr.
-26.200 kr.
8.300 kr.
86.800 kr.

Merudgiften bliver på 18,5 mio. kr. netto.
(Den største del af merudgiften går til private vuggestuer, som får et tilskud svarende til udgiften til
kommunale vuggestuer).
Pr. 31.07.2017 er der født i alt 1.346 børn i Aalborg Kommune og det svarer til 2.307 børn for 12 måneder. I
prognosen forventes der 2.303 0-årige pr. 01.01.2018. En del af de 1.346 børn kan være fraflyttet
kommunen, ligesom der kan være flyttet 0-årige til kommunen.
3 – 5 år
Budgettet korrigeres ved at ændring i børnetallet ganges med dækningsgrad, som ganges med pris pr.
plads.
Ændring i børnetallet
Antallet af 3-5 årige forventes i den nye prognose at 6.148 børn i 2018 (ved begyndelsen af året), hvor
antallet børn var 6.269 børn i den gamle prognose. Et forventet fald i antallet af børn på 121 børn.
Dækningsgrad
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Bilag 1

Dækningsgraden er et udtryk for antal pladser pr. 100 børn. Dækningsgraden på 3-5 års området er på over
100 % (ekskl. 6-årige), fordi der reelt passes ca. 3,5 årgang før skolestart.
Pris pr. plads
Børnetalsafhængige
Brutto udgifter i alt pr. plads
Forældrebetaling (25 %)
Udgifter til søskende- og fripladstilskud (31,8 % af forældrebetalingen)
Netto udgift pr. plads

Pr. plads pr. år

48.300 kr.
-11.200 kr.
3.600 kr.
40.700 kr.

Mindre udgiften bliver på 4,9 mio. kr.
Total netto for 0-5 år en merudgift på 13,6 mio. kr.

Sundhedsplejen
Den oprindelige ramme 2017 på 31,082 mio. kr. fremskrives i henhold til befolkningsprognosen for 0-3
årige.
Antallet af 0-3 årige i den nye prognose forventes at være 8.923 børn i 2018 (ved begyndelsen af året), hvor
antallet børn var 8.621 børn i den gamle prognose. En forventet stigning i antallet af børn på 302 børn.
En stigning på 3,50 % svarende til 1,089 mio. kr.

Tandplejen
På børnetandplejen 0-18 år fremskrives løn og materialer i forhold til befolkningsprognosen for de 0-17
årige - nedskrevet med 5% af de 16-17 årige, svarende til de borgere der anvender privat tandlæge.
Antallet af 0-17 årige i den nye prognose forventes at være 39.025 børn i 2018 (ved begyndelsen af året),
hvor antallet børn var 38.896 børn i den gamle prognose. En forventet stigning i antallet af børn på 129
børn, svarende til 0,175 mio. kr.
På omsorgstandplejen fremskrives løn og materialer ud fra et skøn/vurdering på baggrund af antal
tilmeldte borgere i ordningen i årets løb, antallet af aktive sager i juli måned samt befolkningsudviklingen.
I 2017 er der tilmeldt borgere i aldersgruppen fra 22 til 104 år. Antallet af aktive sager i juli måned er 1.290
borgere. Til 2018 forventes i gennemsnit 1.325 borgere at anvende ordningen. En stigning på 35 borgere
svarende til 0,095 mio. kr.
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Bilag 2

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2018-2021
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift
Grønne arealer

Sektor Børn og Unge
Driftsønske nr. 1

Dagtilbud m.v. til børn og unge

Beløb i 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Udgifter
Indtægter
Refusion

700

700

700

700

Netto

700

700

700

700

Baggrund
Vedligehold af udenoms arealerne ved bl.a. daginstitutionerne varetages af Park og Natur i By- og
Landskabsforvaltningen, som også har budgettet hertil.
By- og Landskabsforvaltningen har gjort opmærksom på, at forvaltningen er udfordret med hensyn
til at holde budgettet af flere årsager bl.a. flere institutioner og nedslidte udearealer.
Park og Natur har ansvaret for drift og vedligeholdelse af udearealerne ved 172 institutioner.
Der er kun i ubetydeligt omfang sket regulering af den tilførte økonomiske ramme, uagtet at antallet
af institutioner er steget betydeligt.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen
Udearealerne ved den enkelte daginstitution er meget varierende i relation til størrelse, indretning
og kvalitet.
Dertil kommer at arealerne er forskelligt belastet afhængigt af, hvilken daginstitution der er tale om,
og hvor mange børn der er tilknyttet institutionen.
Der fremføres en lignende budgetønske på skoleområdet.
Økonomiske konsekvenser på daginstitutionsområdet
Budget 2015 2.400 kr.
Forbrug 2015
Budget 2016 2.300 kr.
Forbrug 2016

3.000 kr.
2.800 kr.

Budgettet skal tilføres Park og Natur, By- og Landskabsforvaltningen. (Det er ikke lovligt at opkræve
forældrebetaling af udgifter til ordinær vedligeholdelse af de fysiske rammer).
Alternativt kan Park og Natur ikke udføre det samme arbejde som hidtil.
Det vurderes ikke realistisk, at reducere yderligere på den grønne drift af udearealerne ved
daginstitutionerne.
Derfor kan følgende forventes delvist at bortfalde alternativt udføres efter bestilling mod betaling:
• Levering og udskiftning af sand i sandkasser
• Snerydning og glatførebekæmpelse
• Vedligeholdelsesopgaver som udbedring af belægningsskader, fældning og beskæring,
nyplantning o.l.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2018-2021
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift
AULA – en digital samarbejdsplatform

Sektor Børn og Unge
Driftsønske nr. 2
Beløb i 1.000 kr.

Dagtilbud m.v. til børn og unge
2018

2019

2020

2021

Udgifter
Indtægter
Refusion

500

500

500

Netto

500

500

500

Baggrund
KL’s bestyrelse har besluttet, at samtlige kommuner tilslutter sig en fælles samarbejdsplatform.
Samarbejdsplatformen er opdelt i henholdsvis en folkeskoledel og dagtilbudsdel.
Aula vil fra 2019 give elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen
og dagtilbud. Aula erstatter SkoleIntra og bliver fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler
og SFO'er i alle landets kommuner og desuden i dagtilbud i 92 kommuner. Aula kommer i drift i
skolerne efter sommerferien 2019.
En digital samarbejdsplatform udgør et informationscenter, hvor brugeren, afhængig af om
vedkommende er elev, lærer, forælder eller leder, kan få og dele information igennem chat, mail,
sms, video, information omkring læring og trivsel etc.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)
AURA udbydes af KOMBIT og Skoleforvaltningen har tilsluttet sig folkeskoledelen. Dagtilbudsdelen
er en option, som kommunen kan tilkøbe.

Økonomiske konsekvenser
Samlet pris for dagtilbudsdelen forventes maksimalt at blive ca. 49 kr. pr. indskrevet barn pr. år. Jf.
KOMBIT er der ca. 10.400 børn i dagtilbud i Aalborg Kommune (tal fra 2014). Der forventes derfor
en årlig udgift på ca. 500.000 kr.
I Aftale om kommunernes økonomi for 2015 i bilag 2 fremgår det, at kommunerne skal bidrage med
halvdelen af driftsudgifterne. Skoleforvaltningen blive fra 2019 tilført budget til den udgift, der
forventes at være på skoleområdet (1,5 mio. kr.).
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2018-2021
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift
Sårbare gravide

Sektor Børn og Unge
Driftsønske nr. 3

Område Kommunal Sundhedspleje

Beløb i 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Udgifter
Indtægter
Refusion

375

375

375

375

Netto
Baggrund
Aalborg Kommune er, som en del af Sundhedsaftalens pkt. 4.4.6, forpligtet til at sikre, at alle sårbare
gravide opspores og gives det rette tilbud. Til udmøntning af aftalen har en projektgruppe været
nedsat på tværs af Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Projektgruppens afrapportering
forpligter Aalborg Kommune til at afsætte 374.400 kr. til indsatser for målgruppen. Der er bl.a. tale
om målgruppen af gravide, som ikke kan deltage i Hånd om Barnet (10 %).
Sundhedsaftalen 2015–2018 er godkendt i alle nordjyske kommuner og i Regionsrådet i
Region Nordjylland og i Aalborg Kommune d. 15. december 2014. Sundhedsaftalen danner
rammerne for det tværsektorielle samarbejde mellem sundhedsvæsenets parter i Nordjylland
for en fireårig periode.
Indsatsen i afrapporteringen er bygget op om en screeningssamtale til alle gravide og deres partnere
i Region Nordjylland, som afholdes af jordemoder. For de gravide (ca. 10 pct. af alle gravide), hvor
der vurderes behov for yderligere indsats, tilbydes den gravide og hendes partner en teamsamtale
med deltagelse af jordemoder og sundhedsplejerske, hvor den videre indsats besluttes.
Til den efterfølgende indsats for de udsatte gravide er der fra regional side afsat 900.000 kr. til en
rammeaftale, hvor de nordjyske kommuner forpligter sig til at afsætte et tilsvarende beløb.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Aalborg Kommune forpligter sig til at etablere tilbud til den målgruppe af sårbare gravide, der
gennem screeningssamtaler, vurderes til at have et behov for en yderligere indsats. Sundhedsplejen
koordinerer og afholder tilbuddene til de udsatte gravide, hvorfor midlerne tildeles her. Indsatserne
indeholder bl.a.
-

Individuelt tilpasset samtaleforløb for den gravide og hendes partner med inddragelse af
erfaringer fra projekt om efterfødselsreaktion.
Sårbarhedsgruppe (gruppeindsats) med inddragelse af sundhedsplejersker, jordemoder,
tværfagligt team m.fl.
Afholdelse af fællesmøder med repræsentanter fra familiegrupper, jordemoder og
sundhedsplejerske (hvis den gravide har en aktuel sag)

Økonomiske konsekvenser:
Rammeaftalen fordeles i Region Nordjylland baseret på procentdel af det samlede antal fødsler.
Aalborg Kommune udgør 41,6 % af fødslerne i Region Nordjylland, hvilket svarer til 374.400 kr. Der
har været en afvisning på en fondsansøgning og aktuelt afdækkes andre muligheder i forhold til at
finansiere indsatser for målgruppen af gravide, som ikke deltager i Hånd om Barnet.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2018-2021
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift
Projekt ’En vej ind’

Sektor Børn og Unge
Driftsønske nr. 4

Dagtilbud m.v. til børn og unge

Beløb i 1.000 kr.

2018

2019

Udgifter
Indtægter
Refusion

1.200

1.200

Netto

1.200

1.200

2020

2021

Baggrund
Projekt ”En Vej Ind” er startet 1.11.2016 og stopper pr. 31.12.2017. Projektet er finansieret af ministerielle puljemidler og er forankret i Center For Tværfaglig Forebyggelse. Formålet er at forebygge
rekruttering af unge til rocker-bandemiljøet samt yde støtte, så risiko for optag minimeres blandt
alvorligt kriminalitetstruede unge i alderen 17-23 år. Et formål er derudover at sikre en helhedsorienteret indsats på tværs af Aalborg Kommunes, Nordjyllands Politi og Kriminalforsorgens indsatser,
således de unge kan benytte sig af kommunens ordinære tilbud og leve en kriminalitetsfri tilværelse.
Aalborg Kommune har ønsket, at identificere og udforske socialfaglige forebyggelsesmetoder med
inspiration fra et lignede projekt i Ishøj Kommune. I Aalborg visiteres de unge til et gruppeforløb/grundforløb af fire måneders varighed. Igennem faste rutiner erhverver de unge basale, livduelige evner, motivation og kompetencer til at indgå i det konventionelle samfund. 6-8 unge har deltaget
i forårsforløbet og andet hold netop er igangsat. Projektet varetages af to fuldtidsansatte, hvoraf en
er fuldtidsmentor, en er kombineret mentor og ungekoordinator, samt en deltidsansat mentor. De
unge kan indstilles til projektet fra de forskellige samarbejdsparter og visiteres efter samtalerunder
med projektlederne.
De unges dag påbegyndes med morgenvækning af mentor, efterfulgt af morgenmad, dagens nyheder og afspænding. Herudover er dagen struktureret med forskellige aktiviteter, som er forankret i
anerkendt forskning, heriblandt; ART-træning (Aggression Replacement Training(vredeshåndtering), MI-samtaler (Motivational Interviewing) om de unges livsføringslister (ungestjernen) og fysisk
aktivitet. Aalborg Kommune har desuden haft fokus på medborgerskab, debatmøder og indslag fra
eksterne aktører (fx politi og UU-Vejledning). I grundforløbet er der undervisning i værktøjer i forhold
til uddannelses-, praktik- og jobmuligheder med henblik på at ruste og hjælpe den unge videre. Efter
grundforløbet med forskellige aktiviteter og undervisning fortsætter mentorforløbet i en periode. Erfaringer fra Aalborg projektet viser, at det er vigtig at følge den unge tæt både før, under og efter
grundforløbet. Herudover tyder foreløbige erfaringer på, at styrken i projektet ligger i en struktureret
hverdag (ART) samt at de unge har fået et stort tilhørsforhold til medarbejdere, projektet og hinanden. Der er struktureret samarbejde med SSP, nærpoliti, kriminalforsorg, misbrugscenter, uddannelseshuset Socialcenter m.fl. hvilket er en medvirkende forudsætning for at projektet lykkes.
Projektet ønskes forsat på grund af meget gode resultater. Bl.a. er flere af dem i job efter forløbet
og to af dem i gang med uddannelse, flere af dem har desuden fået bolig og er på vej ud af kriminaliteten.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2018-2021
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift
Driftstilskud til Nordjysk Fødevareoverskud

Sektor Voksen – Familie- og
Socialudvalget
Driftsønske nr. 5
Beløb i 1.000 kr.

Udsatte område

2018

2019

2020

2021

200

200

200

200

Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Baggrund
Nordjysk Fødevareoverskud er en non-profit organisation, der fokuserer på bæredygtighed og social
ansvarlighed. Organisationen har både ansatte og frivillige. Det tilstræbes at have en balance af
ansatte og frivillige på ca. 10 % ansatte og 90 % frivillige. Økonomisk er organisationen funderet på
fondsmidler, donationer mv.
Organisationens formål er at uddele overskudsfødevarer fra producenter, distributører og
detailhandel til sociale organisationer, væresteder, varmestuer, krisecentre og lignende steder, hvor
donation af mad betyder en lettelse i hverdagen både økonomisk og socialt.
Overskudsfødevarer kan også hentes fra store begivenheder og uddeles til værdigt trængende
enkeltpersoner, familier og sociale organisationer.
Hertil kommer, at organisationen ønsker at være aktiv i forhold til at skabe indhold i hverdagen for
personer, der har det svært, men gerne vil yde en indsats.
En række tilbud i Aalborg Kommune modtager i dag varer fra Nordjysk Fødevareoverskud. Det være
sig blandt andet Ungecenter Skuret, Krisecenter for Kvinder, Kofoeds Skole, Skurbyen, Kirkens
Korshær, Cafe Parasollen mv.
I 2016 blev der omdelt 113 tons fødevarer til udsatte borgere. 56 tons blev uddelt til asylcentre.
Nordjysk Fødevareoverskud har både i 2016 og i 2017 fået bevilget midler til drift fra §18-midlerne
Fortrinsvis til husleje. Dette tilskud er ikke permanent og Nordjysk Fødevareoverskud ansøger
således om et permanent driftstilskud fra Aalborg Kommune – primært til husleje og forbrug til lageret
i Aalborg Øst, hvor Nordjysk Fødevareoverskuds aktiviteter udspringer fra.
Dertil kommer, at Nordjysk Fødevareoverskud ønsker at indgå i et tættere samarbejde med Aalborg
Kommune - Jobcentret. Både i form af praktikforløb, mentorordning mv. Pt arbejder Nordjysk
Fødevareoverskud sammen med Botilbuddet Lindholm, til glæde for den konkrete borger og
organisationen.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2018-2021
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift
Herberber/forsorgshjem

Sektor Voksen – Familie og
Socialudvalget
Driftsønske nr. 6

Serviceloven – §110 herberger/forsorgshjem

Beløb i 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Udgifter
Indtægter
Refusion

8.000

8.000

8.000

8.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Netto

4.000

4.000

4.000

4.000

§110 omhandler herberg og forsorgshjem til personer med særlige sociale problemer, som
samtidig er hjemløse. Kommunen skal tilbyde midlertidig ophold til de nævnte personer, og
efterfølgende hjælpe disse på vej mod en bedre tilværelse, herunder mulighed for egen bolig.
Opholdet for målgruppen finder sted på herberger og forsorgshjem, hvor det er forstanderen for
disse der træffer afgørelse om borgeren kan få ophold. Myndighed har således ikke visitationsret til
opholdene. Opholdsstedet sender opkrævning for ophold til Aalborg Kommunes Socialafdeling,
som skal afholde udgiften. Der er 50% statsrefusion på udgifterne.
Tabel 1. Forbrug, budget og antal helårsperson op herberg efter SEL §110.

2015

2016

2017

Nettoforbrug

18,1

22,6

22,6 (forventet)

Nettobudget

15,3

16,4

17,1

Helårspersoner

83

93

Tabel 1. tabellen er viser nettoforbrug og nettobudget og er opgjort i millioner kroner. Alle beløb er således efter
hjemtagning af refusion på 50 %. Helårspersoner for 2017 kan først opgøres ved årets slutning.

Tabel 1. viser nettoforbrug, nettobudget og antal af helårspersoner på herberg i henholdsvis 2015
og 2016. Det fremgår at budgettet ikke slog til i 2015 men også at udgifterne er steget kraftigt fra
2015 til 2016, idet nettoudgifterne er steget med 4,5 millionerne kroner. Der var således et
overforbrug på 6,2 millioner kroner i 2016. Der forventes overforbrug i størrelsesordenen 5,5
millioner kroner i 2017. Alle nævnte beløb er efter hjemtagelse af 50% statsrefusion.
Stigningen tilskrives dels, at der er flere borgere, som kommer på herberg, og dels har reglerne
omkring opkrævning af egenbetaling en betydning for økonomien. Ifølge SFI er antallet af
hjemløse stigende og sidste hjemløsetælling fra 2015 viste på landsplan en stigning fra 2009 til
2015 på 23 %. Flere hjemløse vil i udgangspunktet øge presset på herbergerne. I Aalborg
kommune er der yderligere et pres, idet en del personer søger fra Grønland til Aalborg. En
forholdsmæssig stor andel af denne gruppe borgere, har vanskeligheder ved at fastholde bolig og
der ses en overvægt at grønlændere på lokale herberg og forsorgshjem.
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Flere initiativer er iværksat, blandt andet ”Housing-first” og Projekt Unge Hjemløse, men altså uden
at det har betydet en reduktion i antallet af helårspersoner på herberg og dermed også udgifterne
til herberg og forsorgshjem. Yderligere er der særlige initiativer målrettet udsatte grønlændere.
Initiativerne har til formål, at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for borgere,
der er hjemløse eller i risiko for at blive hjemløse. Udgangspunktet for den iværksatte hjælp har
været, at borger sikres en bolig, og får hjælp til at fastholde denne. Hjælpen bevilliges efter
Servicelovens §85 parallelt med fokus på andre problematikker, således at det understøtter
boligplaceringen og fastholdelse i boligen.
Der er igangsat et analysearbejde i Socialafdelingen, der skal belyse den aktuelle situation på
området og give et fyldestgørende billede af hvad årsagerne er til udgiftsstigningen. I samme
forbindelse igangsættes også et udviklingsarbejde i samarbejde med forsorgshjemmet
Svenstrupgård. Arbejdet forventes at medføre justeringer i indsatsen, så der det aktuelle
udgiftsniveau kan reduceres, men ikke til et niveau, hvor nuværende budget kan overholdes.
Yderligere er der igangsat et strategiarbejde målrettet borgere, som ikke modtager pension, men
som modtager tilbud efter serviceloven. Strategiarbejdet skal sikre en større sammenhæng mellem
forskellige typer af indsatser og et tættere samarbejde mellem forskellige kommunale aktører
omkring de udsatte borgere. Initiativerne forventes at reducere behovet for budgetudvidelse, så der
fra 2018 er behov for en udvidelse af budget på kr. 4.000.000,Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Budgettet for området (2017) er på 13,5 mio. kr. Hertil skal lægges 3,6 mio. kr. i overhead, som er
tilbagebetaling fra institutionerne. Dermed er der reelt 17,1 mio. kr. at købe pladser for.
I 2016 var der netto udgifter for 22,6 mio. kr. Der forventes minimum samme udgiftsniveau i 2017,
hvor der forventes et merforbrug i omegnen af 5,5 mio. kr.
Økonomiske konsekvenser
I 2018 forventes et mindre udgiftsniveau end i 2017. Det tilskrives ovenstående analyse og
strategiindsatser. Der forventes således et overforbrug i størrelsesordenen 4 millioner kroner. FB
skal derfor anmode om udvidelse af budgettet på voksenområdet med 4,0 mio. kr i 2018.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2018-2021
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift
Tilskud til private organisationer

Sektor Voksen – Familie og
Socialudvalget
Driftsønske nr. 7

Udsatte området – tilskud til private organisationer

Beløb i 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Udgifter
Indtægter
Refusion

370

370

370

370

Netto

370

370

370

370

Baggrund
Der er indkommet flere ansøgninger fra de frivillige og selvejende organisationer på voksen/udsatte
området til budgetforhandlingerne for 2018-2021.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)
Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen Hjerterummet har første prioritet. Hjerterummet ønsker en
fast opnormering til to medarbejdere. Der er pt. kun en enkelt medarbejder ansat på Hjerterummet
– dertil en større gruppe frivillige
Antallet af besøgende på Aalborgs væresteder/varmestuer har været stigende de seneste år. På
Hjerterummet er der således sket en stigning i besøg på årsbasis fra knap 156 aktive brugere/4000
besøg til 395 aktive brugere/10.000 besøg fra 2014 – 2016. Der forventes en stigning til minimum
500 aktive brugere/12.000 besøg i 2017 og hvis der skal sikres stabile åbningstider og den
nødvendige støtte/opbakning til de mange frivillige, er det nødvendigt med en opnormering.
Skemaet viser de indkomne ansøgninger:
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Organisation
Hjerterummet

Reden Aalborg

Café Parasollen

Den Sociale
Skadestue(DSS)

Ansøgningens formål og indhold
Hvad: Der søges om en fast opnormering til to medarbejdere. Der er
p.t. kun en enkelt medarbejder ansat på Hjerterummet – dertil en større
gruppe frivillige.
Hvorfor: Antallet af besøgende på Aalborgs væresteder/varmestuer har
været stigende de seneste år. På Hjerterummet er der således sket en
stigning i besøg på årsbasis fra knap 156 aktive brugere/4000 besøg til
395 aktive brugere/10.000 besøg fra 2014 – 2016. Der forventes en
stigning til minimum 500 aktive brugere/12.000 besøg i 2017 og hvis
der skal sikres stabile åbningstider og den nødvendige støtte/opbakning
til de mange frivillige, er det nødvendigt med en opnormering.
Hvad: Der søges om kulturmedarbejder med østeuropæisk oprindelse i
et år til en opsøgende, brobyggende og rådgivende indsats til
Østeuropæiske prostituerende i Aalborg kommune.
Hvorfor: Antallet af legale eller illegale østeuropæiske migranter i
Aalborg er stigende og heriblandt er der en gruppe på minimum 113
prostituerede kvinder (aktive annoncer, Websider mv. i 2016) + et
ukendt antal østeuropæere på stripklubber mv. Der er p.t. ringe kontakt
til gruppen og formålet med indsatsen er dels større viden og indsigt i
gruppens forhold, at sikre at målgruppen får viden om eksisterende
hjælpemuligheder, både i Redens regi og i kommunalt regi, at sikre
kvinderne relevant rådgivning ift. både migrations og
prostitutionsproblematikker og at etablere netværk og relationer for
målgruppen.
Hvad: Der søges om en årlig driftsudvidelse.
Hvorfor: Café Parasollens besøgstal er stedet med 46% siden 2015 –
hvilket delvist skyldes bestyrelsens principbeslutning om at holde
madprisen nede på 20 kr. for et varmt måltid mad. Der er derfor stort
slid på køkken og køkkenmaskiner, hvoraf en stor del er ved at være
nedslidte og kræver meget vedligehold. En total udskiftning af disse vil
beløbe sig til 600.000 kr. Parasollen vurderer, at en driftsudvidelse på
50.000 kr. kombineret med sparede udgifter til vedligehold og el, vil
kunne sikre en nødvendig og løbende udskiftning af de nedslidte
maskiner, således at den daglige stabile og kvalitative madproduktion
kan sikres.
Hvad: Der søges om en årlig driftsudvidelse.
Hvorfor: Der søges om yderligere driftsudvidelse til uforudsete
udgifter, lønregulering og PR. DSS har i de tre forudgående år ikke
kunne overholde budgettet grundet uforudsete udgifter til barsel og flere
langtidssygemeldinger og det er ikke forsvarligt at nedsætte
serviceniveauet ved ikke at anvende vikarer, når der arbejdes aften og
nat med tilstedeværelse af kun en enkelt medarbejder kombineret med
frivillige. Det har heller ikke været muligt at regulere medarbejdernes
løn de sidste mange år. Desuden søges et mindre beløb til en målrettet
PR indsats.
DSS har oplevet en stigning fra 3600 henvendelser i 2012 til 4200
henvendelser i 2015 og der sker kun involvering af offentlige aktører i
10 % af henvendelserne – resten af henvendelserne løser DSS sammen
med borgeren og det må formodes at dette bidrager til at holde
omkostningerne på indsatser nede i Aalborg kommune.

Beløb
370.000 kr. årligt

273.360 kr. i
2018

50.000 kr. årligt

202.000 kr. årligt
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Kofoed Skole

Hvad: Der søges om årlig driftsudvidelse.
Hvorfor: Kofoed Skole i Aalborg Øst søger om 230.000 kr. til
finansiering af medarbejder nr. 2. Behovet opstår, fordi Kofoed
Skole har mistet viceværtfunktionen og dermed 230.000 kr. i
indtægter. Viceværtfunktionen er mistet, fordi Kofoed Skole har
været nødt til at flytte til en anden placering i Aalborg Øst pga., at
Tornhøjcentret, hvor de hidtil har været placeret, skal rives ned.

230.000 kr. årligt
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2018-2021
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift
Socialpædagogisk støtte og midlertidige botilbud

Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget
Driftsønske nr. 8
Beløb i 1.000 kr.

2018

Serviceloven – socialpædagogisk støtte og midlertidige botilbud
2019
2020
2021

Udgifter
Indtægter
Refusion

18.000

18.000

18.000

18.000

Netto

18.000

18.000

18.000

18.000

Servicelovens Voksenbestemmelser har de seneste år været udfordret, grundet et stigende udgiftspres. Socialafdelingen har oplevet en markant stigning i antallet af borgere. Det hænger sammen med førtidspensionsreformen, som medfører at langt færre borgere tilkendes førtidspension, og derfor skal have servicelovsydelser i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Herudover opleves der også på landsplan en stigning i
udgifterne til servicelovens voksenområde. På baggrund heraf fik både Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen tilført ekstra ressourcer til området i budget 2017. I Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen er antallet af helårspersoner der modtager servicelovsydelser steget med 25 %
om året de seneste tre år. Således var der 650 helårsager i 2016.
Servicelovens voksenområde omfatter bostøtte efter Servicelovens § 85, botilbud efter § 107, Brugerstyrede
personlige assistance efter § 96 og i mindre omfang beskyttet beskæftigelse efter § 103 og aktivitets- og
samværstilbud efter § 104. Udgiftsstigningen har været inden for bostøtte og botilbud og særligt i forhold til
borgere med diagnoser inden for autismespektret og psykiatri. Familie- og Socialudvalget har ved flere lejligheder været orienteret om udgiftspresset på området, blandt andet på budgetseminaret på Egholm og ved
udvalgsmødet den 17. februar 2017.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
For at mindske udgiftspresset er der igangsat flere handleplaner, som har til formål at sænke udgiftsniveauet.
Familie- og Socialudvalget besluttede således en handleplan den 17. februar 2017 til imødegåelse af udgifterne på særligt bostøtte- og botilbudsområdet.

•

Handleplanen omfatter en særlig taskforce indsats sammen med jobcentret overfor de borgere, som er på botilbud. Taskforcen har udarbejdet konkrete handleplaner i alle sager, og
der planlægges og afvikles fælles opfølgningsmøder på botilbuddene.

•

Initiativer for at begrænse tilgangen til servicelovens voksenområde.
o Særlig vejledning i ankomsten i Uddannelseshuset, mhp at undgå behov for bostøtte. Er igangsat.
o Omlægning af indsatsen på ungeområdet. Sker via visitationsudvalget på Børn og
ungeområdet og er i overensstemmelse med initiativerne i Udviklingsstrategien for
Børn, Unge og Familier. Er igangsat.
o Genetablere fælles visitationsudvalg på voksenområdet. Er igangsat.
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o

Analyse af ungeområdet og serviceniveau af eksternt konsulentfirma. Analyseoplæg behandles i juni 2017 og analyse forventes gennemført efteråret 2017.

•

Revision af serviceniveauer. Afventer analyse fra konsulentfirma, jf ovenstående

•

Udarbejde en samlet strategi på voksenområdet. I efteråret 2017 igangsættes et arbejde
med at udarbejde en samlet strategi på voksenområdet, som adresserer den målgruppe,
der har for højt funktionsniveau til at få tilkendt en førtidspension, men for lavt et funktionsniveau til umiddelbart at kunne klare sig i det almene system (uddannelsessystemet, jobentrets og UU´s tilbud)

•

Der er i regi af 6-byerne rettet kontakt til KL med henblik på at få Servicelovsområdet op på
dagsordenen i fht økonomiforhandlinger med Regeringen. Brev afsendt i maj 2017. Der er
modtage svar KL, men 6-byerne vurderer fortsat, at området ikke er tilstrækkeligt prioriteret
i økonomiaftalen.

•

Driftsoptimerende løsninger
o Gruppebaserede bostøtteydelser. Første forløb afvikles i august 2017
o Øget brug af teknologiske muligheder til at levere bostøtte. Fx øget brug af telefon
og Skype. Er i gangsat som supplement til almindelig bostøtte og reducerer kørselsudgifter.
o Etablering af alternativer til botilbud. Der er nedsat arbejdsgruppe med Ældre- og
Handicapforvaltningen om at få fleksible botilbudslignende tilbud til borgere med
psykiatriske diagnoser. Første møder i arbejdsgruppen er afholdt.
o Sherpa forløb i Jobcentret. De borgere der deltager i Sherpa før ikke særskilt bostøttebevilling, da det er indehold til Sherpametoden. Sherpaforløb er i gangsat.

Når handleplanen er fuldt gennemført forventes den at medføre reduktioner på 6,5 millioner kroner.
Det er dog endnu for tidligt at vurdere på de konkrete økonomiske effekter, men handleplanen får
ikke fuld gennemslagskraft i 2017, men dette følges tæt. Der har over de sidste 3 år været en
stigning på 25 % i antal af borgere, som modtager servicelovsydelser og der må forventes en fortsat
tilgang, hvorfor der ikke for nuværende reduceres i budgetbehovet for de efterfølgende år. Handleplanen forventes i et vist omfang at kunne modstå et stigende pres på servicelovsområdet, således at de samlede udgifter på serviceloven voksenområde ikke stiger yderligere, men det er endnu
for tidligt at vurdere om dette mål nås.
Økonomiske konsekvenser
Budgettet for hele området (2017) er på 86,1 mio., mens disponeringen er på 103,4 mio. Disponeringen indikerer dermed et merforbrug ift. budgettet på 17,3 mio. Der ses særligt et merforbrug på
botilbud efter § 107 men også et merforbrug på bostøtte efter § 85.
Det samlede økonomiske konsekvens af merforbruget i 2017 (17,3 mio. kr.) resulterer i, at FB
derfor skal anmode om udvidelse af budgettet på voksenområdet med 18. mio. kr. i 2018 i forhold
til budget 2017 på baggrund af den fortsatte stigning.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2018-2021
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor Børn og Unge
Anlægsønske nr. 1

Nyt projekt

Tandklinik ved Løvvangskolen

Beløb i 1.000
kr.

2018

Udgifter
Indtægter

8.100

2019

2020

2021

I alt

Netto
Baggrund
Skoleudvalget har den 6.9.2016 godkendt en indstilling om at lukke Løvvangskolen den 1.8.2017,
og at skolen herefter overgives til AK Bygninger med henblik på nedrivning. Aalborg Kommunale
Tanpleje har en klinik på skolen, som betjener knap 2000 børn og unge. Konsekvenserne for
klinikken er ikke indgået i beslutningsgrundlaget.
Det samlede lokalebehov til en ny klinik er ca. 245 m2.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Tandklinikken betjener ca. 1.940 børn og unge (0-18 årige). Den gennemsnitlige tandsundhed blandt
børn og unge i Løvvangklinikkens område er den dårligste i Aalborg Kommune. Der er således
fortsat behov for, at Tandplejen er let tilgængelig for brugerne i området, hvis Tandplejen fortsat skal
modvirke øget social ulighed i tandsundheden.
Tandplejen kan ikke rumme klinikkens patienter, funktioner og personale på de øvrige klinikker i
kommunen. Der er ikke andre klinikker nord for Limfjorden ud over klinikken i Lille Borgergade, som
netop har taget imod et større antal ekstra patienter fra den tidligere Hals Kommune.
Klinikken råder i dag over lokaler til følgende funktioner: 3 klinikrum, røntgen, sterilisation, gipsrum,
multirum, profylakserum, reception og venteværelse med toilet m.m., lederkontor, personalerum,
personaleomklædning m.m. samt gangarealer. I alt ca. 220 m2.
I 2013 blev der truffet beslutning om udvidelse af klinikken. Det nuværende personalerum skulle
inddrages til klinik og personalerummet i tilknytning til klinikken skulle omdannes til
personalefaciliteter. Der blev indkøbt inventar til det nye klinikrum, som imidlertid aldrig nåede at
blive etableret, idet PCB-problematikken blev kendt. Det samlede lokalebehov til klinik er således de
nuværende 220 m2 + den planlagte udvidelse med 1 klinikrum – ca. 25 m2. I alt 245 m2.
Økonomiske konsekvenser
Muligheder og udgifter er ved at blive afdækket af Aak-bygninger, men med en anslået
kvadratmeterpris på 25.000 kr. og derudover køb af grund svarende til ca. 2 mio. anslås den samlede
udgift til 8,1 mio. ved nybyg.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2018-2021
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor Børn og Unge
Anlægsønske nr. 2
Beløb i 1.000
kr.
Udgifter
Indtægter
Netto

Nyt projekt

Ny børnehave i Hasseris
2018

2019

2020

2021

I alt

16.000
-8-10.000
6-8.000

Baggrund
Gl. Hasseris børnehave med plads til 30 børn er lukket pga. problemer med skimmelsvamp. Det er
derfor nødvendigt på længere sigt at øge kapaciteten af pladser.
I samme områder er institutionen Børnehaven Thorsens Allé med 21 pladser placeret. Hvis
børnehaverne sammenlægges kan der opnås stordriftsfordele.
Små institutioner er dyrere i drift end større institutioner. Når der er under 28 børn gives en ekstra
ressourcetildeling for sikre personale i alle åbningstimer. Børnehaven Thorsens Allé får ekstra
ressourcetildeling. Den ekstra ressourcetildeling og udgiften til en leder er i alt 0,6 mio. kr. om året
netto.
Evt. salg af Gl. Hasseris Børnehave og Børnehaven Thorsens Allé skal ske i samråd med AaKbygninger. Der foreligger en salgsvurdering pr. 18.03.2016 foretaget af EDC, Erhverv.
Der er fremsendt et ønske om en ny vuggestue i Stolpedal/Sofiendal området.
På 3-5 års området er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem bopæl, institution og skole. På 02 års området har det ikke samme betydning, at pasningen er inden for skoledistriktet. Stigningen
på 3-5 års området forventes især i Sofiendal skoledistrikt, så vuggestuen kan med fordel placeres
på Ferskenvej, Hasseris og børnehaven i Sofiendal.
Alternativt skal de to institutioner lægges sammen til en 0-6 års institution og bygges på samme
grund. Udover at der kun skal findes én grund, har det den fordel, at den samlede anlægssum bliver
lavere, fordi der kun bliver behov for ét køkken og der kan reduceres på andre fælles faciliteter.
Derudover vil der være besparelser på teknikerhonorar og tilslutningsafgifter. I alt vurderes det, at
anlægssummen kan reduceres med ca. 2,0 mio. kr. Der fastholdes samlet en sum på 4,0 mio. kr. til
køb af grund.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Der opnås en årlig driftsbesparelse på 600.000 kr.
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Økonomiske konsekvenser
Anlægssum 80 børns børnehave Ferskenvej, Hasseris (der er indregnet 30 pl. til
Imødegåelse af fremtidig behov i Stolpedal/Sofiendal
Køb af grund ca. 5.000 m2
I alt
Erstatter børnehaverne:
Børnehaven Thorsens Alle, salgsvurdering
Gl. Hasseris Børnehave, salgsvurdering
Årlig driftsbesparelse

14,0 mio.
2,0 mio.
16,0 mio.

2,0 mio.
6-8 mio.
0,6 mio.

I alt en anlægssum på 6-8 mio. kr. afhængig af, hvad der kan opnås af salgsindtægter på de to
eksisterende institutioner.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2018-2021
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Nyt projekt

Sektor Børn og Unge
Anlægsønske nr. 3

Vuggestue Stolpedal/Sofiendal
2018

2019

Udgifter
Grund
Indtægter

10.000
2.000

12.000

22.000
2.000

Netto

12.000

12.000

24.000

Beløb i 1.000
kr.

2020

2021

I alt

Baggrund
Inden for de næste fire år forventes børnetallet samlet set at stige med 564 0-2 årige, hvilket forventes
at give et behov for etablering af ca. 400 pladser. Hovedparten af pladserne forventes etableret i
kommunal dagpleje, men i de centrale byområder er der vanskeligheder med rekruttere dagplejere.
Det vurderes derfor, at der er behov for at bygge en vuggestue i Stolpedal/Sofiendals området. Den
forventede udvikling i antallet af 0-2 årige fremgår af nedenstående:
2017
Stolpedal
Sofiendal
I alt

2018
163
210
373

2019
176
228
404

2020
182
256
438

2021
180
281
461

184
303
487

Samlet set forventes børnetallet at stige med 114 børn svarende til et behov for ca. 80 pladser. Den
største stigning er i Sofiendal, men hvis der kan findes en placering, der også kan tilgodese børn fra
Stolpedal vil det være hensigtsmæssig.
Det er pt. uafklaret, hvor det er muligt at finde en byggegrund i Stolpedal/Sofiendal området.
På 3-5 års området er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem bopæl, institution og skole. På 0-2
års området har det ikke samme betydning, at pasningen er inden for skoledistriktet. Stigningen på
3-5 års området forventes især i Sofiendal skoledistrikt, så vuggestuen kan med fordel placeres på
Ferskenvej, Hasseris og børnehaven i Sofiendal.
Alternativt skal de to institutioner lægges sammen til en 0-6 års institution og bygges på samme grund.
Udover at der kun skal findes én grund, har det den fordel, at den samlede anlægssum bliver lavere,
fordi der kun bliver behov for ét køkken og der kan reduceres på andre fælles faciliteter. Derudover
vil der være besparelser på teknikerhonorar og tilslutningsafgifter. I alt vurderes det, at
anlægssummen kan reduceres med ca. 2,0 mio. kr. Der fastholdes samlet en sum på 4,0 mio. kr. til
køb af grund.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Der er ingen konsekvenser på driftssiden, fordi driften reguleres via befolkningsudviklingen.
Økonomiske konsekvenser
Anslået anlægssum er på i alt 24,0 mio. kr. inkl. grund til en 80 børns vuggestue.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2018-2021
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor Voksen – Familie- og
Socialudvalget
Anlægsønske nr. 4
Beløb i 1.000
kr.

2018

Udgifter
Indtægter

1.000

Nyt projekt

Særlige zoner for udsatte i byens rum
2019

2020

2021

I alt

Netto
Baggrund
Med henblik på at anerkende at socialt udsatte borgere typisk bruger det offentlige rum mere end
de fleste andre, og at mange er henvist til at opholde sig i byens rum på alle tider af døgnet og året
anbefales det, at der indrettes byrum med særlig tanke på bl.a. misbrugere, hjemløse, psykisk
syge og andre socialt udsatte borgere. Ved at etablere særlige zoner i det offentlige rum tages der
højde for målgruppens unikke behov, hvilket forventes at medvirke til at fremme levende og
fredelige byrum, der ikke domineres af for eksempel misbrug og narkohandel men som i stedet er
til glæde for alle.
Anbefalingerne er opstillet på baggrund af udvalgte undersøgelser og lokal erfaring fra hhv. Park og
Natur, opsøgende medarbejdere, frivillige hjælpeorganisationer, nærpolitiet, bibliotek, beboere,
erhvervsdrivende og socialt udsatte ift.. Herunder bl.a. hensynstagen til de typiske ruter og
døgnrytmer, der præger de socialt udsatte borgeres hverdagsliv i Aalborg og hensynstagen til de
udfordringer og konflikter, der aktuelt præger bestemte byrum i midtbyen.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Overordnet anbefales det bl.a.:
- At der skabes flere, mindre og afgrænsede zoner i de byrum, hvor det giver mening i forhold
til de udsattes typiske by-ruter og døgnrytmer
- At der etableres flere zoner, så bestemte udsattegrupper holdes adskilt, og udsattegruppen
ikke dominerer for meget enkelte steder
- At hver zone ikke er så stor, at den bliver for dominerende i det aktuelle byrum
- At der ikke skabes zoner ved de byrum, der er skabt med særlig tanke på børn og/eller unge
(f.eks. Sauers Plads)
- At der så vidt muligt anvendes grøn beplantning til afgrænsning af zoner og et pænt inventar,
der er solid og let at vedligeholde og rengøre
- At hver zone jævnligt og efter behov vedligeholdes og rengøres, så den fremstår pæn – så
vidt muligt med udgangspunkt i brugerinddragelse
Konkret anbefales særlige zoner etableret ved J. F. Kennedys Plads, Kildeparken, Frederikstorv,
Arkivparken, Dag- og Natvarmestuerne i Søndergade, Karolinelund, Tolbods Plads og på en endnu
ikke fastlagt placering i Nørresundby.
Økonomiske konsekvenser
Der afsættes 1 mio. kr. som udmøntes ud fra en konkret behovsvurdering. Derudover anslås en
årlig udgift på ca. 50.000 kr. til drift/vedligehold.
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Investeringsoversigt 2018-2021
Håndrettet investeringsoversigt - forslag
Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.
Ajourført bevilling
Beløb

Dato

Ajourført Afholdt
anlægs- før 2017
sum
Årets priser

2017

2018

2019

2020

2021

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor: Børn og Unge
04.62.85 Kommunal Tandpleje
Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav
til omsorgstandplejens indhold

4.300 24.04.17

4.300

Tandpleje Filstedvejen - bortskaffelse af forurenet
jord

600 24.04.17

600

1.285

3.015

0

0

0

0

600

0

0

0

0

Nyt forslag
Tandklinik i Løvvangsområdet/Nørresundby
04.62.85 Kommunal Tandpleje, bevilling, ialt

8.100
4.900

4.900

1.285

3.615

8.100

0

0

0

05.25 Dagtilbud til børn og unge
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og
legepladser

4.931 24.04.17

13.931

4.931

3.000

3.000

3.000

3.000

Rammebeløb, myndighedskrav,
renovering i egne og lejede lokaler

5.025 24.04.17

17.025

5.025

4.000

4.000

4.000

4.000

Renovering af institutioner

8.734 24.04.17

33.634

8.734

8.000

8.900

8.000

8.000

Ny børnehave Centrum

11.400 24.04.17

14.000

3.376

8.024

2.600

0

0

0

Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup

14.900 24.04.17

14.900

14.269

631

0

0

0

0

Ungetilbud i Nørresundby

4.100 24.04.17

4.100

1.599

2.501

0

0

0

0

Børnehave, Svenstrup

2.000 13.10.16

16.000

2.000

6.000

8.000

0

0

Vuggestue i Centrum, ombygning af
Thulevej 32C

3.000 13.10.16

5.000

3.000

2.000

0

0

0

Udbygning af børnehavekapaciteten i
Vodskov

2.500 13.10.16

5.000

2.500

2.500

0

0

0

Nye forslag
Ny børnehave i Hasseris
- Forventede indtægter ved salg af to
institutioner

16.000
-8-10.000

Ny vuggestue Stolpdal/Sofiendal

12.000

12.000

05.25 Dagtilbud til børn og unge, bevilling, ialt

56.590

123.590

19.244

37.346 46-48.100

35.900

15.000

15.000

Sektor: Børn og Unge i alt

61.490

128.490

20.529

40.961 54-56.200

35.900

15.000

15.000

1.000

0

0

0

40.961 55-57.200

35.900

15.000

15.000

Sektor: Voksen
Nyt forslag
Særlige zoner for udsatte i byens rum

1.000

Sektor:Voksen i alt
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt

0
61.490

128.490

20.529
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