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Sagsbeskrivelse

Jævnfør den godkendte procedure for budgetlægningen 2019-2022 skal forvaltningerne den 17. august
indsende budgetmateriale, der først indgår i Byrådets budgetdrøftelser den 28. og 29. august og derefter
indgår i Magistratens budgetforslag, der fremlægges den 31. august.
I budgetvejledning 2019-2022 udarbejdet af Borgmesterens Forvaltning er der opstillet en skabelon for,
hvad der skal indsendes og hvordan materialet skal disponeres, og den er fulgt i det vedhæftede materiale.
Det materiale, der indstilles drøftet består således af:







Fremsendelsesskrivelse som indeholder
o aktuel status 2018
o resumé af notater
o resumé af budgetønsker – drift og anlæg
o resumé vedr. det budgetgaranterede område og beskæftigelsestilskud
o kort beskrivelse af tekniske ændringer
Bilag 1: Budgetnotater
Bilag 2: Budgetønsker – drift
Bilag 3: Budgetønsker – anlæg
Bilag 4: Håndrettet investeringsoversigt.

Forvaltningen har tidligere indsendt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens Moderniserings- og
Effektiviseringskatalog, der også indgår i Magistratens budgetdrøftelser.

Udover ovenstående er der vedlagt flg. bilag.
-

Bilag - Tidlig børnehave og tidlig overgang fra børnehave til DUS
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Forslag til behandling på fællesmøde Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget den 16. august 2018
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Fremsendelsesskrivelse Borgmesterens Forvaltning
vedrørende budgetforslag 2016 - 2018

Borgmesterens Forvaltning
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Økonomiafsnittet

09-08-2017

Fremsendelsesskrivelse til Borgmesterens Forvaltning vedrørende budgetforslag 2019 - 2022

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg
Sagsnr.:

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender hermed budgetmaterialet vedr. budgetforslag 2019-2022 til Magistratens budgetdrøftelser. Materialet er godkendt af Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget torsdag den 16. august 2018. Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces.

Dok.nr.:
Init.: tope
EAN nr.: 5798003745589

Forvaltningens budgetoplæg er beskrevet i denne fremsendelsesskrivelse. Herudover er beskrevet en aktuel status for 2018. Endvidere er vedlagt følgende bilag:
Bilag
1.
2.
3.
4.

Notater - serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter
Drift - behov til udvidelse af driften – serviceudgifter
Anlæg - behov til udvidelse af anlæg
Håndrettet investeringsoversigt 2019-2022

Aktuel status 2018
Aktuel status for 2018 er udarbejdet på baggrund af regnskab 2017 samt udviklingen i forbruget de første 7 måneder af 2018. Herudover er konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet indregnet.
For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 31. juli, at der for hele året vil være et merforbrug på 17,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette merforbrug skyldes følgende forventede afvigelser:
-

'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på 13 mio. kr.
'Misbrugsbehandling': merforbug på 1 mio. kr.
'Dagpleje og daginstitutioner': merforbug på 3,3 mio. kr. (regulering af børnetal jvf.
Magistratsbeslutning)
'Børn og unge med særlige behov': merforbrug på 7 mio. kr.
'Jobtræning og Centralt finansierede fleksjob': mindreforbrug på 7 mio. kr.

Det forventede merforbug på serviceområdet gør det usikkert, hvorvidt forvaltningen kan
leve om til den 'bundne overførelse', som Byrådet på mødet den 23.04.2018 pålagde forvaltningerne. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen drejer det sig om 27,3 mio. kr.
Forvaltningens forventning er, at det er mere realistisk med en overførsel på omkring 20
mio. kr.
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Den samlede vurdering for det budgetgaranterede område er, at der for hele året forventes
et merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette samlede merforbrug dækker over
en række mindre afvigelser på flere delområder, jvf. Økonomirapporten. Disse afvigelser er
en naturlig konsekvens af, at der på de enkelte delområdet altid vil være en vis usikkerhed
omkring hvor mange borgere der rent faktisk ender på den enkelte ydelse.
I forhold til samlede skøn skal det bemærkes, at den primære udfordring er, at budgettet
for førtidspension for 2018 bygger på et fejlskøn af den faktiske månedlige udbetalte ydelse,
og at det - selvom om fejlskønnet ikke syntes af meget i kroner pr. borger (400 kr. pr. borger
pr. md.) - summer op til et samlet merforbug på dette område på ca. 32 mio. kr. For de
øvrige områder gælder, at de enkelte forskydningerne samlet giver et forventet mindreforbrug på 10 mio. kr.
For beskæftigelsestilskuddet forventes et merforbrug på 35 mio. kr. til medfinansiering af
A-dagpengene. Dette skyldes en højere ledighed end forudsat ved budgetlægningen.
Budgetforslag 2019-2022
Nedenfor er et resume af det fremsendte budgetforslagsmateriale. Først fire notaer, der er
vedlagt fremsendelsesskrivelsen som bilag 1. De udvalgsbehandlede prioriteringer er herefter opstillet skematisk og vedlagt fremsendelsesskrivelsen som bilag 2 til 4. Endelig er der
en kort beskrivelse af de tekniske fremskrivelser og tekniske ændringer af budgetforslaget.
Notater - serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter - bilag 1
Demografisk udvikling vedr. Børn og Unge
Med baggrund i den seneste befolkningsprognose indregnes som rammejustering netto
11,1 mio. kr. i merudgifter på dagpleje- og daginstitutionsområdet.
Herudover indregnes som rammejustering 0,73 mio. kr. vedrørende befolkningsudviklingen
på tandplejen og sundhedsplejen.
Anlægsbehov på dagtilbudsområdet
Den nye befolkningsprognose forventer et højere antal børn i de kommende år både for 02 årige og 3-5 årige.
Prognosen betyder, at
• Der er brug for flere vuggestuepladser i Nørresundby på kort sigt
• Der er brug for flere vuggestuepladser i Aalborg Midtby på længere sigt
• Der er brug for flere børnehavepladser i Aalborg Midtby på kort sigt
Lavere dækningsgrad i dagtilbuddene for 0-2 år
Dækningsgraden på 0-2 års området nedjusteres fra 72 % til 71,5 %. Det giver 3,0 mio. kr. i
mindreudgifter, som anvendes til øgede driftsudgifter til flere vuggestuepladser (1,6 mio.
kr.) samt flere tilsynspædagoger på grund af lovgivningskrav om øget kommunalt tilsyn med
private pasningsordninger (1,3 mio. kr.).
Budgetgaranterede områder
Familie- og beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag er for det budgetgaranterede område er 62 mio. kr. højere end budgetoverslagsåret 2019 (i 2019 pris- og takstniveau). Det
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svarer til en forskel på 103 mio. kr. i forhold til budget 2018 og 31 mio. kr. mere end det
forventede regnskab for 2018.
Mht. til budgettet for beskæftigelsestilskuddet så er der med budgetforslaget på 517 mio.
kr. tale om en stigning på 37 mio. kr. i forhold til budget 2018 i løbende priser og 28 mio. kr.
i faste priser.
Drift - behov til udvidelse af driften – serviceudgifter - bilag 2
2019

2020

2021

2022

Frokostordning i børnehaver

0

0

0

0

Investeringsmodel - Specialgrp. Børn og Unge

0

0

0

0

1.200

1.200

1.200

1.200

20.000

20.000

20.000

20.000

-150

-1.150

-1.150

-1.150

127

127

127

127

1.500

1.500

1.500

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

Stigende licensudgifter til Microsoft

1.500

1.500

1.500

1.500

Databeskyttelsesforordningen

2.500

2.500

2.500

2.500

27.677

26.677

26.677

26.677

2019

2020

2021

2022

21.000

0

0

0

Beløb i 1.000 kr.
Serviceudgifter
Sektor Børn og Unge

Projekt En vej ind
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget
Budgetudvidelse Voksen Servicelov
Investeringsmodel - Voksenhandicapområdet
Tilskud til private organisationer
Rusmiddelafsnit - opnormering
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget
Forstærket indsats for flygtningekvinder
Sektor Administration

I alt
Anlæg - behov til udvidelse af anlæg - bilag 3
Beløb i 1.000 kr.
Sektor Børn og Unge
Midtbyen, Børnehave - Pasningsgarantien
Midtbyen, Vuggestue - Pasningsgarantien

0

0

17.500

0

2.500

0

0

0

13.500

0

0

0

6.000

0

0

0

Tandklinik ved Løvvangskolen

11.000

0

0

0

I alt

54.000

0

17.500

0

Nørresundby, Vuggestue - Ghettoplan
Aalborg Øst, 0-6 års institution - Ghettoplan
Gl. Kongevej, Børnehave - Ghettoplan
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Håndrettet investeringsoversigt - bilag 4
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens anlægsbudget og anlægsforslag er indarbejdet i
investeringsoversigt.
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 3,5 mio. kr. på serviceudgifter.
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 40,6 mio. kr. i 2019.
Takstregulering er pris- og lønregulering af betalinger til regioner, andre kommuner, private
og lønninger der ikke reguleres via lønbudgettet. For Familie- og Beskæftigelses-forvaltningen er indregnet en takstregulering inkl. husleje på netto 20,0 mio. kr. i 2019.
I budget 2017 blev der anvendt en fremskrivningsprocent på 1,7 % for budget 2018 og overslagsårene, hvilket jf. KL’s beregninger viser sig kun at være 1,4 %. Det betyder, at der i
overslagsårene er indregnet ca. 3,1 mio. kr. for meget i takstregulering. Dette er korrigeret.
Tekniske ændringer
I budgetforslaget indregnes en række tekniske ændringer inden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Disse indgår i de rammeskemaer, der afstemmes med Borgmesterens Forvaltning.
Herudover er der enkelte ændringer, der går på tværs af forvaltninger, som er aftalt med
disse forvaltninger. Der er tale om ændret organisering af børnetræningsområdet hvor Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt afgiver 1,4 mio. kr. til Skoleforvaltningen, samt
0,9 mio. kr. til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fra Borgermesterens forvaltning, der
vedrører to stillinger og følgeudgifter som kommer tilbage til Job- og Ydelsescenteret.

Venlig hilsen
Mai-Britt Iversen

Arne Lund Kristensen

Rådmand

Direktør
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Bilag 1. - Notater
1.
2.
3.
4.

Befolkningsudvikling Børn og Unge
Anlægsbehov til 0-6 års området
Lavere dækningsgrad i dagtilbuddene for 0-2 år
Budgetgaranterede områder
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#BREVFLET#
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Dokument: Neutral titel

Til
Kopi til
Fra
Sagsnr./Dok.nr.

IL

Børne- og Familiesekretariatet

Jesper Jensen
2018-007267 / 2018-007267-46

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg
Init.: jj

01-08-2018

Demografisk udvikling vedr. børn og unge
Dagtilbudsområdet
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 6.927 børn i 2019 (ved begyndelsen af året).
I 2018 er der tildelt budget ud fra et børnetal på 6.769 0-2 årige. En forventet stigning i antallet af børn
på 158 børn.
Dækningsgrad
Dækningsgraden er et udtryk for antal pladser pr. 100 børn. Dækningsgraden på 0-2 års området er på
71,5 %.
Omregnet til pladser svarer de 158 børn til 113 pladser (158*71,5 %)
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
106.700 kr.
-26.700 kr.
8.500 kr.
88.500 kr.

Merudgift pga. befolkning på 10,0 mio. kr. netto.
(I budget 2018 blev der kun indarbejdet budget til 6.769 børn mellem 0-2 år, selv om der i prognosen
forventedes 6.878 børn primo 2018. Det er aftalt, at der i 2018 skal laves en midtvejsregulering på
baggrund af det faktiske antal 0-2 årige. Reguleringen ventes at blive på knap 4 mio. kr.).
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 6.173 børn i 2019 (ved begyndelsen af året), hvor
antallet børn var 6.148 børn i den gamle prognose. En stigning på 25 børn.
Dækningsgrad
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.
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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
49.900 kr.
-11.600 kr.
3.700 kr.
42.000 kr.

Merudgiften bliver på 1,1 mio. kr.
Total netto for 0-5 år en merudgift på 11,1 mio. kr.

Sundhedsplejen
Den oprindelige ramme 2018 på 31,609 mio. kr. fremskrives i henhold til befolkningsprognosen for 0-3
årige.
Antallet af 0-3 årige i den nye prognose forventes at være 9.089 børn i 2019 (ved begyndelsen af året),
hvor antallet børn var 8.923 børn i den gamle prognose. En forventet stigning i antallet af børn på 166
børn.
En stigning på 1,86 % svarende til 0,588 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 38.923 børn i 2019 (ved begyndelsen af
året), hvor antallet børn var 39.025 børn i den gamle prognose. En forventet fald i antallet af børn på
102 børn, svarende til -0,136 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 2018 er der tilmeldt borgere i aldersgruppen fra 27 til 104 år. Antallet af aktive sager i maj måned er
1.325 borgere. Til 2019 forventes i gennemsnit 1.365 borgere at anvende ordningen. En stigning på 40
borgere svarende til 0,092 mio. kr.
På regionstandplejen fremskrives ud fra et skøn/vurdering af antal indmeldte pladser til indeværende år
samt antallet af borgere der er visiteret (aktive sager) til ordningen. Til 2018 er der indmeldt yderligere
30 borgere til ordningen svarende til 0,186 mio. kr.
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Til
Kopi til
Fra
Sagsnr./Dok.nr.

IL

Børne- og Familiesekretariatet

Jesper Jensen
2018-007267/2018-007267-30

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg
Init.: jj

08-08-2018

Anlægsbehov til 0-6 års området
Sammendrag/konklusion
Notatet viser, at
• Der er brug flere vuggestuepladser i Nørresundby på kort sigt
• Der er brug flere vuggestuepladser i Aalborg Midtby på længere sigt
• Der er brug for flere børnehavepladser i Aalborg Midtby på kort sigt
Ny befolkningsprognose
Den nye befolkningsprognose forventer et højere antal børn i de kommende år både for 0-2 årige og 3-5
årige.
I forhold til prognosen fra sidste år er stigningen i antal 0-2 årige ikke så markant i de førstkommende år
jf. nedenstående diagram. Antallet af 0-2 årige forventes at stige med 102 børn fra 2018 til 2020 og frem
til 2022 forventes en stigning på 372 børn.

Antal børn

Antal 0 - 2 årige
8.000
7.800
7.600
7.400
7.200
7.000
6.800
6.600
6.400
6.200

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Årstal
Gammel prognose

Ny prognose

Side 17

På 3-5 års området forventes til gengæld en kraftigere stigning i de kommende år end i den tidligere
prognose jf. nedenstående diagram. Antallet af 3-5 forventes at stige med 318 børn fra 2018 til 2020 og
frem til 2022 forventes en stigning på 563 børn.

Antal børn

Antal 3 - 5 årige
7.800
7.600
7.400
7.200
7.000
6.800
6.600
6.400
6.200
6.000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Årstal
Gammel prognose

Ny prognose

Nedenfor peges på de områder, hvor der forventes at være udfordringer i forhold til at overholde
pasningsgaraniten. Følgende forudsætninger ligger til grund for vurderingen:
• Flygtninge er fordelt forholdsmæssigt på skoledistrikterne
• At det er muligt at rekruttere dagplejere i oplandsbyerne
• At det som hovedregel ikke er mulgt at rekruttere dagplejere i de centrale byområder
• At evt. ledig kapacitet og den kommende kapacitet i de nye institutioner i vuggestuen
Springbrættet, ny stor 0-6 års instituton i Sofiendal, børnehaven i Svenstrup udnyttes samt
udbygningen af kapaciteten i Vodskov
• At kapaciteten i de nye private pasningsordninger, der i maj 2018 er kendt, indregnes.
I vedlagte bilag 1 og 2 er alle skoledistrikter markeret med 3 farver: grøn som betyder, at befolkningsudviklingen ikke udfordrer pasningsgarantien, gul som betyder at befolkningsudviklingen frem til 2022 udfordrer pasningsgarantien og rød som betyder at pasningsgarantien er udfordret allerede frem til 2020.
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0-2 års området
Befolkningsprognose på 0-2 års området opdelt i de fire områder*

Pasningsområde

Faktiske
tal

Prognosetal
Difference
2018-2022
Børn
%

2018

2019

2020

2021

2022

Nord

1.652

1.693

1.687

1.711

1.733

81

4,9

Øst

1.959

1.931

1.907

1.931

1.981

22

1,1

Sydvest

1.269

1.282

1.305

1.332

1.375

106

8,4

Centrum

1.955

2.021

2.038

2.081

2.118

163

8,3

I alt
6.835
6.927
6.937
7.055
7.207
372
5,4
* Enkelte skoledistrikter strækker sig over to pasningsgarantiområder og er derfor for overskuelighedens skyld placeret i kun ét
område. Dette gælder Stolpedalsskolen og Sønderbroskolen.

Samlet set forventes en stigning på 372 børn inden for de næste fire år. Heraf forventes 58 børn at være flygtninge. Med en dækningsgrad på 71,5 % er det 266 pladser.
Nord
I Nord forventes der en stigning i antallet af 0-2 årige på ca. 5 %.
Pasningsgaranti bliver udfordret allerede til 2020 i de tre skoledistrikter i Nørresundby. Antallet af 0-2
årige forventes at stige fra 717 børn i 2018 til 770 børn i 2021 og til yderligere 784 børn i 2023. I alt et
behov fra ca. 40 – 50 pladser. Herfra kan trække 10 pladser, som der forventes etableret i privat pasning.
Behovet for vuggestuepladser kan ses i sammenhæng med den indgåede ’Ghettoaftale’, hvor særligt
daginstitutionen Løvvangen vil blive udfordret på et meget stort antal børn fra udsatte boligområder.
Løvvangen er langt over andelen på 30 % af børn fra udsatte boligområder, som aftalen foreskriver, der
maksimalt må være fra 2023. En løsning kan være at forsøge at gøre Løvvangen mere attraktiv for forældre uden for området ved at omlægge institutionen til en ren vuggestue.
Løvvangen forventes at kunne ombygges til en 40 børns vuggestue, hvilket vil give en udvidelse af kapaciteten på 28 pladser. Samtidig vil antallet af børnehavepladser blive reduceret med 30 pladser, som
forsøges etableret i andre lokaler i Nørresundby.
Der er på landsplan afsat en lånepulje på 200 mio. kr. til anlæg i forbindelse med ’Ghettoaftalen’.
Ved denne løsning vil der mangle ca. 12 vuggestuepladser i forhold til prognosetallene. Dette kan løses
i forbindelse med etablering af en ny institution på Stigsborg Brygge, som det forventes behov for i 2023
samt suppleret med en forstærket indsats for at rekruttere dagplejere.
En 0-6 års institution på Stigsborg Havnefront evt. med fælles arealer og servicefaciliteter med skolen er
et ønske på lang sigt.
I de øvrige skoledistrikter vurderes det, at den forventede stigning kan dækkes af dagplejen.
Øst
I Øst forventes den mindste stigning i antallet af 0-2 årige på ca. 1 %.
Pasningsgarantien er ikke udfordret i Aalborg Øst hverken på kort eller længere sigt.
Regeringens ’ghettoaftale’ udfordrer flere institutioner i Aalborg Øst, fordi andelen af børn fra udsatte
boligområder overstiger 30 %, som ’Ghettoaftalen’ foreskriver, der maksimalt må være fra 2023.
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Vuggestuen Tornhøjvej og Børnehaven Lille Tornhøj foreslås sammenlagt til en 0-6 institution. Sammenlægning til en 0-6 års institution vil formentlig gøre institutionen mere attraktiv for forældre uden for
udsatte boligområder.
Børnehaven Fyrkildevej foreslås renoveret og omlagt til en 0-6 års institution. Etablering af vuggestuepladser vil formentlig gøre institutionen mere attraktiv for forældre uden for udsatte boligområder.
Der er på landsplan afsat en lånepulje på 200 mio. kr. til anlæg i forbindelse med ’Ghettoaftalen’.
Sydvest
Sydvest forventes at få den kraftigste procentvise stigning i antallet af 0-2 årige på ca. 8,5 % svarende
til yderligere 106 børn.
Den kraftigste vækst i børnetallet forventes i Sofiendalskoledistrikt. Børnetallet forventes at stige fra 199
til 291 og vil i første omgang blive dækket af den nye 0-6 års institutioner på Sandtuevej, men børnetallet forventes at blive ved med at stige, så det vurderes, at der vil blive brug for yderligere vuggestuepladser efter 2022.
I de øvrige skoledistrikter vurderes det, at den forventede stigning kan dækkes af dagplejen. Der forventes forholdsvis kraftige stigninger i børnetallet i Frejlev og Nibe.
Centrum
Centrum forventes den højeste stigning i antallet af 0-2 årige. Antallet af børn forventes at stige med
163 børn fra 2018 til 2022 svarende til ca. 117 pladser.
Det vurderes, at pasningsgarantien bliver udfordret på længere sigt i Midtbyen dvs. skoledistrikterne
Sønderbro og Vesterkæret. Børnetallet forventes at stige med 114 børn frem mod 2020. Og yderligere
41 børn frem mod 2022. Der er brug for at få etableret yderligere vuggestuepladser. Behovet er ca. 50
pladser, når de nye pladser på Thulevej er fratrukket og når der er fratrukket 20 pladser, som forventes
etableret i privat pasning.
Anlægsudgiften til en 50 børns vuggestue er på 17,5 mio. kr. inkl. 2,0 mio. kr. til en grund. Vuggestuen
foreslås optaget på investeringsoversigten i 2021, så den er klar til ibrugtagning i 2022.
Vuggestuen Springbrættet på Thulevej med 40 pladser (Seminarieskolen) er i gang med at indskrive
børn.
Der forventes også udfordringer i skoledistrikterne Byplanvejen, Gl. Hasseris og Stolpedalskolen.
Private pasningsordninger og private institutioner
I maj 2018 er der kendskab til følgende nye private pasningsordninger, som forventes etableret:
• 20 pladser i postnummer 9000
• 5 pladser i postnummer 9210
• 5 pladser i postnummer 9270 (Klarup)
• 10 pladser i postnummer 9400
I alt ca. 40 nye pladser.
Der har været et par henvendelse om opstart af private institutioner, men der er ikke modtaget konkretes ansøgninger.
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3-6 års området
Befolkningsprognose på 3-5 års området opdelt i de fire områder*

Pasningsområde

Faktiske
tal

Prognosetal
Difference
2018-2022
Børn
%

2018

2019

2020

2021

2022

Nord

1.457

1.488

1.631

1.665

1.690

233

16,0

Øst

1.843

1.803

1.865

1.884

1.910

67

3,6

Sydvest

1.304

1.320

1.325

1.391

1.408

124

8,0

Centrum

1.524

1.562

1.625

1.676

1.683

159

10,4

I alt

6.128

6.173

6.446

6.616

6.691

563

9,2

* Enkelte skoledistrikter strækker sig over to pasningsgarantiområder og er derfor for overskuelighedens skyld placeret i kun ét
område. Dette gælder Stolpedalsskolen og Sønderbroskolen.
Samlet set forventes en stigning på 563 børn inden for de næste fire år. Heraf forventes 47 børn at være flygtninge. Der forventes altså at være et behov for yderligere 563 pladser inden for de næste fire år.
Der er en del uudnyttet kapacitet, som forventes at kunne dække det meste af behovet.
Nord
Nord er det område, der inden for de næste år forventes at opleve den største stigning i antallet af 3-5
årige på ca. 16 %.
Hele stigningen forventes at blive dækket af ledig kapacitet.
Der forventes stigende børnetal i Nørresundby, Vester Hassing, og Tylstrup. I Hals forventes en kraftig
stigning i børnetallet fra 48 børn i 2018 til 86 børn i 2022. I alle områder er der ledig kapacitet
I Vodskov og Langholdt forventes også stigende børnetal, men det forventes, at udvidelsen af børnehavekapaciteten i Vodskov kan dække det stigende behov i Vodskov og Langholt.
På lang sigt forventes der, at blive behov for en institution på Stigsborg Havnefront.
Øst
I Øst forventes en stigning på ca. 3,5 %.
Stigningen forventes at fordele sig mere eller mindre jævnt over alle skoledistrikter. Der er ledig kapacitet til at imødegå det stigende børnetal.
De største stigninger i børnetallet forventes i Storvorde og Kongerslev.
Sydvest
Sydvest forventes en i antallet af 3-5 årige på 8 %.
Der forventes ikke udfordringer i forhold til pasningsgarantien hverken på kort eller lang sigt.
Antallet børn forventes at stige mest i Sofiendal, men behovet vil blive dækket af den nye 0-6 års institution på Sandtuevej.
Der forventes også kraftige stigninger i Frejlev og Vester Mariendal, men det forventes, at der er kapacitet til det øgede antal børn.
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Centrum
Centrum forventes at få en stigning på ca. 10,5 % i antallet af 3-5 årige.
Pasningsgarantien i Midtbyen forventes at blive udfordret allerede frem mod 2021. Der er netop bygget
en ny børnehave i Karolinelud, men den er stort set fyldt op, og der er ikke ledig kapacitet i området.
Børnetallet i Sønderbro og Vesterkæret forventes at stige fra 527 børn til 609 børn i 2020 og til 639 børn
i 2022. En stigning på 112 børn.
Anlægsudgiften til en 100 børns børnehave er på 21,0 mio. kr. inkl. 3,0 mio. kr. til en grund. Børnehaven
foreslås optaget på investeringsoversigten i 2019, så den er klar til ibrugtagning i 2020
Der er også stigende børnetal i Byplanvejen og Gug, men det forventes løst med ledig kapacitet.
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Prognose tal i de fire områder børn fordelt 0-2 år
0-2 år
Nord
Gandrup
Gl. Lindholm
Grindsted
Hals
Hou
Langholt
Nr. Uttrup
Skansevejen
Sulsted
Tylstrup
Ulsted
Vadum
Vestbjerg
Vester Hassing
Vodskov
Øst
Filstedvejen
Gistrup
Gudumholm
Herningvejen
Klarup
Kongerslev
Mellervang
Mou
Nøvling
Tofthøjskolen
Tornhøjskolen
Vejgaard Østre
Vaarst/Fjellerad
Sydvest
Bislev
Ellidshøj
Farstrup
Ferslev
Frejlev
Højvangskolen
Nibe
Sebber
Sofiendal
Svenstrup
Sønderholm
Vester Mariendal
Centrum
Byplanvejen
Gl. Hasseris
Gug
Kærby
Nørholm
Seminarieskolen

2018
1.651
83
237
37
68
19
59
232
248
62
49
46
101
154
113
143
1.957
304
159
45
292
215
69
239
48
68
131
177
175
35
1.268
47
34
54
85
116
149
157
25
199
159
59
184
1.953
177
201
173
65
43
176

2019
1.693
87
252
42
64
25
57
210
272
70
57
50
101
149
103
151
1.931
287
159
52
260
217
71
231
60
69
131
165
187
41
1.282
47
30
52
83
122
142
159
21
216
170
54
186
2.021
185
197
167
68
40
172

2020
1.687
87
276
39
64
26
53
208
287
68
62
47
87
125
100
157
1.907
276
159
51
260
217
70
222
66
72
119
163
180
48
1.305
45
30
52
86
124
147
168
24
234
161
54
179
2.038
177
198
170
68
40
163

2021
1.711
84
267
41
68
26
49
212
291
72
64
46
94
118
113
166
1.931
275
155
48
254
222
69
228
72
76
125
173
183
51
1.332
40
30
47
88
133
148
162
24
267
161
57
172
2.081
188
211
166
70
38
170

2022
1.733
82
266
41
70
29
49
212
298
73
64
46
97
119
114
174
1.981
279
159
48
266
231
69
230
75
77
131
178
186
52
1.375
41
29
47
89
139
150
167
26
291
162
58
175
2.118
193
215
168
70
38
173

2023
1.761
82
266
41
71
31
49
213
305
75
65
46
101
122
116
178
2.020
284
165
48
276
236
70
231
77
78
137
180
186
53
1.415
42
29
48
90
144
154
173
27
312
163
57
175
2.157
198
215
172
71
39
175
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Stolpedalskolen
Sønderbro
Vesterkæret
Flygtninge og fiktive
Total

160
646
312

156
703
334

159
716
344

166
723
349

171
724
366

175
730
384

6.927

6.937

7.055

7.207

7.352

6
6.835
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Prognose tal i de fire områder børn fordelt 3-5 år
3-5 år
Nord
Gandrup

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.456

1.488

1.631

1.665

1.690

1.673

77

73

77

84

87

87

204

201

221

222

224

222

Grindsted

34

33

39

39

42

40

Hals

48

61

74

86

86

84

Hou

18

17

23

27

31

32

Langholt

39

41

49

55

54

52

Nr. Uttrup

202

218

215

209

197

197

Skansevejen

183

193

205

210

218

226

Sulsted

73

61

68

72

77

76

Tylstrup

54

50

51

57

62

64

Ulsted

52

49

57

49

51

49

Vadum

96

99

118

109

112

103

131

126

141

143

144

133

98

114

122

132

127

124

147
1.842

151
1.803

168
1.866

171
1.883

178
1.910

182
1.907

Filstedvejen

278

270

274

263

260

258

Gistrup

181

180

180

181

183

184

Gudumholm

52

41

46

49

53

53

Herningvejen

201

214

208

214

212

217

Klarup

Gl. Lindholm

Vestbjerg
Vester Hassing
Vodskov
Øst

242

238

235

243

251

253

Kongerslev

54

58

67

74

75

74

Mellervang

223

215

221

225

223

218

70

64

69

68

75

79

Mou
Nøvling

84

76

76

76

77

79

Tofthøjskolen

118

119

142

149

153

147

Tornhøjskolen

143

136

139

138

138

137

Vejgaard Østre

147

152

167

159

162

156

Vaarst/Fjellerad
Sydvest

49
1.304

38
1.320

39
1.325

44
1.391

48
1.408

53
1.435

Bislev

36

38

41

47

47

47

Ellidshøj

34

39

36

34

30

30

Farstrup

58

56

55

53

52

53

Ferslev

81

86

87

92

90

92

Frejlev

122

129

136

150

155

158

Højvangskolen

179

182

175

170

160

163

Nibe

188

182

174

190

192

200

19

28

26

27

26

27

Sofiendal

216

208

209

230

253

273

Svenstrup

168

157

157

168

175

171

Sebber

Sønderholm
Vester Mariendal

60

66

65

60

57

57

143

148

163

168

168

165
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Centrum

1.523

1.562

1.625

1.676

1.683

1.690

Byplanvejen

167

172

177

180

185

183

Gl. Hasseris

252

250

246

255

251

250

Gug

164

171

164

176

173

179

63

60

62

69

70

70

Kærby
Nørholm

37

41

43

43

41

41

Seminarieskolen

152

157

164

158

157

155

Stolpedalskolen

161

157

159

163

166

170

Sønderbro

335

366

407

415

408

399

Vesterkæret

192

188

201

216

231

243

6.173

6.446

6.616

6.691

6.705

Flygtninge og fiktive
Total

3
6.128
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Til
Kopi til
Fra
Sagsnr./Dok.nr.

Børne- og Familiesekretariatet

IL

Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Jesper Jensen

Init.: jj

01-08-2018

Budgetnotat vedr. lavere dækningsgrad i dagtilbud for 0-2 år.
Lavere dækningsgrad
Budgetterne på 0-2 års området bliver justeret i forhold til befolkningsudviklingen. Der er forudsat en
dækningsgrad på 72 %. Den lave dækningsgrad for 0-2 årige skyldes, at børn indtil minimum 6 måneders
alderen passes af forældre på barsel.
I budgettet er det forudsat, at dækningsgraden har været på 72 % siden 2011, men i de senere år er der
konstateret en lavere dækningsgrad. Nedenstående graf viser udviklingen i dækningsgraden på 0-2 års
området i forhold til forudsætningen i budgettet.

Dækningsgrad

Udviklingen i dækningsgrad på 0-2 års området
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

År
Dækningsgraden 0-2 år

Budget

I de første 6 måneder af 2018 kan der fortsat konstateres en stigende tendens i dækningsgraden. Det
vurderes alligevel, at dækningsgraden kan justeres ned til 71,5 %. En reduktion på 0,5 % svarer til 34 pladser
og 3,0 mio. kr. i mindre udgifter.
Der er en tendens til at dækningsgraden er lavere i perioder med højkonjunktur idet forældrene her i større
udstrækning afholder deres orlov, hvorimod de i perioder med lavkonjunktur har et større incitament til at
vende hurtige tilbage til arbejdsmarkedet.
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Flere vuggestuepladser
Budgetterne justeres med udgiften til en ny dagplejeplads. I 2018 er udgiften til en dagplejeplads på 86.800
kr. til en ny plads uden udgifter til ledelse, sociale normeringer m.m. (marginal udgift).
På 0-2 års området er der 3 typer pladser og 3 udgiftsniveauer. Privat pasning/privat børnepasser, som har
en pladspris på ca. 20.000 kr. mindre end en dagplejeplads, dagplejeplads til 86.800 kr. pr. plads samt en
vuggestueplads enten kommunal eller privat, som er ca. 20.000 kr. højere end en dagplejeplads.
I de senere år er der sket en vækst i antallet af vuggestuepladser. Samlet set er antallet af vuggestuepladser
vokset med 245 pladser fra 2011 – 2017. Heraf er de 180 private vuggestuepladser og 65 kommunale
vuggestuepladser. (Flere af de kommunale vuggestuepladser er midlertidige opnormeringer for at holde
pasningsgarantien).
I samme periode er antallet af børn i privat pasning steget med 190 pladser og antallet af børn i dagplejen er
faldet med 551 pladser.
I maj 2018 åbnes en 40 børns vuggestue på Thulevej. På Sofiendal Enge åbnes der inden for den nærmeste
fremtid en 75 børns vuggestue. Det er derfor ikke længere muligt at finansiere de ekstra driftsudgifter inden
for den eksisterende ramme. De 75 vuggestuepladser vil koste 1,6 mio. mere i drift om året end et tilsvarende
antal dagplejepladser.
Nye krav til privat pasning og udvidelse af det kommunale tilsyn
I dagtilbudsloven er der stillet krav om dansk som hovedsprog i private pasningsordninger. Den private passer
skal dokumentere danskkundskaber på et tilstrækkeligt niveau. Derudover skal børnene sikres
medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati i private pasningsordninger. I forbindelse med at
kommunerne skal vurdere, om der kan gives tilskud til privat pasning, vil det være pålagt ansøger at oplyse
sagen.
De nye krav til privat pasning øger det kommunale tilsyn.
Aalborg Kommune blev via DUT kompenseret med 132.000 kr. i budget 2018 og bliver yderligere DUT
kompenseret med 359.000 kr. i budget 2019. Kompensationen er givet ud fra gennemsnitsbetragtninger.
Aalborg Kommune har i forhold til andre kommuner en høj andel af privat pasning. Der er brug for 4 stillinger
for at imødekomme de nye krav. Der mangler således 1,3 mio. kr., når de 0,5 i DUT-kompensation er
fratrukket.
Det er beskrevet i aftalegrundlaget om Stærke dagtilbud, at private pasningsordninger fremadrettet skal
arbejde med læring, som indholdsmæssigt står mål med kravene til læring og læringsmiljøer, som stilles til
dagtilbuddene i dagtilbudsloven. Der har i disse ordninger ikke tidligere været krav om dette. Samtidig
indebærer ændringerne i loven, at tilsynet fremadrettet omfangsmæssigt skal svare til kommunens tilsyn
med den kommunale dagpleje.
I den kommunale dagpleje føres der minimum tre anmeldte og et uanmeldt tilsyn pr år. Frekvensen for tilsyn
i privat pasning er pt. et anmeldt og et uanmeldt.
Der er i privat pasning ansat tre tilsynspædagoger, og en teamleder, der står for alle godkendelser og tilsyn
med storordningerne.
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For at kunne leve op til de skærpede krav kræver det en tilførsel af yderligere fire tilsynspædagoger. Da der
ud over en øget frekvens af tilsyn også skal arbejdes med et øget indhold (med læring, som indholdsmæssigt
står mål med kravene til læring og læringsmiljøer, som stilles til dagtilbuddene).
Samlet set forventes mindre udgifter stort set at gå op med merudgifterne. (3,0 – 1,6 – 1,3 = 0,1 mio. kr.)
Udviklingen følges og reguleres evt. senere.
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Til
Kopi til
Fra
Sagsnr./Dok.nr.

Børne- og Familiesekretariatet
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Thomas Bay

Init.: tb

01-08-2018

Budgetnotat vedr. det budgetgaranterede område
Det budgetgaranterede område omfatter de udgifter, kommunerne har til det, der populært kaldes for ’de
ikke styrbare områder’. Med det menes de områder, hvor det ikke er kommunen selv, der bestemmer
serviceniveauet, men hvor kommunernes udgifter er bestemt af ydre forhold som gældende lovgivning
(f.eks. de retskrav borgerne har på offentlig forsørgelse til en given takst) og de økonomiske konjunkturer
(f.eks. antallet er ledige). I daglig tale dækker det budgetgaranterede område kommunernes udgifter til
forsørgelse under de forskellige delområder (kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, førtidspension,
fleksjob etc.), medfinansiering af A-dagpengene, boligstøtte og forskellige former for personlig støtte.
Derudover regnes også kommunernes udgifter til integrationsindsatsen og aktivering som værende
budgetgaranterede udgifter.
For det budgetgaranterede område gælder, at staten dækker kommunernes samlede udgifter under et. Det
sker dels gennem bloktilskuddet og dels (for de fleste områder) gennem den refusion, som kommunerne
hjemtager i forhold til de faktiske løbende udgifter. For medfinansieringen af A-dagpenge gælder, at
bloktilskuddet er erstattet af et beskæftigelsestilskud. Princippet er dog det samme, idet staten også her
dækker kommunernes samlede udgifter.
Det er i forhold til statens finansiering vigtigt at være opmærksom på, at det er kommunerne set under et,
der bliver kompenseret 100%. For de enkelte kommune gælder, at der godt kan være forskelle på, i hvor
høj grad kommunens faktiske udgifter bliver dækket. Det skyldes for det første, at de rammer der tildeles
kommunerne via bloktilskuddet fordeles efter en fordelingsnøgle, som er beregnet ud fra kommunens
befolkningsandel (til dels korrigeret for kommunens social-økonomiske forhold samt kommunens
alderssammensætning). For det andet at den refusion som kommunerne løbende hjemtager på de faktiske
udgifter, er betinget af de lediges ledighedsanciennitet under den såkaldte ’Refusionstrappe’. Princippet er
her, at jo længere den ledig har været ledig, jo mindre refusion får kommunen. Dertil kommer at der i
forhold til tildelingen af beskæftigelsestilskuddet er indregnet en incitamentsmodel, hvor kommunerne
hhv. belønnes/ straffes i forhold til hvor gunstig kommunens ledighedsudvikling er sammenlignet med de
andre kommuner i regionen.
Aalborg Kommunes budgetlægning af det budgetgaranterede område sker gennem en aktivitetsbaseret
budgetmodel. Udgangspunktet er for de fleste af delområderne et skøn over, hvor mange borgere
kommunen forventes at skulle forsørge i det kommende budgetår. Dette skøn bygger på en løbende
opgørelse over antallet af borgere på de forskellige ydelser; de generelle konjunkturforventninger; samt en
vurdering af effekten af de aktiveringsindsatser mv., der er iværksat. På baggrund af disse skøn beregnes
den forventede bruttoudgift til de forskellige områder og den forventede refusionsindtægt. For enkelte
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områder er det i praksis ikke muligt at opgøre antallet af borgere på ordningen; her regnes i stedet med et
skøn over den forventede gennemsnitlige månedlige udgift.
I dette notat vil Familie- og beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag for 2019 blive præsenteret; samt de
relevante nøgletal og de væsentligste forudsætninger bag forvaltningens budgetforslag på det
budgetgaranterede område (inklusiv de områder der dækkes af beskæftigelsestilskuddet). Målet er at gøre
de overvejelser der ligger til grund for budgetforslaget så transparente som muligt i forhold til de videre
budgetdrøftelser.

Budgetforslag 2019
Familie- og beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag for 2019 er netto på 2.640.000 t.kr. for de
budgetgaranterede områder og netto 517.000 t. kr. for beskæftigelsestilskuddet. I tabel 1 og 2 er
budgetforslaget for 2019 sammenlignet med de foregående år. I tabel 1 i løbende priser (de enkeltes års
faktisk priser) og i tabel 2 i faste priser (omregnet til 2019-niveau).
Tabel 1: Budgetforslag 2019 sammenlignet med foregående år i løbende priser. (t. kr.).

Regnskab
2016
Budgetgaranti
Beskæftigelsestilskud

2.508.538
517.938

Regnskab
2017

Budget
2018

2.492.627 2.537.207
518.367 480.816

Regnskab
2018
Forventet
2.568.000
516.000

Budgetforslag
2019
2.640.000
517.000

Tabel 2: Budgetforslag 2019 sammenlignet med foregående år i faste priser. (t. kr.).

Regnskab
2016
Budgetgaranti
Beskæftigelsestilskud

2.631.116
542.593

Regnskab
2017

Budget
2018

2.574.770 2.577.802
534.477 480.509

Regnskab
2018
Forventet
2.609.088
524.256

Budgetforslag
2019
2.640.000
517.000

Som det fremgår af tabel 1, så er Familie- og beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag for det
budgetgaranterede område 103 mio. kr. højere end budgettet for 2018 og 72 mio. kr. større end det
forventede regnskabsresultat for 2018 målt i løbende priser. Sammenlignes med udviklingen i faste priser,
så viser tabel 2, at budgetforslaget er 62 mio. kr. større end budgettet for 2018 og 31 mio. kr. end det
forventede regnskab for 2018.
Mht. til budgettet for beskæftigelsestilskuddet så er der med budgetforslaget på 517 mio. kr. tale om en
stigning på 37 mio. kr. i forhold til budget 2018 i løbende priser og 28 mio. kr. i faste priser.

2

Side 31

I tabel 3 er budgetforslag 2019 opdelt på de enkelte delområder. Til sammenligning er budgetforslaget
stillet op over for budgettet for 2018. Bemærk løbende priser.

Tabel 3: Budgetforslag 2019. Tusinde kr.

Budget
2018

Budget 2019

Budgetgaranterede område:
Boligydelse
Boligsikring
Førtidspension
Personlige tillæg
Sociale formål
Pasning egne handicappede børn
Aktivering - almen
Kontanthjælp
Forrevalidering
Integrationsydelse (Kontanthjælp)
Uddannelseshjælp
Særlig Støtte
Revalidering
Sygedagpenge
Ressourceforløb
Jobafklaring
Fleksjob gl. ordning
Fleksjob ny ordning
Ledighedsydelse
Seniorjob
Integration 5.60 (Aktivitet)
Integration 5.61 (Forsørgelse)
Sum
Beskæftigelsestilskud:
Aktivering - BT
Forsikrede ledige - BT
Sum

Bruttoforbrug

Refusion

Netto

Netto

112.000
120.000
737.000
38.000
22.000
100.000
270.000
484.000
4.000
10.000
171.000
15.000
35.000
402.000
136.000
81.000
154.000
256.000
83.000
51.000
22.000
41.000
3.344.000

0
0
0
-18.000
-11.000
-48.000
-32.000
-102.000
-1.000
-2.500
-43.000
0
-8.000
-153.000
-27.500
-17.000
-113.000
-72.000
-13.000
-22.000
-10.000
-11.000
-704.000

112.000
120.000
737.000
20.000
11.000
52.000
238.000
382.000
3.000
7.500
128.000
15.000
27.000
249.000
108.500
64.000
41.000
184.000
70.000
29.000
12.000
30.000
2.640.000

104.000
116.000
694.000
20.000
13.000
44.000
221.000
412.213
4.000
8.000
120.000
15.000
33.000
256.000
92.000
60.000
49.000
140.000
60.000
32.000
-12.000
56.000
2.537.213

38.000
501.000
539.000

-22.000
0
-22.000

16.000
501.000
517.000

16.000
464.816
480.816

3

Side 32

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019
Som bemærket er budgetforslaget højere end både budgettet for 2018 og det forventede regnskab for
2018. Både når der sammenlignes i løbende priser og i faste priser. I den direkte sammenligning skal man
være opmærksom på, at der altid vil være udviklingstendenser på de enkelte delområder. Blandt andet
fordi der ofte vil være en udvikling i hvor mange borgere, der forventes at skulle have en given ydelse (se
tabel 5). Men ofte også fordi lovgrundlaget bag de enkelte ydelser ændrer sig, og fordi Folketinget løbende
laver om på den måde, finansieringen af de enkelte ydelser skal fordeles med stat og kommune. Mest
markant med indførelsen af den såkaldte ’refusionstrappe’, som beskrevet i indledningen. Derfor er
forklaringen på den forventede stigning i budget 2019 også flersidig. I de følgende vil en række af de
væsentligste årsager kort blive præsenteret.
Takstfremskrivning:
Budgettet fremskrives årligt med en dæmpet takstfremskrivningen på 1,6%. I budgetforslag 2019 udgør det
41 mio. kr. ud af stigningen på 103 mio. kr. (løbende priser), når der sammenlignes med budget 2018 for de
budgetgaranterede områder, og 7 mio. kr. for beskæftigelsestilskuddet.
Fleksjob:
Fleksjobreformen fra 2014 gør, at kommunens i stigende grad kun kan hjemtage 20% i refusion for de
borgere, der er ansat i et fleksjobforløb, mod tidligere 65%. I 2019 medfører det – sammen med et stigende
antal borgere under ordningen – en forventet merudgift på netto 32 mio. kr. sammenlignet med budget
2018. Dette er i parentes bemærket en tendens, der også vil udvikle sig yderligere i budgetterne for de
kommende år.
Aktivering:
I 2019 træder en større omlægning af kommunernes refusionskompensation i kraft for Aktiveringen, idet
Staten ikke længere giver direkte refusion for de løbende aktivitetsudgifter for en række af de større
ledighedsgrupper. I 2019 forventer forvaltningen således kun at kunne hjemtage 32 mio. kr. i refusion mod
godt 80 mio. kr. i 2018. Denne omlægning skal ifølge det indgåede forlig afspejle sig i en dæmpet aktivitet,
dvs. besparelse på området. For Aalborg Kommune skønnes denne besparelse at være 35 mio. kr., som er
indregnet i budgetforslaget. Besparelsen på udgiftssiden ændrer dog ikke på, at reformen medfører en
samlet merudgift på området på netto 13 mio. kr. i 2019.
Førtidspension:
Som beskrevet i forvaltningens seneste Økonomirapporter så er det nødvendigt at opskrive delbudgettet
for Førtidspension med 32 mio. kr. for at rette op på en fejlvurderingen af den månedlige gennemsnitslige
udbetalte pension i budget 2018. Denne fejl er der også korrigeret for i det forventede regnskab for 2018.
Boligydelse & Boligsikring:
På grund af flere pensionister der skal have boligydelse og flere unge der skal have boligsikring, så skønnes
budgetbehovet på de områder i 2019 at være 12 mio. kr. større end budgettet for 2018.
Budgetforudsætningen i budget 2018 var en gennemsnitlig udbetaling på 8.900 kr. pr. måned. Den faktiske
har vist sig være noget højere og er fremskrevet til 2019-priser skønnet til at blive 9.450. Forskellen syntes
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måske ikke af så meget, men med forventet 6.500 borgere i ordningen giver det et øget budgetbehov på 43
mio. kr.
Pasning af egne handicappede børn:
Udgifterne til forældre der vælger at passe egne handicappede børn er stigende, hvilket medfører et øget
budgetbehov på netto 8 mio. kr. i 2019 i forhold til budgettet for 2018.
Kontanthjælp:
Et faldende antal borgere på kontanthjælp forventes at give en netto mindreudgift på 37 mio. kr.
Medfinansiering af A-dagengene:
Budgetforslaget er eksklusiv takstfremskrivningen øget med 30 mio. kr. Det skyldes en for optimistisk i
vurderingen af antallet af borgere på A-dagpenge i 2018. Budgetforudsætning i budget 2018 er således et
gennemsnit på 3.725 ledige for hele året. Det reviderede skøn er 4.000. Budgetforudsætningen for 2019 er
3.950.

Ledighedsudviklingen
Det vigtigste grundlag for budgettet er antallet af borgere, der skal have en given ydelse. Derfor er
udviklingen i skønnet for antallet af borgere på de forskellige forsørgelsesydelse det vigtigste nøgletal i
beregning af budgettet. I tabel 3 er vist det forventede antal borgere, der skal forsørges inden for de
forskellige underkategorier sammenlignet med det faktiske antal i 2017 og det forventede antal i 2018.
Bemærk at der er områder, hvor der ikke arbejdes med et mål for antallet af borgere på ordningen.
Årsagen til dette er, at der kan være tale områder som administreres af Udbetaling Danmark, og/eller at
der er tale om særydelse, som ikke lader sig opgøre i forhold til et fast antal modtager og faste takster (og
derfor ikke passer i den anvendte budgetteringsmodel). I disse tilfælde budgetteres der i forhold til den
gennemsnitlige samlede månedlige udbetaling.
I tabel 4: Forventet antal borgere på de enkelte ydelser.
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Regnskab
2017
Budgetgaranterede område:
Boligydelse*
Boligsikring*
Førtidspension
Personlige tillæg*
Sociale formål*
Hjemmeboende handicappede børn*
Aktivering - almen*
Kontanthjælp
Forrevalidering
Integrationsydelse (Kontanthjælp)
Uddannelseshjælp
Særlig Støtte*
Revalidering
Sygedagpenge
Ressourceforløb
Jobafklaring
Fleksjob gl. ordning
Fleksjob ny ordning
Ledighedsydelse
Seniorjob
Integration 5.60*
Integration 5.61

6.641

3.524
30
122
1.824
192
2.012
734
503
1.079
954
477
172
746

Ledighedstal
Forventet
regnskab
2018
Ingen ledighedstal
Ingen ledighedstal
6.585
Ingen ledighedstal
Ingen ledighedstal
Ingen ledighedstal
Ingen ledighedstal
3.300
20
120
1.820
Ingen ledighedstal
165
2.020
835
522
993
1.173
485
160
Ingen ledighedstal
650

Budget
2019

6.500

3.200
20
115
1.800
160
2.000
880
550
900
1.375
485
150
430

Beskæftigelsestilskud:
Aktivering - BT*
Forsikrede ledige - BT

Ingen ledighedstal
4.002
4.000
3.950

Samlet:

23.013

22.803

22.515
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Bilag 2 - Drift - Behov til udvidelse af driften – Serviceudgifter
1. Frokostordning
2. Investeringsmodel for konto 6 Specialgruppen Børn og Unge
3. Projekt ”En vej ind”
4. Budgetudvidelse Voksen Servicelov
5. Investeringsmodel for Voksenhandicap området
6. Tilskud til private organisationer
7. Opnormering Rusmiddelafsnit
8. Forstærket indsats for flygtningekvinder
9. Stigende licensudgifter til Microsoft
10. Udgifter vedr. Databeskyttelsesforordning
Supplerende Materialer:
Budgetbrik nr. 2
- Projektbeskrivelse for investeringsmodellen for ”Fortsat udvikling og
kvalitet i arbejdet med handicappede børn og unge”
Budgetbrik nr. 3
- Status på Projekt ”En vej ind”
- Evaluering af Projekt En vej ind - april 2018
Budgetbrik nr. 4
- Demografimodel Voksen Servicelovsområdet
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2019-2022
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift
Frokostordning

Sektor: Børn og Unge
Driftsønske nr. 1
Beløb i 1.000 kr.

Dagtilbud til børn og unge
2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

Udgifter
Indtægter
Netto

Baggrund
Frokostmåltidet er ikke en del af kerneydelsen i hverken vuggestuerne eller børnehaverne. Det
betyder, at der skal foretages et valg i institutionen hvert andet år.
Beslutningen træffes af forældrebestyrelsen.
Beslutningen er gældende for en toårig periode. Næste gang der skal tages stilling, er således i
efteråret 2018 med virkning fra 1.8.2019.
Budgettet til frokostordninger er opbrugt.
Oprindeligt blev kommunen i DUT-midler tildelt 13,6 mio. kr. til fleksible frokostordninger for 3-6
årige. Efterfølgende er budgettet samlet blevet reduceret med 6,5 mio. kr. pga.
besparelser/omprioriteringer i henholdsvis 2011 og 2013.
Ca. 45 % af alle institutioner har frokostordning og ca. 1/3 af alle 3-6 årige tilbydes frokost. Alle 0-2
årige har valgt frokostordning.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)
I 2017 steg antallet af 3-6 årige, som har frokostordning med 769 børn og baggrund heraf estimeres
det, at yderligere ca. 800 børn vil vælge det med virkning fra 1.8.2019. Det vil betyde, at ca. 47 % af
alle børnehavebørn tilbydes frokost.
Økonomiske konsekvenser
Forældrene betaler en særskilt frokosttakst på 480 kr. pr. måned, som dækker den største del af
udgiften. Kommunen giver et lille tilskud ca. 1.000 kr. om året og herudover betaler kommunen
udgifter til friplads- og søskendetilskud på ca. 1.600 kr. pr. barn om året.
Det foreslås, at det politisk besluttes, at forældrenes egenbetaling skal være på 100 % fra 1. august
2019.
Det vil betyde, at den nuværende takst på 480 kr. stiger til 565 kr. pr. måned pr. 1. august 2019.
Kommunen vil fortsat have udgifter til søskende- og fripladstilskud. Når taksten stiger for alle og med
ovenstående forventning om 800 nye børn, vil der i 2020 opnås en samlet besparelse på 0,3 mio.
kr. og i 2019 en samlet besparelse på 0,1 mio. kr. En evt. besparelse anvendes til at finansiere
udgifter, efterhånden som flere vælger frokostordning.
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I 2021 vil der blive merudgifter for kommunen til søskende- og fripladstilskud, hvis væksten i antallet
af børn, som vælger frokost fortsætter.

Side 39

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2019 - 2022
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift
Investeringsmodel Specialgruppen – børn og unge

Sektor: Børn- og Unge
Driftsønske nr. 2

Investeringsmodel – Fortsat udvikling og kvalitet i
arbejdet for handicappede børn og unge
2020
2021
2022

Beløb i 1.000 kr.

2019

Udgifter konto 6
Udgifter konto 5

1.350
-1.350

1.350
-1.350

1.350
-1.350

1.350
-1.350

0

0

0

0

Netto

Baggrund
Forvaltningen ønsker, at der i Specialgruppen afprøves en investeringsmodel til
serviceudgiftsområdet for handicappede børn og unge (rådgivning, forebyggelse og anbringelse).
Specialgruppen ønsker at investere i 3 ekstra rådgivere, der skal have et gennemsnitlig sagstal på
kun 20-25 sager pr. rådgiver 1. Det vil sige et reduceret sagstal for et mindre udsnit af rådgiverne i
Specialgruppen. Der er i alt 19 rådgivere ansat i børneteamene.
Forandringsteori
Opnormeringen skal øge mulighederne for at rådgiverne i endnu højere grad kan ændre praksis i
forhold til:
•
•
•
•
•

Tidlig indgang i sagerne
Tværfaglighed
Tilgængelighed
Mere dialog med familier og leverandører i form af tæt opfølgning på indsatser
Højere grad af koordinering i familierne, hvor rådgiver og netværksrådgiver faciliteter,
undersøger og inddrager netværket

Rådgiverne skal sikre dette gennem en øget grad af:
•

Tilgængelighed:
Et tidligt tværfagligt samarbejde med fælles drøftelser og sparring og afdækning af samlet
behov jf. ICS-metoden (helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning). Som
følge af handlevejledning for bekymrende fravær i skolerne vil rådgiver have mulighed for at
prioritere samarbejde med Skoleforvaltningen i endnu højere grad.

•

Opfølgning med borger/netværk
Hyppigere kontakt og opfølgninger med borgerne og deres netværk giver et stort kendskab
til borgerne.

1

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for ca. 35-45 syge eller
handicappede børn og unge, hvor der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager. F.eks.
børn og unge med neurologiske lidelser, dobbeltdiagnoser eller psykosociale problemstillinger i familien. Det vil sige, at
investeringen ligger væsentlig under det anbefalede sagstal.
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•

Opfølgning med leverandør:
Hyppigere kontakt og opfølgning med leverandørerne. Det betyder også, at rådgivers krav til
leverandør om mere fleksible ydelser øges.

•

Inddragelse af netværk
Rådgiver vil fra sagens
netværksrådgiveren.

start

afdække

familiens

netværk

i

samarbejde

med

Rådgiverne vil som følge af dette endvidere opleve et forbedret arbejdsmiljø.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
• Antallet af sager med skolevægring falder
• Antallet af børn og unge der visiteres til særlige tilbud reduceres
• Specialgruppens bevægelser i foranstaltninger på indsatstrappen understøtter et mønster
om mindre indgribende foranstaltninger over tid
Økonomiske konsekvenser
Specialgruppens rådgivere har i dag et gennemsnitlig sagsantal på 50,7 sager pr. rådgiver. En
ansættelse på yderligere 3 rådgivere reducerer dette gennemsnitlige sagsantal til ca. 46,7 sager, da
de tre rådgivere sammen vil løfte ca. 70 sager, og dermed reducere den samlede sagsmængde for
øvrige rådgivere.
Investeringen vil medføre en merudgift på ca. 1,35 mio. kr. årligt (gennemsnitslig løn på 450.000 kr.
årligt inkl. pension, feriepenge mv.)
Det vurderes, at investeringen kan tjenes hjem ved besparelser på Specialgruppens udgifter på
Børne- og Ungebudgettet i samme takt som investeringen finder sted. Endvidere er det
forventningen, at investeringen på sigt kan bidrage til at fastholde/nedbringe udgiftsniveauet på
området.
Der følges løbende op med evaluering af resultaterne, og såfremt der viser sig et positivt afkast er
det tanken at udbrede modellen til flere sager på handicapområdet.
Bilag
Der er udarbejdet en uddybende projektbeskrivelse, der konkretiserer investeringen yderligere, og
som beskriver de konkrete mål og opfølgninger herpå. Bilaget er vedhæftet.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2019-2022
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift
Projekt ’En vej ind’

Sektor: Børn og Unge
Driftsønske nr. 3

Dagtilbud m.v. til børn og unge

Beløb i 1.000 kr.

2019

2020

2021

2022

Udgifter

1.200

1.200

1.200

1.200

Netto

1.200

1.200

1.200

1.200

Baggrund
Projekt ”En Vej Ind” forløb i perioden 01.11.2016 - 31.12.2017. Projektet var finansieret af ministerielle puljemidler og var forankret i Center For Tværfaglig Forebyggelse. I 2018 er indsatsen videreført
som en midlertidig løsning.
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 identificeret og udforsket 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. På hvert hold, som har et forløb af 4 måneders varighed, indskrives 8-10 unge, hvoraf enkelte kan droppe ud undervejs fx grundet manglende motivation eller fordi de fraflytter kommunen.
De unge kan indstilles til projektet fra de forskellige samarbejdsparter og visiteres efter samtalerunder med projektlederne. Nogle af de fællestræk, som kan identificeres ved målgruppen for projektet
er at det er unge som i forvejen har været kendte i systemet og er kendetegnet ved blandt andet:
- Stofbrug (herunder særligt hash)
- Kriminalitet (vold, indbrud, færdselslovsovertrædelser, røveri, våbenbesiddelse mv.)
- Manglende anknytning til uddannelse og beskæftigelse og mange afbrudte skoleforløb
- Svag socioøkonomisk baggrund
- Koncentrationsbesvær
- Udfordringer med kontrol af temperament
- Manglende selvtillid
Derudover vurderes alle projektets unge at være i risiko for rekruttering til rocker- eller bandemiljøer
– nogle af de unge har direkte/indirekte relation til rocker- og bandemiljøer via familie og venner,
mens andre vurderes at være i risiko ud fra deres kriminelle løbebane og relation til problem-skabende/kriminelle ungegrupperinger.
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
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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 projektperioden viser, at det er vigtigt 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 og hinanden. Der er
et struktureret samarbejde med SSP, nærpoliti, kriminalforsorg, misbrugscenter, uddannelseshuset,
Socialcenter m.fl. hvilket er en medvirkende forudsætning for at indsatsen lykkes.
Indsatsen har vist blandede resultater, bl.a. er flere af de unge i job efter forløbet eller i gang med
uddannelse, flere af dem har desuden fået bolig og er på vej ud af kriminaliteten. Indsatsen skal
varetages af to fuldtidsansatte, hvoraf en er fuldtidsmentor, en er kombineret mentor og ungekoordinator, samt en deltidsansat mentor.
Som bilag er vedhæftet statusbeskrivelse og evaluering af Aalborg Kommunes projekt ”En vej ind”.
Socialstyrelsen har evalueret metoden ’En vej ind’. Rapporten kan findes på Socialstyrelsens hjemmeside under ’udgivelser’ og emnet ’kriminalitet’. (Link: Socialstyrelsen.dk - "En vej ind")
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2019-2022
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift

Budgetudvidelse Voksen Servicelov
Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget
Serviceloven – socialpædagogisk støtte og midlertiDriftsønske nr. 4
dige botilbud
Beløb i 1.000 kr.
2019
2020
2021
2022
Udgifter

20.000

20.000

20.000

20.000

Netto

20.000

20.000

20.000

20.000

Baggrund
Budgettet på servicelovens Voksenbestemmelser har de seneste år været kraftigt udfordret grundet
et stigende udgiftspres. Socialafdelingen har oplevet en markant stigning i antallet af borgere. Det
hænger til dels sammen med førtidspensionsreformen, som medfører at langt færre borgere tilkendes førtidspension, og derfor skal flere have servicelovsydelser i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Der har dog også været en stigende tilgang til området, ligesom der også på landsplan ses
en stigning i udgifterne til servicelovens voksenområde. KL har i flere publikationer dokumenteret
denne landsdækkende tendens. På baggrund heraf fik både Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen tilført ekstra ressourcer til området i budget 17 og 2018. I
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er antallet af helårspersoner der modtager servicelovsydelser steget markant de seneste år. Således var der 350 helårsager i 2013 og i 2018 forventes omkring
770 helårssager.
Servicelovens voksenområde omfatter bostøtte efter Servicelovens § 85, botilbud efter § 107, Brugerstyrede personlige assistance efter § 96 og i mindre omfang 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 udvalgsmødet den 26 januar og på
budgetseminar på Øland. På byrådets temamøde den 17. august gives en grundig introduktion til
udfordringerne i såvel Ælde- og Handicapforvaltningen som i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
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 i sommeren 2015 og
senest den 17. februar 2017 til imødegåelse af udgifterne på særligt bostøtte- og botilbudsområdet.
Familie- og Socialudvalget blev orienteret om status på sidste handleplan på udvalgsmødet den 26.
januar. (Se evt. bilag til mødet)
Seneste tiltag er en fælles strategi på det specialiserede område ”Nye Fælles Veje”. Strategien er
udarbejdet på tværs af Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og skal understøtte at indsatserne tager udgangspunkt i en udviklingstænkning
i højere grad end en servicetænkning, at der i højere grad arbejdes med tidligere indsatser for at
forebygge stigende støttebehov, at der i højere grad arbejdes med sammenhængende indsatser og
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at der arbejdes på at styrke målsætning og opfølgning på iværksatte tilbud. Strategien er i høring
over sommer/efterår 2018.
Trods handleplan og Nye Fælles Veje forventes der dog i de kommende år fortsat en tilgang af
sager, idet alle analyser på landsplan såvel som lokalt peger på, at tilgangen på området – især for
personer med psykiske lidelser og diagnoser fortsætter.
Økonomiske konsekvenser
Budgettet for hele området (2018) er på kr. 100,9 mio. men er korrigeret til kr. 99,2 mio. grundet
negativ overførsel fra 2017. Disponeringen på området (31/7/2018) er aktuelt på112,2 mio. kr., og i
økonomirapporteringen (aktuel status) forventes således et merforbrug på 13,0 mio. kr. Der ses
særligt et merforbrug på botilbud efter § 107 men også et merforbrug på bostøtte efter § 85.
Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at det er nødvendigt at tilføre kr. 20,0 mio. til området til
budget 2019.
På baggrund af den stigning, der er sket på området siden 2014, og det landsdækkende udgiftspres
på området vil det fortsatte udgiftsbehov i 2019 alt andet lige være ca. 25 mio. kr. (jf. nedenfor og
vedhæftede bilag).
Forvaltningen har dog en forventning om ved følgende tiltag at kunne lave en opbremsning i udgiftsudviklingen på området, således at budgetbehovet i 2019 kan holdes på 20 mio. kr.:
•
•
•

Effekt af ”Fælles veje” med inddragelse af borgere, tidlig indsats og med et rehabiliterende
fokus i sagsbehandlingen
Fortsat fokus på omkostningseffektuering
Proces i forhold til serviceniveauer i lighed med proces vedr. §41/42 i Specialgruppen, hvor
medarbejdere og ledere udarbejder forslag og forventningsafstemmer med borgere og politikere.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med anden brik vedr. investering i ekstra rådgivere på området.
Forvaltningen har været i dialog med Ældre- og Handicapforvaltningen om en demografimodel. Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet en tilsvarende fremskrivning af antal borgere på de
enkelte foranstaltninger/gennemsnitspriser – som vedlægges denne indstilling som bilag, såfremt
byrådet vælger en sådan model på voksenhandicapområdet.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2019-2022
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift
Investeringsmodel Voksenhandicapområdet

Sektor: Administration
Driftsønske nr. 5

Investeringsmodel – konto 6 på
voksenhandicapområdet
2020
2021

Beløb i 1.000 kr.

2019

2022

Udgifter konto 6
Udgifter konto 5

1.350
-1.500

1.350
- 2.500

1.350
-2.500

1.350
- 2.500

Netto

-150

-1.150

-1.150

-1.150

Baggrund
Forvaltningen ønsker at investere/udvide med flere rådgivere på voksenhandicapområdet i
Specialgruppen. Udvidelsen bunder i et stigende sagstal og et behov for at kunne fastholde en høj
opfølgningsfrekvens på botilbudssagerne samt øge opfølgningsfrekvensen på bostøttesager.
Antallet af sager har været støt stigende siden indførelsen af førtidspensionsreformen, og er således
steget med ca. 100 % fra 2013 og til nu. Se i øvrigt anden budgetbrik vedr. budgetudvidelse på
voksenservicelovsbudgettet. Rådgiverne har aktuelt i gennemsnit ca. 80 sager hver, hvilket vurderes
at være for højt ift. at sikre løbende og tæt opfølgning. Det forventes, at udvidelsen kan reducere
stigningen i sagstallet på bostøtteområdet ved i højere grad end nu, at kunne handle hurtigere og
mere inddragende med et udviklingsmål for øje. Hertil kommer, at rådgivernes arbejdsmiljø aktuelt
er meget presset grundet det høje sagstal, og en sidegevinst ved en udvidelse er et forbedret
arbejdsmiljø.
Forandringsteori
Opnormeringen skal øge mulighederne for at rådgiverne i endnu højere grad kan:
•

Fortsætte hyppig opfølgning på botilbudssager. Sammen med jobcenterrådgiver følges der
op i botilbudssagerne 4-6 gange om året. Der er dokumenteret stort flow i botilbudssagerne,
hvilket indikerer, at den hyppige opfølgning har en effekt.

•

Sikre hyppig opfølgning på bostøttesager. Hyppig opfølgning med borger, netværk og
leverandør skal sikre, at indsatsen hele tiden er målrettet og sikre løbende vurdering af, om
rådgiver sammen med borger kan sikre udvikling og øget selvhjulpenhed så indsatsen kan
afsluttes. Aktuelt er gennemsnitsopholdstiden i bostøtteforløb godt 20 mdr. Hyppigere
opfølgning forventes at kunne reducere den gennemsnitslige opholdstid og dermed reducere
udgifter.

•

Omsætte startegien ”Nye Fælles Veje” der åbner nye muligheder på tværs af forvaltningerne.
Nye Fælles Veje sætter standard for inddragelse af borger og samarbejde på tværs af
kommunale indsatser i arbejdet med at gøre borger mest muligt selvhjulpen. Når strategen
er omsat forventes det at få en effekt i forhold til stigningen i antallet af sager og udgifterne
hertil.
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•

Yderligere fokus på tidlig indsats. Fra 2018 er der i servicelovens åbnet mulighed for tidlig
forebyggende indsatser til voksne. Det kan ske ved, at rådgiver på baggrund af en hurtig
faglig vurdering, igangsætter et tidsbegrænset gruppeforløb eller individuelt støtteforløb. Den
tidlige og tidsbegrænsede indsats, kan forventes at reducere antallet af længerevarende
bostøtteforløb.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
• Voksenområdets bevægelser i foranstaltninger på indsatstrappen understøtter et mønster
om mindre indgribende foranstaltninger over tid
• På sigt flere i uddannelse og job
• På sigt reducerede udgifter til området på trods af et stigende antal borgere i
Specialgruppens voksenhandicapmålgruppe
• Sikre en sund arbejdsplads for rådgiverne

Der udarbejdes senere en beskrivelse af udmøntningen af projektet.

Økonomiske konsekvenser
Investeringen vil medføre en merudgift på ca. 1,350 mio. kr. årligt (gennemsnitslig løn på 450.000
kr. årligt inkl. pension, feriepenge, følgeudgifter mv.). Fuldt indfaset forventes investeringen at give
en nettogevinst på kr. 1,15 mio. kr. årligt. Investeringen skal ses i relation til anden budgetbrik vedr.
budgetudvidelse på voksenservicelovsområdet, idet nettogevinsten ved flere rådgivere kan reducere
den forventede udgiftsstigning på voksenservicelovsområdet.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2019-2022
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift
Tilskud til private organisationer

Sektor Voksen – Familie og
Socialudvalget
Driftsønske nr. 6

Udsatte området – tilskud til private organisationer

Beløb i 1.000 kr.

2019

2020

2021

2022

Udgifter

127

127

127

127

Netto

127

127

127

127

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)
Af de indsendte forslag anbefaler forvaltningen, at Frelsens Hær Projekt Outreach prioriteres, da
dette projekt understøtter de indsatser, der er igangsat i regi af handleplanen for socialt udsatte i
byens rum og pladser.
Skemaet viser de indkomne ansøgninger:
Der henvises i øvrigt til en Prepare-dagsordensag, Budget 2019-2022 – henvendelser og svar.
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Forvaltningen har modtaget nedenstående ansøgninger fra de frivillige organisationer til budget
2019.
Organisation
Café Parasollen

Ansøgningens formål og indhold
Øget driftsbudget: Der søges om
et øget driftsbudget på baggrund af,
at antallet af spisende gæster på
Parasollen inden for de sidste to år
er steget med 60 %.

Bemærkninger
Der er tale om en
udvidelse af et
eksisterende tilbud.

Beløb
150.000
kr.

Foreningssamarbejdet
9220

Ansættelse af
foreningskoordinator: Der søges
om midler til ansættelse af en
foreningskoordinator i perioden 1.
januar 2019 til 31. december 2021.
Formålet med indsatsen er, at alle
børn og unge i Aalborg Øst skal
deltage aktivt i mindst én
foreningsaktivitet.
Projekt Outreach: Der søges om
midler til at supplere
morgenvarmestuen på Mølleplads
med en udgående funktion, der med
kaffe og sandwich på en ladcykel, vil
opsøge byens udsatte borgere i
byens rum og pladser. Formålet er
at skabe kontakt til de borgere, der
opholder sig på pladserne og hjælpe
dem ind på de eksisterende
varmestuer/tilbud. Indsatsen vil
koncentrere sig om midtbyen og
foregå to gange om ugen a/4 timer.
Privat økonomi for sårbare unge:
Der søges om midler til at etablere
en særlig økonomisk rådgivning til
sårbare unge i tilknytning til den
gældsrådgivning, Frelsen Hær p.t.
driver i Aalborg med tilskud fra en
pulje fra socialministeriet. Formålet
med projektet er at yde en tidlig
forebyggende indsats for udsatte
unge på det privatøkonomiske
område.
Øget driftstilskud: Det nuværende
driftstilskud på 450.000 kr. er ikke
tilstrækkeligt ift. de faktiske udgifter.
Såfremt bidraget ikke hæves, vil
Headspace skære i deres
aktivitetsniveau.
Opkvalificering af Kirkens
Korshærs varmestue i Aalborg til
en ”Supervarmestue”: Der søges
på baggrund af et stigende antal
brugere på dag- og natvarmestuen i
Søndergade, et stigende antal
hjemløse og udsatte borgere
generelt og behovet for mere

Har kørt som projekt
siden 2015 med støtte
fra Det Obelske
Familiefond, Spar Nord
Fonden og TrygFonden.

100.000
kr. (i 3 år)

Der er udarbejdet
særskilt budgetbrik
vedrørende denne
ansøgning.

127.375
kr.

Der er tale om et nyt
tilbud – der er ikke
lignende tilbud i dag.

245.000
kr.

Frelsens Hær

Frelsens Hær

Headspace

Kirkens Korshær

300.000
kr.

Der er ikke en
”supervarmestue” i
Aalborg Kommune, men
indsatsen bygger videre
på de tilbud, vi allerede
har – se nedenfor.

Se
nedenfor
under de
enkelte
tiltag
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helhedsorienterede løsninger på
udsatte området, om støtte til en
generel opkvalificering, der blandt
andet blandt andet bestående af
følgende elementer:
Opsøgende indsats/boligindsats i
form af to fuldtids socialrådgivere,
der kan yde intensiv og kontinuerlig
støtte til udsatte borgere, der er
hjemløse eller er i risiko for at blive
det.
Sundhedsrum i relation til
varmestuen, sundhedsrummet vil
tilbyde sundhedssamtaler,
helbredsundersøgelser og lettere
sårbehandling og bygge bro til det
etablerede sundhedsvæsen. Et
sundhedsrum vil med tiden kunne
udvides med et stofindtagelsesrum.
Der søges om en
fuldtidsmedarbejder og materialer
Øget bespisning på varmestuen i
Søndergade. Der søges om en
opgradering af de
personalemæssige ressourcer med
1 ½ medarbejder, så køkken og
bespisningsfaciliteterne kan udnyttes
fuldt ud.
Aktivitetsindsats: etablering af et
bynært aktivitetsprojekt for udsatte
borgere. Indsatsen skal lave lettere
vedligehold og udvendig vedligehold
ved de forskellige sociale tilbud i
byen – og evt. ved de kommende
hellesteder/oaser. Der søges om en
personalenormering på 1 ½
medarbejder + materialer mv.
Nordjysk
Fødevareoverskud

Opgaver af den type,
løses p.t. af blandt andet
Bo-og Gadeteamet.

900.000
kr.

De nævnte
sundhedsopgaver løses
p.t. delvist af
Gadesygeplejersken.

490.000
kr.

Der er tale om en
udvidelse af et
eksisterende tilbud.

712.500
kr.

Der er tale om et nyt
tilbud.

762.500
kr.

Aalborg Kommune giver
I forvejen 200.000 kr. i
driftstilskud til
organisationen.
Etablering af cykelskur (mange
modtagere kommer på cykel)
Etablering af multtoilet: Etablering
af et multtoilet ved indgangen –
både til besøgende på lageret, men
også som demo-model og eksempel
på et bæredygtigt toilet.
Forbedring/ombygning af køkken:
Der er på nuværende tidspunkt ikke
et egentligt køkken, og der kan
derfor ikke tilberedes mad i
forbindelse med møder og
arrangementer.
Forbedring af lager og
mødelokale: Nyt inventar og maling
af gulv og vægge.

75.000 kr.
75.000 kr.

95.000 kr.

70.000 kr.
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Reden

Arbejdstøj: Heldragter og
sikkerhedssko.
Bistader: Ønske om at styrke den
bæredygtige profil.
Lønninger: Ønske om lønnede
medarbejdere mhp. understøttelse
af den daglige drift.
Tidlig indsats og forebyggelse for
prostitutionstruede unge i
aldersgruppen 12-25 år: Der søges
om støtte til et pilotprojekt, hvor
Reden vil etablere en fysisk
rådgivning for målgruppen, der vil
tilbyde rådgivning, individuel terapi
og gruppe terapi. Projektet vil også
tilbyde samarbejde, vejledning og
sparring til samarbejdspartnere,
skoler og institutioner omkring
problematikken. Rekruttering af
deltagere vil blandt andet ske
gennem SSP og SSP+ og relaterer
sig også til problematikken
vedrørende sugardating og det
stigende antal unge hjemløse
sofasurfere, der er i fare for at ende i
prostitutionslignende forhold. Reden
vil indgå et samarbejde om projektet
med Center for Tværfaglig
Forebyggelse og vil i projektperioden
søge projektmidler ved
socialstyrelsen til fortsættelse af
rådgivningen efter pilotprojektets
udløb.

21.000 kr.
20.000 kr.
600.000
kr.
Der er tale om et nyt
tilbud.
Der findes generelle
rådgivningstilbud til
aldersgruppen (eks.
Ungerådgivningen)

500.000
kr.

For yderligere information om de frivillige tilbud, der retter sig mod socialt udsatte, i Aalborg
Kommune henvises til ”Hvem gør hvad”: http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-ogbeskaeftigelse/V--Voksen/socialtudsatte-og-saarbare/Documents/Hvem%20Gør%20Hvad%20%20hæfte,%202017.pdf#search=hvem%20g%C3%B8r%20hvad
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2019-2022
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift
Opnormering af rusmiddelafsnittet

Sektor Voksen – Familie og
Socialudvalget
Driftsønske nr. 7

Rusmiddelafsnittet, Center for Sociale Indsatser

Beløb i 1.000 kr.

2019

2020

2021

2022

Udgifter

1.500

1.500

1.500

1.500

Netto

1.500

1.500

1.500

1.500

Indstilling til opnormering i Rusmiddelafsnittets Visitation og stofbehandling
Med baggrund i det politiske grundlag 1 fra 2012/2013, har Rusmiddelafsnittet oplevet en markant
fremgang i henvendelser fra borgere, der søger misbrugsbehandling. I 2013 var der 729
henvendelser til Rusmiddelafsnittet, i 2015 var tallet 918 og i 2017 var der 1136 henvendelser.
Sideløbende med det stigende antal henvendelser er der et stort fokus på fremskudte indsatser på
bl.a. uddannelsesinstitutioner og produktionsskoler. Der er desuden etableret fremskudte
Rådgivningsfunktioner i blandt andet SUND INFO/Aalborg Sygehus, Sygedagpengehuset samt
Sundheds- og Kvarterhuset på Fyrkildevej. Ligeledes er over 600 fagpersoner i Aalborg Kommune
gennem de sidste 2 år blevet undervist i Bekymringssamtalen.
Den øgede fleksibilitet og opprioritering af indsatsen over for samarbejdspartnere har medvirket til,
at flere er blevet bekendt med Rusmiddelafsnittets tilbud og derigennem har flere borgere i Aalborg
Kommune fået den nødvendige misbrugsbehandling.
Det er dog udfordrende med den nuværende normering at håndtere den fortsatte stigning af
henvendelser, hvilket har resulteret i, at den lovpligtige behandlingsgaranti om opstart af
behandlingen inden for 14 dage (SEL §101, SUL § 141 og 142) har været vanskelig at overholde ift.
stofbehandlingen. Ud af 72 igangsatte behandlingsforløb i årets første 5 måneder var der 38 tilfælde
(52,8 %), hvor behandlingsgarantien ikke kunne overholdes.
Der er givet en midlertidig opnormering i 2018 i et halvt år. Opnormeringen udløber i efteråret 2018.
Der er desuden foretaget justeringer ift. behandlingskonceptet for stofbehandlingen med henblik på
at sikre overholdelse af behandlingsgarantien (se næste side).
Med den midlertidige opnormering og justeringerne i behandlingskonceptet er det siden april lykkes
at nedbringe ventelisten markant, fra 29 på venteliste primo april til 8 på venteliste ultimo juni.

1

Målsætningerne i det politiske grundlag er:
Flere borgere i misbrugsbehandling
Øget tilgængelighed
Øget fleksibilitet
Øget kendskab for borgerne til Rusmiddelafsnittets tilbud
Opprioritering af indsats over for samarbejdspartnere
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Ligeledes kan behandlingsgarantien nu overholdes efter indførslen af introgrupper (se under
behandlingskoncept på næste side).
Det stigende antal henvendelser med mere end 200 flere borgere fra år 2015 til år 2017 (fra 918 til
1136) betyder et øget pres på både visitation og behandling og dermed behov for
personaleressourcer. Samtidig skal behandlingsgarantien også sikres overholdet fremadrettet.
Introgrupperne løser umiddelbart udfordringen med overholdelse af behandlingsgarantien, men
borgerne skal videre i individuel behandling hurtigst muligt for at sikre flow i behandlingen. Med to
ekstra behandlere vurderes det, at både behandlingsgarantien kan overholdes med et relevant flow
fra introgrupperne til individuel behandling og målet om at få endnu flere i behandling kan rummes.
Samtidigt er der behov for en opnormering i Visitationen mhp. at håndtere det øgede antal
henvendelser. På den baggrund indstilles der til en opnormering i form af 1 visitator stilling pr.
01.01.2019 og 2 stillinger til stofbehandlingen.
Med en opnormering vurderes det i øvrigt, at mulighederne for fleksibilitet i åbningstiderne kunne
øges. I juli foretog Rusmiddelafsnittet en kort undersøgelse over 3 uger, hvor 26 borgere over 25 år,
der henvendte sig i Åben Rådgivning, blev spurgt om de ville have nemmere ved at følge en
kommende behandling, hvis der var et tilbud efter kl. 15. Af de 26 svarede 10 ja. 4 af de 10 var
grundet arbejde i dagtimer. De 6 øvrige var dels pga. anden døgnrytme (kan ikke vågne inden kl.
15/sover ofte om dagen) og en enkelt pga. angstlidelse.
Såfremt der ikke bevilges en opnormering, kan det blive nødvendigt at se på serviceniveauet for
fortsat at kunne overholde behandlingsgarantien. Følgende tiltag kan iværksættes:
Reduktion i de fremskudte indsatser. Der er fremskudte indsatser på ungdomsuddannelser,
produktionsskoler og i Job- og Ydelsesafdelingen (Uddannelseshuset og Sygedagpengehuset). En
sådan reduktion vil være i strid med de retningsgivende strategier på området, herunder
Rusmiddelstrategien, der har fokus på forebyggelse og tidlig indsats.
De fremskudte rådgivningsfunktioner, som Visitationen har på Aalborg sygehus og i Sundhedshuset
i Aalborg Øst kan annulleres, så der ikke anvendes personaleressourcer til dette.
Reduktion i åbningstiderne i Åben Rådgivning. En reduktion i åbningstid vil mindske
tilgængeligheden, hvilket er i uoverensstemmelse med Aalborg Kommunes politiske grundlag for
misbrugsbehandling.
Rusmiddelafsnittet har ved tidligere
døgnbehandling med 1.5 mio. kr.

budgetforhandlinger

skulle

reducere

budgettet

til

Centrale elementer i det nye behandlingskoncept ift. stof
Det nye behandlingskoncept er inspireret af alkoholbehandlingen, der har gode erfaringer og
resultater med deres koncept. Stofbehandlingskonceptet forventes fuldt implementeret pr. 1/10
2018.
Mhp. på at overholde behandlingsgarantien tilbydes alle borgere, der visiteres til ambulant
stofbehandling, at deltage i en introgruppe, hvor forskellige temaer ift. rusmidler behandles.
Introgruppen forbereder borgerne til primærbehandlingen. Gruppen kører på nuværende tidspunkt
hver mandag. Det nye behandlingskoncept åbner op for, at introgruppen kan udvides til to gange
om ugen. Det er fastslået i en principafgørelse, at tilbud om introforløb opfylder kravene ifm.
behandlingsgarantien.
Bedre modtagelse af borgeren og mere forventningsafstemning
Borgeren tildeles en behandler med det samme i forbindelse med visitation til ambulant
stofbehandling. Tidligere stod borgeren på en venteliste og blev først tildelt en behandler, når der
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var ledig kapacitet. Selvom borgeren ikke starter i individuel behandling med det samme, er det
vigtigt, at der er en sagsansvarlig behandler – både af hensyn til borgeren og eksterne
samarbejdspartnere.
Der indgås ved behandlingsopstart en samarbejdsaftale med den enkelte borgere mhp. fælles
forventningsafstemning. Dette for at sikre borgeren er motiveret for den behandling,
Rusmiddelafsnittet tilbyder.
Fokus på udeblivelser
Der vil blive rettet et særligt fokus på udeblivelser ifm. behandlingsforløbet. Indsatsen vil her
indebære dels en særlig motivationsindsats for de borgere, der vurderes at have behov for ekstra
hjælp til motivation i den indledende fase, og dels vil borgere, der vurderes ikke at have den fornødne
motivation, hurtigt blive afsluttet hos Rusmiddelafsnittet.
Ny tidsramme for behandlingen og ændret behandlingsintensitet
På nuværende tidspunkt er der ikke fastlagt retningslinjer ift. længden på behandlingsforløb. Mhp.
på at sikre et øget flow i stofbehandlingen, skærpes tidsrammen for den individuelle behandling, så
et behandlingsforløb som udgangspunkt maksimalt varer i ti måneder. Et individuelt sagsforløb
inddeles i faser med forskellig behandlingsintensitet (jf. figur 1). Borgerne kan desuden deltage i et
gruppebaseret forløb sideløbende med individuel behandling (figur 2).

Visitation: Motivation
og afklaring
1-3 samtaler

2 måneder:
Samtaler 1 hver uge
(= 8 samtaler)

5 måneder:
Samtaler 1 hver 2.
uge
(= 10 samtaler)

3 måneder:
Samtaler 1 hver 4.
uge
(= 3 samtaler)

Figur 1: Individuelt sagsforløb

I spidsbelastede perioder og efter individuel vurdering kan der anvendes samtaler på 30 minutter
(normalt 60 minutter) eller med længere interval. Efter endt behandling vil det være muligt at få tre
”buffersamtaler” i tilfælde af stærk trang, ambivalens eller tilbagefald.
2 måneder:
’¨ Motivationsgruppefor

løb
(3 gange ugentligt)

5 måneder:
Stoffrigruppeforløb (2
gange ugentligt)

3 måneder:
Udslusningsgruppef
orløb (1 gang
ugentligt)

Figur 2: Gruppebaseret indsats (kører parallelt med individuelt sagsforløb)

Øget kapacitet ift. gruppebaserede indsatser
For at kunne rumme flere borgere i behandling af gangen, indføres der som en del af behandlingen
åbne moduler, der kan rumme et større antal borgere end det i dag er muligt i
gruppebehandlingen. Modulerne vil i højere grad bestå af undervisning og gruppearbejde, frem for
decideret gruppebehandling. Undervisningen på modulerne vil, i modsætning til gruppebehandling,
ikke nødvendigvis varetages af faste behandlere, hvilket giver en øget fleksibilitet. Der vil fortsat
blive tilbudt gruppebehandling i mindre omfang, da det er en virksom behandlingsform for nogle
borgere. Det nye gruppetilbud består af tre forløb:
• Motivationsgruppeforløb løber over to måneder, tre gange ugentligt. Heraf er én gang
decideret gruppebehandling, mens to gange er åbne moduler.
• Stoffrigruppeforløb løber over 5 måneder, to gange gruppebehandling ugentligt.
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•

Udslusningsgruppen løber over 3 måneder, én gang ugentligt. Forløbet er modulbaseret.

Samlet set modfører det nye behandlingskoncept ikke forringelser for borgeren, men mere
systematik og et større fokus på tidsafgrænsning.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2019-2022
Familie- og Beskæftigelsesforvaltning

Serviceudgift

Sektor: Voksen- Beskæftigelse
Driftsønske nr. 8

Forstærket indsats over for flygtningekvinder

Beløb i 1.000 kr.

2019

2020

2021

2022

Udgifter, service

1.000

1.000

1.000

1.000

Netto

1.000

1.000

1.000

1.000

Baggrund:
Erfaringer fra såvel landsplan som i Aalborg viser, at det er vanskeligt via integrationsindsatsen at
hjælpe flygtningekvinder ind på arbejdsmarkedet og dermed få gjort selvforsørgende.
I perioden maj 2017 til maj 2018 er antallet af flygtningemænd faldet med 151 personer, mens antallet af flygtningekvinder modsat er vokset med 20 personer. Her skal det dog nævnes, at tilgangen af nye flygtninge i højere grad sker via familiesammenføring, hvor det ofte er kvinder, som
bliver familiesammenført med deres mand.
Målinger af udslusning efter tre år til ordinært arbejde og uddannelse viser, at 55% af flygtningemændene udsluses til selvforsørgelse, mens det kun er 27% af kvinderne.
Flygtningekvinder har en vigtig rolle i forbindelse med familiernes integration i det danske samfund.
Kvinderne er rollemodeller over for deres børn og deres deltagelse i samfundet via arbejde vil kunne have en afgørende effekt ikke kun for kvinderne selv, men også for deres familier.
Indhold i forslag:
Det foreslås, at der iværksættes en forstærket indsats over for flygtningekvinder på offentlig forsørgelse. Aktuelt er der 329 flygtningekvinder på integrationsydelse og som har været i integrationsperioden i mindre end tre år. Hertil kommer ca. 20 kvinder i integrationsperioden, som er ægtefælleforsørget. Disse kvinder tænkes også ind.
Konkret foreslås det, at Job- og Integrationshuset tilføres to rådgiverstillinger, således at det er
muligt, at yde en forstærket og tættere kontakt til 120 udvalgte flygtningekvinder. De to rådgivere
vil sammen med to af de nuværende rådgivere få rådgiveropgaven over for hver 30 flygtningekvinder.
En mindre ”rådgiverbeholdning” giver mulighed for en tættere kontakt og opfølgning på de enkelte
flygtningekvinder samtidig med at der vil kunne iværksættes særlige undervisningsforløb, som afholdes af rådgiverne, målrettet at kvinderne kommer i arbejde, løntilskud eller praktik. Desuden vil
den tættere kontakt og opfølgning resultere i at flere kvinder kommer i aktive tilbud og får tilknyttet
en mentor kombineret med deres danskundervisning. I indsatsen skal der være fokus på brugen af
praktikforløb kombineret med kompetenceløft inden for branche- og jobområder, hvor kvinderne
efterfølgende kan få ordinært arbejde.
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For de kvinder, som udsluses til ordinært arbejde eller uddannelse, vil der endvidere blive iværksat
et efterværn mhp. at sikre at så få kvinder, som overhovedet muligt vender tilbage til offentlig forsørgelse.
Det er målsætningen for den forstærkede indsats, at selvforsørgelsesgraden efter 3 år i integrationsperioden hæves fra de nuværende 27% til 40%. Der opstilles ikke en mere ambitiøs målsætning, som følge af at der er tale om indsats for en meget vanskelig målgruppe. Men det er hensigten på sigt, at selvforsørgelsesgraden for kvinder skal nærme sig mændenes selvforsørgelsesgrad
endnu mere.
Job- og Ydelsesafdelingen laver løbende resultatmålinger for flygtningegruppen, så det vil være
muligt, at følge op på om målsætningen indfries.
Hvis det lykkedes, at indfri målsætningen vil det resultere i færre udgifter til offentlig forsørgelse,
men, som følge af at budgettet til integrationsområdet i forvejen er tilpasset og dermed reduceret,
foreslås det i første omgang, at budgettet til forsørgelse holdes uændret.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2019-2022
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift
Stigende licensudgifter til Microsoft

Sektor: Administration
Driftsønske nr. 9

Administration

Beløb i 1.000 kr.

2019

2020

2021

2022

Udgifter
Indtægter

1.500

1.500

1.500

1.500

Netto

1.500

1.500

1.500

1.500

Baggrund
Aalborg Kommune skifter licensmodel i forhold til Microsoft, således at der fra 2019 skal afregnes
pr. bruger og ikke længere pr. enhed (pr. computer). Ligeledes udløber en række licenser
forvaltningen tidligere havde købt - og dermed nu skal erstattes med licenser baseret på bruger og
årlig afregning.
Omlægningen betyder en stigende udgift af flere årsager. Dels har vi en del steder, hvor der er flere
bruger end PC’er (f.eks. institutioner) og dels har vi en stor brugergruppe hvor købte, forældede,
licenser nu skal udskiftes med nye.
Økonomiske konsekvenser
Årsagen til stigningen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kan forklares ved:
- Overgangen fra PC licenser til brugerlicenser vil betyde, at vi skal købe +2200 nye licenser
(da vi har mange flere brugere end vi har fysiske pc’ere).
- Vi kommer til at udskift ældre købte licenser, primært på Officepakken.
- Vi kommer til at opgradere en del brugere licensmæssigt, da deres it-behov kræver en
højere Microsoft licens end tidligere.
- Vi skal fremover betale licenser for vores fællespostkassebrugere – da en Fællespostkasse
i mange tilfælde vil kræve en brugerlicens.
- Forvaltningen får ca. 200 nye it-brugere årligt, hvilket også er indregnet.
Der er lidt usikkerhed omkring den samlede stigning, da der stadig forhandles om de endelige
priser med Microsoft. Det estimeres, at den økonomiske konsekvens ender med en stigning i
udgifter til licenser fra det nuværende niveau på ca. 3,2 million til ca. 4,7 millioner = ca. 1,5 million i
stigning.
For kommunen som helhed er estimatet, at licensudgifterne stiger ca. 3,1 mio. kr., jvf nedenstående
oversigt.
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Estimerede udgifter til Microsoft bruger- og device-licenser 2019
Ud fra input fra hver forvaltning
Nuværende
Kr.
2018
Borgmesterens Forvaltning
510.000
By- og Landskabsforvaltningen
569.000
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
3.164.882
Miljø- og Energiforvaltningen
Skoleforvaltningen
360.000
Sundheds- og Kulturforvaltningen
730.000
Ældre- og Handicapforvaltningen
3.000.000
I alt

8.333.882

Estimeret
2019
720.000
683.000
4.668.981
450.000
900.000
4.000.000
11.421.981
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2019-2022
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Serviceudgift
Udgifter vedr. databeskyttelsesforordning

Sektor: Administration
Driftsønske nr. 10

Administration

Beløb i 1.000 kr.

2019

2020

2021

2022

Udgifter

2.500

2.500

1.500

1.500

Netto

2.500

2.500

1.500

1.500

Baggrund
I forbindelse med ikrafttræden af EU’s databeskyttelsesforordning, vedtagelsen af den danske følgelovgivning samt Datatilsynets udsendelse af en lang række vejledninger, er der sat et fornyet og
stærkt fokus på anvendelse/behandling af borgernes data.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen benytter en lang række IT- løsninger i den daglige opgaveløsning. Samlet set benytter forvaltningen over 100 forskellige IT- løsninger, leveret af en række
forskellige leverandører, herunder statslige myndigheder. Ud over de IT- løsninger, der benyttes,
samarbejder Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen også med en række eksterne aktører, og udveksles der data om borgere, vil dette typisk også være omfattet af disse regler og retningslinjer.
Helt kort sagt, så betyder den nye EU-forordning, at der fremover skal sættes et klart fokus på borgernes rettigheder samt kommunens forpligtelser som dataejer. Dette gælder i alle aspekter af behandlingen, herunder både, når vi indsamler, behandler og videregiver data om vores borgere.
Historisk set har arbejdet omkring IT- systemer, sikkerhed og IT- anvendelsen typisk været i centralt
i forbindelse med implementeringen af nye IT- systemer, eller i situationer, hvor enten en borger eller
medarbejder har påpeget en problemstilling eller en uhensigtsmæssighed. Dette har betydet, at indsatsen – og dermed også ressourcerne – er afstemt i forhold til denne opgaveløsning.
Det er desværre ikke alle aspekter fra forordningen, der vil opleves som produktivitetsfremmende i
forhold til den daglige forretning, da en del af forordningen primært fokuserer på bagvedliggende
forhold omkring borgernes data, herunder aspekter som leverandøraftaler, tekniske driftskrav, logningssletning, dataminimering, kontroller m.v. Det samlede formål med forordningen er dog klart,
nemlig at vi som offentlig myndighed skal have styr på helheden i sagsbehandlingen – også den del,
som borgeren eller sagsbehandlerne ikke umiddelbart mærker.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har i 2017 gennemført et projekt med fokus på at identificere, estimere og planlægge hvordan vi på både kort og lang sigt bedst sikrer, at vi i behandlingen
af borgernes data efterlever det samlede sæt af regler og vejledninger. En stor del af arbejdet omkring implementeringen af forordningen er baseret på tolkning og konkrete vurderinger, hvortil det
skal nævnes, at projektet er baseret på forvaltningens egen vurdering af, hvad der som minimum
bør afsætte til opgaven for at sikre en acceptabel fremdrift på området.
Det foreslåede niveau vil betyde, at kritiske forretningsområder prioriteres først, mens andre mindre
kritiske systemer, processer og behandlinger må afvente indtil ressourcerne tillader en indsats der.
Det vil også betyde, at der i udgangspunktet alene tilstræbes en lovmedholdlig indsats og der ikke
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prioriteres en indsats ud over dette. Det foreslåede niveau medfører en risiko for, at forvaltningens
indsats på visse området ikke vil efterleve det niveau, som efterspørges/anbefales af Aalborg Kommunes DataBeskyttelsesRådgiver (DBR).
Indsatsen i forhold til dataforordningen vil blive prioriteret på tre fokusområder:
1. Vi vil fremadrettet i anskaffelsesprocessen på nye IT- systemer prioritere, at alle relevante
krav afdækkes og implementeres rigtigt fra starten.
2. Arbejdet omkring den daglige ”drift” af eksisterende IT- løsninger vil stige som følge af en
række nye opgaver og kontroller. Vi vil sikre, at vi kan efterleve disse på et fornuftigt og
lovmedholdeligt niveau.
3. I forhold til allerede kørende løsninger, vil der blive etablere et ”rejsehold”, der med udgangspunkt i risikobaseret prioritering, over en årrække, vil gennemgå forvaltningens forretningsområder/IT-løsninger og sikre, at vi får tilpasset de steder, hvor dette er påkrævet.
Økonomiske konsekvenser
Det er Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens vurdering, at der til arbejdet for at leve op til EU's
Datasikkerhedsforordning og tilhørende danske følgelovgivning og vejledninger skal etableres et toårigt projekt med 6 medarbejdere. Fra 2021 og frem reduceres projektet til 4 medarbejdere.
De samlede projektomkostninger estimeres dermed til 3,0 mio. kr. i 2019 og 2020 og 2,0 mio. kr. i
årene derefter. Forvaltningen er via DUT blevet kompenseret med 0,5 mio. kr., som indgår i finansieringen af ovennævnte udgifter, således budgetbrikken i 2019 og 2020 er på 2,5 mio. kr. og derefter på 1,5 mio. kr.
Herudover er det på grund af projektets omfang nødvendigt, at såvel afdelinger, sekretariater som
IT- afsnittet skal prioritere væsentlige nuværende ressourcer til arbejdet med datasikkerhed.
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Notat – Supplerende materiale til budgetbrik nr. 2
Socialafdelingen

Til
Kopi til
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Sagsnr./Dok.nr.

Familie- og Socialudvalget
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Socialsekretariatet
2018-030747 / 2018-030747-7

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg
Init.: ALC

30-07-2018

Uddybende projektbeskrivelse for investeringsmodellen for ”fortsat
udvikling og kvalitet i arbejdet med handicappede børn og unge”
Baggrund og formål med projektet
Det specialiserede børneområde er, som udvalget tidligere er orienteret om, under voldsomt pres. Udvalget er i 2018 løbende blevet orienteret om situationen og har besluttet tiltag, som har skullet være
med til at skabe balance mellem budget og forbrug. Det tidligere Familie- og Socialudvalg har ligeledes
besluttet en række tiltag og en fælles strategi med Skoleforvaltningen, som nu også synes at slå igennem – hvilket forvaltningens ledelsesinformation sammen med forskellige interne og eksterne analyser
dokumenterer.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ønsker nu at afprøve en investeringsmodel til serviceudgiftsområdet for handicappede børn og unge. I Århus Kommune er en tilsvarende (om end mere omfattende
model på dette område) igangsat, og forvaltningen har været på besøg her og fået materiale om deres
model fremsendt. På baggrund heraf er denne projektbeskrivelse udarbejdet til vores egen model.
Den fremlagte budgetbrik (projektet) beskriver, at der ønskes en investering til tre ekstra rådgivere på i
alt 1,35 mio. kr. Investeringen vurderes at kunne hentes hjem ved tilsvarende reducerede udgifter på
Specialgruppens andel af Børne- og Ungebudgettet. De tre rådgivere skal alene have et gennemsnitlig
sagstal på 20-25 sager, hvor øvrige rådgivere i Specialgruppen p.t. har knap 51 sager.
Formålet med projektet er at forøge barnet/den unges muligheder for:
• At leve et så selvstændigt liv som muligt og få et hverdagsliv, der i størst mulig grad ligner alle
andres
• At fastholde konktakten til almenområdet og lykkedes med indsatser i eget miljø
• At holde fokus på barnets ressourcer og potentialer
• At inddrage og anvende netværkets ressourcer
Alt sammen mål under spor 3 i Udviklingsstrategien for børn, unge og familier. Det vil sige mål forvaltningen i øvrigt har for alle familiegrupper og Specialgruppen i øvrigt, men hvor det vurderes, at rådgivers sagstal er afgørende katalysator for den forventede effekt på området. Det ønskes således afprøvet, om en investering i flere rådgivere og dermed et lavere sagstal kan balancere med investeringen
målt på både økonomi og samlet trivsel i sagerne/hos barnet/den unge og familien.
Valg af metode og indhold i projektet
Specialgruppen udvælger i alt 70 sager, der fordeles på de tre rådgivere. Sagerne trækkes tilfældigt dog
med følgende principper bag:
• de økonomisk mest ressourcetunge sager fravælges, da Specialgruppen allerede prioriterer
hyppig opfølgning fra rådgiver i disse sager
• sager med udelukkende kompenserende ydelser efter SEL §§ 41 og 42 (tabt arbejdsfortjeneste
og enkeltydelser) fravælges
• sager hvor forandringsteorien ikke vurderes at have effekt. Eksempelvis allergisager.
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Der vil være tale om et løbende antal sager, da der alt andet lige over den 4-årige projektperiode vil
være til- og afgang i sagerne. Herudover vil det også blive vurderet, hvorvidt de konkrete sager undervejs med fordel kan overgå til øvrige rådgiverkolleger (med sagstal på p.t. ca. det dobbelte), såfremt det
faglige og økonomiske potentiale i sagen vurderes indfriet. I denne vurdering vil indgå en vurdering af
rette balance mellem faglig og økonomisk optimering og kontinuitet i sagsbehandlingen, så barnet/den
unge og familier ikke oplever for mange skift af sagsbehandler. Et hensyn der igen også skal vejes op
imod en risiko for tilsanding af de tre rådgivere i projektet.
Forandringsteorien bag investeringsprojektet er, at det lavere sagstal skal øge mulighederne for at rådgiverne i endnu højere grad kan ændre praksis til:

•
•
•
•

Tidlig indgang i sagerne
Tværfaglighed
Øget dialog med leverandører
Højere grad af koordinering og dialog med familierne, hvor rådgiver og netværksrådgiver faciliterer, undersøger og inddrager netværket

Rådgiverne skal sikre dette gennem en øget grad af:
•

Tilgængelighed, koordination og planlægning samt opfølgning i sagerne
Et tidlig tværfagligt samarbejde med fælles drøftelser og sparring og afdækning af
samlet behov jf. ICS-metoden (helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning).
Rådgiver har mulighed for at forsøge at løse sagen med en forebyggende indsats efter
SEL § 11 og/eller en tværfaglig indsats. Vurderes det, at en § 11 indsats ikke er tilstrækkelig, skal rådgiver udarbejde en børnefaglig undersøgelse (BUF), som skal danne grundlag for en eventuel visitation til mere indgribende foranstaltninger efter Servicelovens § 52.
Rådgiver vil også have mulighed for at prioritere samarbejdet med Skoleforvaltningen
om bekymrende fravær i skolerne i endnu højere grad.

Generelt for sagerne skal momentum i sagsbehandlingen øges. Den mest udtalte og tilbagevendende kritik af myndighedsområdet – både i medierne og hos samarbejdspartnere internt i
kommunen – er en langsommelig sagsbehandling, lidt for sene reaktioner og træg opfølgning.
Det gælder både i forhold til håndtering af konkrete underretninger, udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, afholdelse af børnesamtaler mv. Der ønskes i dette projekt, at der sættes
nye standarder for udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og opfølgning i enkeltsager,
bl.a. i forhold til fremdrift og hastighed i sagsbehandlingen.
Projektet vil gøre forsøg med at sikre de lovgivningsmæssige krav ift. proces- og indholdskrav
til sagsbehandlingen inden for en kortere tidsramme end, hvad loven tilsiger, da det er vurderingen, at det er af afgørende betydning for at indfri formålet med projektet. Både af hensyn til
de berørte børn/unge/familier, men også af hensyn til det tværfaglige samarbejde. Det betyder, at den eksisterende praksis og arbejdsgange skal ændres i projektet, så eksempelvis de
børnefaglige undersøgelser ikke går til kanten i forhold til den lovgivningsmæssige maksimalt
fastsatte fire måneders frist. Der ønskes ikke i projektet fastsat rigide tidsfrister for dette arbejde, men det skal overlades til vurdering af rådgiver, og den lokale ledelse i den enkelte sag.
Der opsættes dog følgende vejledende faglige retningslinjer, som naturligvis sætter en forventning til projektet:
•

Opfølgning hver 6. uge
o Sager hvor der er indsatser efter SEL §§ 41 (hjælpere), 42, 84 og 52
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o

Sager hvor der udelukkende er indsatser efter SEL § 52

•

Den børnefaglige undersøgelse færdiggøres indenfor 8-12 uger frem for de lovgivningsmæssige 4 måneder

•

Opfølgning hver 3. måned
o Sager hvor der er indsatser efter SEL §§ 41 (hjælpere), 42, 84 og § 11

Organisering og ledelsesmæssig fokus
De tre ekstra rådgivere fortsætter deres organisering i Specialgruppen i sammenhæng med øvrige rådgiverkollegaer. På denne måde forebygges, at projektet bliver en løsrevet del fra Specialgruppens øvrige og normale drift på området.
Projektet forudsætter et øget ledelsesmæssig fokus. Det betyder, at de tre rådgivere vil opleve en øget
opmærksomhed og opfølgning fra både den faglige og økonomiske teamleder i Specialgruppen. Det
betyder også, at teamlederne bliver ankermand på vidensdelingen og metodikken på tværs af de tre
rådgivere. Herudover sikres de tre rådgivere i øvrigt almen vidensdeling ift. den normale drift som følge
af den fortsatte organisering i sammenhæng med øvrige rådgiverkollegaer, da projektet i princippet
handler om ”mere af det samme” som øvrige rådgiverkollegaer ligeledes skal arbejde efter og under.
For at styrke sagsbehandlingen til brug for den hyppigere opfølgning vil rådgiverne i projektet dog opleve et øget ledelsesmæssigt fokus på, hvordan det fortsatte fokus på den gode børnefaglige undersøgelse, handleplaner og opfølgning skal tilrettelægges. Det er væsentlig, at myndighedsområdet fortsat
og vedvarende har sin opmærksomhed på at tilvejebringe de mest fokuserede undersøgelser, så arbejdet med de børnefaglige undersøgelser bliver mindst krævende for rådgiver, og dermed kan frigive
yderligere tid til koordination, planlægning samt opfølgning. Det vil blandt andet betyde følgende principielle overvejelser mellem faglig teamleder og rådgiver 1:

•
•
•
•

Beslutning om BFU (børnefaglig undersøgelse) – er vurderingen eksplicit og systematisk nok?
Fokus i BFU – der iværksættes på landsplan for mange BFU’er, hvor der ikke er sket
eksplicit til- og fravalg i forhold til fokus
Planlægning af BFU – særligt opstarten af BFU er i for mange tilfælde på landsplan
defensiv og baseret alene på skriftlige anmodninger
Gennemførelse og faglig vurdering – både længden af undersøgelsesperioden og
udmøntningen af de faglige vurderinger volder udfordringer på landsplan

Det vil dog blive sådan, at den daglige og faglige drøftelse i de konkrete sager afklares mellem
de tre rådgivere på baggrund af principielle drøftelser med den faglige teamleder. Rådgiverne
sikrer på denne vis sammen omsætningen på tværs af sagerne med et periodevis ledelsesmæssigt eftersyn i sagerne. Det betyder også, at projektet forudsætter erfarne rådgivere, som
også tilvælger projektet. En nødvendig konstruktion, da det ikke vurderes realistisk, at den
faglige teamleder i øvrigt kan afse tid til daglig opfølgning sammen med de tre rådgivere, da
projektet i den sammenhæng udgør en mindre del af den faglige teamleders samlede ledelsesfelt.
Herudover er det ligeledes væsentlig, at den børnefaglige undersøgelse efterfølgende omsættes i en konkret og tydelig handleplan, hvor indholdet er udarbejdet i samarbejde med de involverede parter, så handleplanen kommer til at leve blandt de parter, der er involveret i målene i planen, og tager højde for overgangen til voksenlivet for de unge og dermed også, at indsatsen tidsmæssigt er tilrettelagt, så det giver mening for barnet/den unge og familien.

1

KL’s pjece ”Myndighed med momentum”, s. 13 og 14.
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Alt sammen elementer, der sammen med forandringsteorien bag investeringsprojektet skal sikre, at
formålet med projektet kan indfries. Det vil sige forøge barnet/den unges muligheder for:
• At leve et så selvstændigt liv som muligt og få et hverdagsliv der i størst mulig grad ligner alle
andres
• At fastholde konktakten til almenområdet og lykkedes med indsatser i eget miljø
• At holde fokus på barnets ressourcer og potentialer
• At inddrage og anvende netværkets ressourcer
Ledelsesmæssige forankring og opfølgning på projektet
Styregruppen består af socialchef Hanne Manata, leder af Specialgruppen Lars Lykke Knudsen og ad
hoc den faglige og økonomiske teamleder i Specialgruppen samt relevante parter fra henholdsvis Socialsekretariatet, ØKIT og Kvalitetsenheden. Gruppen mødes månedligt i opstartsfasen og herefter hvert
kvartal.
Implementeringsgruppen består af leder af Specialgruppen Lars Lykke Knudsen, faglig teamleder Sina
Normann Kirkeby, økonomisk teamleder Melanie Valentin Frydkjær, samt ad hoc socialfaglig konsulent,
Socialsekretariatet og ad hoc konsulent, ØKIT samt ad hoc konsulent fra Kvalitetsenheden. Gruppen
mødes månedligt.
Konsulent i Socialsekretariatet er ansvarlig for facilitering af styregruppen og implementeringsgruppen.
Effektmål
Der opstilles følgende kvantitative og kvalitative effektmål:
Effektmål
Kvantitative effektmål
Specialgruppens sagsopfølgningstakt i projektet er væsentlig hyppigere end Specialgruppens sager i øvrigt.
Specialgruppens tidsrum for udfærdigelse af en børnefaglige undersøgelse (BFU) er væsentlig lavere end for sagerne
i Specialgruppen i øvrigt.
Specialgruppens foranstaltninger i projektet på indsatstrappen understøtter et mønster om mindre indgribende foranstaltninger over tid og i en hurtigere takt end for Specialgruppens sager i øvrigt.
De gennemsnitlige omkostninger pr. forebyggende foranstaltning og pr. anbringelse i projektet er over tid lavere end
de gennemsnitlige omkostninger for Specialgruppens sager
i øvrigt. Der estimeres en skønnet besparelse ud fra dette.
Antallet af klagesager i projektet er lavere end for Specialgruppens sager i øvrigt
Kvalitative effektmål
Trivslen hos barnet/den unge og familien øges

Metode til måling
Specialdefinerede målinger, ØKIT
Specialdefinerede målinger, ØKIT

Specialdefinerede målinger vha. ”Indsatstrappen”, ØKIT.

Specialdefinerede målinger, ØKIT.

Specialdefinerede målinger, Socialsekretariatet
Måles pba. spørgeskemaer fra Kvalitetsenheden.

De forskellige målinger indgår i den løbende afrapportering til henholdsvis styregruppen og
implementeringsgruppen. Der vil ved projektets opstart blive udarbejdet en baselineopgørelse. Resultatet i forhold til den økonomiske gevinst vil på den baggrund blive kalkuleret
mhp. at vurdere effekten af investeringen. Familie- og Socialudvalget vil blive præsenteret for
projektets fremdrift og resultater 1 x årligt.
Tidsplan for projektet
Projektet løber over en 4-årig periode fra 2019-2022. Evalueringen af projektet afgør det videre forløb.
Der gøres løbende status i projektet, og efter hvert projektår vurderes, hvorvidt der eventuelt skal ændres i valg af metode og indhold, såfremt det åbenlyst vurderes at være den faglige og økonomiske
bedste prioritering i projektet.
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Notat – Supplerende materiale til budgetbrik nr. 3
Til

Trude Christensen

Kopi til
Fra
Sagsnr.

Center for Tværfaglig Forebyggelse
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Hjulmagervej 22
9000 Aalborg
Init.: mec

30. maj 2018

Projekt en vej ind.
Status for de unge for sidste år:
P.S.: Er stadig i praktik i Bo og behandlingsstedet i Blokhus. Der er søgt revalidering til pædagog uddannelsen.
P.G: Har gennemført Microlån uddannelsen ved Aalborg Kommune og fået bevilget 50.000 kr. og starter op
som selvstændig som algebehandler.
P.L.: Er i gang på TAMU.
M: Skal starte på mureuddannelsen efter at være blevet opkvalificeret i matematik.
R: Har fået arbejde som telefonsælger og modtager ikke længere kontanthjælp.
K: Søger stadig efter en læreplads som smed – går nu på et gruppeforløb på teknisk skole.
V: Går til ordblinde undervisning samt håndværkerprojektet.
A: Modtager kontanthjælp.

Status for nuværende unge:
H: Har været i praktik ved firmaet Arkil og har efterfølgende fået fast arbejde samme sted.
D: Har fået læreplads igen på mureuddannelsen efter tidligere at være droppet ud.
C: Er pt. i praktik hos NCT og vil fortsætte med 9. klasse.
A: Leder efter en praktikplads som lagerarbejder.
S: Er i praktik som pædagogmedhjælper hos Ungeaktivitetshuset, Aalborg Kommune.
B: Der holdes møde med UU vejleder med henblik på at starte på mureuddannelsen, der skal evt. opkvalificering i matematik først.
M: Er meldt ind på mekaniker uddannelsen på teknisk skole med start til august, hvis han er klar.
E: Hans situation er uafklaret.
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INTRODUKTION
Projekt En Vej Ind er et specialpræventivt forebyggelsesprojekt finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen. Projektet har til formål at afprøve metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering.
Projektet løb i perioden oktober 2016 til december 2017. I projektperioden blev der gennemført to
gruppebaserede forløb for unge, som vurderedes at være i risiko for at blive rekrutteret til rocker- og
bandemiljøer. Projektets første forløb blev afsluttet i juni 2017, og andet forløb blev afsluttet i december 2017. Projektperioden med finansiering af Socialstyrelsen er således afsluttet, hvorfor der er gennemført en evaluering af projektet med henblik på erfaringsopsamling. Denne afrapportering indeholder dels en kort indsatsbeskrivelse for projektet, og dels en opsamling af de erfaringer, der er gjort
med indsatsen i projektperioden.

INDSATSBESKRIVELSE
Projektet har overordnet set til formål at reducere tilstedeværelsen af problemskabende ungdomsgrupper i Aalborg Kommune, minimere rekruttering til rocker- og bandemiljøer samt forebygge at
kommunens unge tiltrækkes af kriminelle miljøer. Projektet er målrettet unge i alderen 17-23 år, som
er i risiko for at blive rekrutteret til rocker- og bandemiljøer (jf. forskningsbaserede risikofaktorer). I
Aalborg Kommune anvender vi blandt andet Det Kriminalpræventive Råds typificeringer af problemskabende/kriminelle ungegrupperinger til at identificere unge i målgruppen (Hansen & Bislev 2013: 1516):
-

-

-

Bekymrende vennegrupper: Består primært af unge i alderen 12-17 år, der finder sammen om
rusmidler. De socialiserer sig på gaden og i offentligheden, men uden at have et særligt område.
Territorielle uroskabende ungdomsgrupper: Består primært af unge i alderen 13-23 år. De er
altid knyttet til et geografisk område (boligområde, kvarter eller bydel) og kender typisk hinanden fra opvækst samme sted.
Kriminelle ungdomsgrupper: Ligner de territorielle uroskabende ungdomsgrupper, men adskiller sig ved at have tættere relationer til voksne kriminelle fra rocker- og bandemiljøet og i
forlængelse heraf at begå mere alvorlig kriminalitet.

Målgruppen for indsatsen omfatter unge i alle tre typer ungegrupper, som befinder sig i alderen 17-23
år1.
Projektet er organisatorisk forankret i Center for Tværfaglig Forebyggelse, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune med tilknytning til det eksisterende SSP+ arbejde. Der er ansat følgende til varetagelse af gruppeforløbene i projektet: En mentor (fuldtidsansat), en mentor (deltidsansat), en kombineret mentor og ungekoordinator (fuldtidsansat). For at sikre de organisatoriske rammer, der er nødvendige for afprøvning af metoderne til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljøer, blev der nedsat en tværgående styregruppe for projektet, som blandt andet har til opgave
at følge projektet, udpege vigtige interessenter i forhold til visitation til projektet, udvikle og justere

1

Der refereres her til den oprindelige målgruppebeskrivelse for projektet. I Aalborg Kommune valgte man at
hæve aldersgrænsen for unge i målgruppen til projektet (se afsnittet om projektets opstart og visitationsproces
ved hold 1 og 2)
3/14

Side 69

indsatserne i forhold til Aalborg Kommunes eksisterende indsatser, politikker mv. samt sikre, at der
arbejdes efter de metoder, som skal afprøves i projektperioden.
De overordnede målsætninger for indsatsen er:




At få de unge væk fra gadeorienterede fællesskaber og problemskabende ungegrupperinger
og derved forebygge, at de rekrutteres til rocker- og bandemiljøer
Inklusion af unge i målgruppen i mere prosociale fællesskaber i det konventionelle samfund
ved en styrkelse af de unge gennem viden, redskaber og handlemuligheder
Målsætningen på længere sigt er, at målgruppen bliver i stand til at benytte Aalborg Kommunes almene tilbud ift. fx bolig, uddannelsesvejledning mv.

I projektet anvendes modellen ”En Vej Ind” fra Ishøj Kommune. I En Vej Ind visiteres unge i målgruppen
til et gruppeforløb af fire måneders varighed. Der arbejdes efter et fast skema, hvor der foregår forskellige aktiviteter for de unge på fire af ugens hverdage. Ugeskemaet indeholder blandt andet ARTtræning (Aggression Replacement Training), MI-samtaler (Motivational Interviewing) om de unges livsføringslister, fysisk aktivitet, undervisning i medborgerskab mv. I den sidste del af gruppeforløbet inddrages undervisning i uddannelses-, praktik- og jobmuligheder.
Både før, under og efter de fire måneders gruppeforløb har de unge tilknyttet en mentor fra projektet.
Mentorerne har overordnet set til formål at agere bindeled mellem projektet og den unge, støtte og
motivere den unge til deltagelse i projektet via deres kendskab til lokalområdet og målgruppen, opbygge relationer til de eksisterende kommunale tilbud, politiet, kriminalforsorgen, familie mv. Mentor
er således den unges fortrolige, og mentors relationsopbygning er koncentreret om de problemer, som
den unge ønsker hjælp til (eksempelvis hjælp til at strukturere hverdagen).

SAMMENFATNING
I nedenstående er en kort sammenfatning af hovedresultaterne af evalueringen af Projekt En Vej Ind:
-

-

-

På hold 1 startede der i alt ni unge i projektet, og fire fuldførte forløbet. På hold 2 startede der
i alt otte unge, og otte unge fuldførte forløbet. Fællestrækkene for de unge i projektet har
været stofbrug (herunder særligt hash), kriminalitet (vold, indbrud, færdselslovsovertrædelser, røveri, våbenbesiddelse mv.), manglende anknytning til uddannelse og beskæftigelse og
mange afbrudte skoleforløb, svag socioøkonomisk baggrund, koncentrationsbesvær, udfordringer med kontrol af temperament og manglende selvtillid.
På baggrund af aktuel status for de unge, som har gennemført projektet, kan det fremhæves,
at en stor del af de unge fra projektets to hold enten er i gang med uddannelse og beskæftigelse eller har planer om dette i den nærmeste fremtid.
Generelt er både medarbejderne og de interviewede unge enige om, at projektets indsats kan
anbefales og bør bevares, idet indsatsen har været medvirkende til, at de unge har fået arbejdet med de forskellige udfordringer i deres liv – fra lavpraktiske ting som hjælp til oprettelse
af netbank til styrkelse af sociale kompetencer og vredeshåndtering. Derudover har flere af de
unge enten reduceret eller ophørt deres stofmisbrug. Ifølge medarbejderne i projektet kan de
gode erfaringer med indsatsen ikke tilskrives enkelte delelementer i projektet, men er i stedet
et produkt af indsatsen som helhed.
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-

-

Gennem forløbet i projektet har de unge fået en bedre relation til myndighederne, herunder
blandt andet Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi.
Både medarbejderne og de unge italesætter generelt alle undervisningsaktiviteter i gruppeforløbet positivt – herunder fysisk aktivitet (boksning, ridning, boldspil), ART mv. Medarbejderne betoner ligeledes, at projektets aktiviteter har fungeret godt ift. arbejdet med målgruppen. Særligt fremhæves ART som et vigtigt element i projektet, idet ART er medvirkende til, at
de unge får udviklet sociale kompetencer, lærer at håndtere vrede og følelser, får mere nuancerede holdninger mv. I forhold til projektets aktiviteter fremhæver medarbejderne dog et
ønske om at videreudvikle på faget medborgerskab.
Mentorstøtten italesættes ligeledes som et positivt element i projektet. Hver ung har haft en
mentor fra projektet tilknyttet både før, under og efter forløbet. Dog har de unge ofte benyttet
alle medarbejderne som støtte i det daglige. Mentorstøtten har haft varierende indhold alt
efter, hvad den unge har haft behov for, og kontakten har blandt andet været via individuelle
samtaler, fællesaktiviteter om et fælles tredje samt SMS og opkald. Projektmedarbejdernes
erfaringer er, at de i forbindelse med projektet har haft mulighed for at opnå en tæt relation
til de unge via mentorfunktionen og derved har kunne støtte de unge i en positiv udvikling.
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METODE
Denne evaluering har til formål at tilvejebringe viden om aktiviteterne i Projekt En Vej Ind samt erfaringer med den forebyggende indsats. Nærværende evaluering skal anskues som et kvalitativt og lokalt
supplement til den mere omfattende, tværgående evaluering, som gennemføres af Oxford Research i
forhold til hele projektet. Evalueringen skal ikke anskues som et klassisk effektstudie, hvor der udledes
viden om indsatsens effekt, idet det ikke vil være muligt at konkludere, om eventuelle ændringer i de
unges liv isoleret set kan henledes til indsatsen fra Projekt En Vej Ind. Formålet er i stedet at tilvejebringe viden om erfaringer med projektet og de anvendte metoder.
Datagrundlaget for denne evaluering består af kvalitative interviews med medarbejdere og unge fra
Projekt En Vej Ind:
-

Interviews med otte unge som har gennemført forløbet i Projekt En Vej Ind (to fra hold 1 og
seks fra hold 2)
Interviews med de tre medarbejdere fra projektet

Idet evalueringen særligt har til formål at give et indblik i de unges oplevelser af indsatsen, blev der
udvalgt informanter, som alle havde gennemført forløbet i Projekt En Vej Ind. Denne undersøgelse
omhandler således ikke alle de unge, som modtager eller har modtaget indsatsen, men et udsnit af
disse som har indvilliget i at dele deres erfaringer med indsatsen. Det er derfor vigtigt at have in mente,
at undersøgelsen potentielt havde givet et andet billede, såfremt alle unge var interviewet – herunder
også de unge som af den ene eller anden årsag afbrød forløbet med Projekt En Vej Ind inden forløbets
afslutning.
Formålet med de kvalitative interviews med medarbejderne og de unge har været at opnå dybdegående viden om erfaringer med indsatsens aktiviteter og projektets indvirkning på de unge. I tillæg til
de kvalitative interviews har medarbejderne i projektet indleveret en kort statusskrivelse for de unge
i projektet i forhold til, hvor de er i dag, hvilket er beskrevet i det følgende.
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STATUS FOR DE UNGE I PROJEKTET
Generelt har det været muligt for projektets medarbejdere at bevare kontakten med alle unge, som
har gennemført projektet. Det er derfor muligt at give et indblik i status for de unge, efter de er afsluttet i projektet. I den forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, at der for hold 2 er kortere tid
mellem afslutning og nærværende status end for hold 1.
Det første gruppebaserede forløb blev i gangsat i februar 2017 med i alt ni unge tilknyttet. Heraf frafaldt ca. halvdelen undervejs i forløbet. Årsagen hertil har blandt andet været fraflytning fra kommunen, påbegyndelse af arbejde samt meget ustabilt fremmøde. Ved afslutningen af hold 1 var der i alt
fire unge i indsatsen. Andet forløb blev igangsat i august 2017 med i alt otte unge, hvoraf en enkelt
frafaldt, hvilket gjorde, at projektets medarbejdere optog en ny ung i projektet. Der var således otte
unge, som gennemførte forløbet. I nedenstående tabel ses en status for de unge, som har gennemført
projektet. Alle identificerbare oplysninger på de unge er anonymiseret.
HOLD

STATUS

1

Hold 1

Blev udsluset til produktionsskolen ved forløbets afslutning med plan om uddannelse derigennem.
Den unge modtog på daværende tidspunkt SU. Den unge er efterfølgende droppet ud af
produktionsskolen, og modtager ifølge projektets medarbejdere aktuelt ikke offentlig forsørgelse.

2

Hold 1

Fik fast arbejde som ufaglært og blev derved selvforsørgende. Den unge er nu fraflyttet Aalborg
Kommune, og afventer opkvalificerende kursus i ny kommune, og håber på efterfølgende at få job
i den nye kommune. Den unge afventer retssag for ny kriminalitet.

3

Hold 1

Blev henvist til udredning ved psykiatrien, da det vurderedes at være et vigtigt element i forhold
til at blive stoffri. Den unge modtager stadig offentlig forsørgelse.

4

Hold 1

Sidder varetægtsfængslet, og modtager ikke offentlig forsørgelse.

5

Hold 2

Blev udsluset til praktik, hvilket den unge har passet stabilt. Der arbejdes på, at den unge kan få en
revalidering til en mellemlang videregående uddannelse.

6

Hold 2

Blev udsluset til et tre måneders projekt i Aalborg Kommune med henblik på at etablere
selvstændig virksomhed.

7

Hold 2

Er påbegyndt kompetencegivende uddannelse og modtager SU.

8

Hold 2

Har været i praktik, og har nu fået vikararbejde samme sted. Den unge er opstartet på en
kompetencegivende uddannelse, og modtager SU.

9

Hold 2

Afventer opstart i skolepraktik. Den unge har tidligere gennemført grundforløb på teknisk skole.
Den unge håber på, at skolepraktikken kan medføre en læreplads med henblik på at færdiggøre
sin uddannelse.

10

Hold 2

Modtager ordblindeundervisning og ønsker at påbegynde uddannelse på teknisk skole efter
sommerferien.

11

Hold 2

Er påbegyndt et seks måneders forløb med henblik på at blive klar til opstart af kompetencegivende uddannelse efter sommerferien.

12

Hold 2

Er stadig på offentlig forsørgelse og er ikke påbegyndt uddannelse, arbejde eller lignende.

Tabel 1: Status for unge som har gennemført forløbet i Projekt En Vej Ind
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I vurderingen af projektets indvirkning på de unge er det vigtigt at se resultaterne ud fra målgruppens
problematikker ved forløbets opstart. Nogle af de fællestræk som ifølge projektets medarbejdere kan
identificeres ved målgruppen for projektet er blandt andet:
-

Stofbrug (herunder særligt hash)
Kriminalitet (vold, indbrud, færdselslovsovertrædelser, røveri, våbenbesiddelse mv.)
Manglende anknytning til uddannelse og beskæftigelse og mange afbrudte skoleforløb
Svag socioøkonomisk baggrund
Koncentrationsbesvær
Udfordringer med kontrol af temperament
Manglende selvtillid

Derudover vurderes alle projektets unge i en vis udstrækning at være i risiko for rekruttering til rockereller bandemiljøer – nogle af de unge har indirekte relation til rocker- og bandemiljøer via familie og
venner, mens andre vurderes at være i risiko ud fra deres kriminelle løbebane og relation til problemskabende/kriminelle ungegrupperinger, dog uden at have været fuldgyldige medlemmer af rocker- og
bandegrupperinger.
Som tabel 1 illustrerer er en stor del af de unge fra projektets to hold enten i gang med uddannelse og
beskæftigelse eller har planer om dette i den nærmeste fremtid. Idet projektets målgruppe har været
kendetegnet ved perifer anknytning til beskæftigelse og uddannelse, vurderes der at være store fremskridt blandt projektets unge – dog kan det naturligvis ikke vides, om disse forandringer er vedvarende.
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ERFARINGSOPSAMLING FRA PROJEKTET
I det følgende præsenteres de kvalitativt indsamlede erfaringer fra Projekt En Vej Ind. Afsnittet er opdelt i relevante tematikker, som er inspireret af mønstre i det empiriske datamateriale.

PROJEKTETS OPSTART OG VISITATIONSPROCES VED HOLD 1 OG 2
Generelt er medarbejderne i projektet enige om, at projektets opstart var hektisk grundet tidspres.
Årsagen hertil er, at de involverede kommuner havde relativt kort tid til organisatorisk klargøring, herunder ansættelse af projektmedarbejdere, opkvalificering af disse, udvælgelse af lokaliteter for projektet mv., fra godkendelsen af ansøgningen om puljemidlerne til første hold i projektet skulle igangsættes. For projektmedarbejderne i Aalborg Kommune havde dette en afsmittende virkning på visitationsprocessen, hvor processen i høj grad handlede om hurtigt at få sat første hold. Der var således i
høj grad fokus på at finde tilstrækkeligt med unge inden for projektets målgruppe og i mindre høj grad
fokus på at afdække de unges motivation for forandring. Samtidig var et væsentligt element også, at
projektmedarbejderne ved visitationstidspunktet ej heller havde indgående viden om, hvad indsatsen
konkret kom til at indeholde. Det var derfor også en udfordring ved visitationen til første hold, at projektmedarbejderne endnu ikke havde konkret viden om indsatsens indhold som kunne videreformidles
til de unge. En af projektmedarbejderne beskriver processen således: ”På første hold var vi så sent ude,
at vi bare skulle have sat et hold. Vi havde ikke nogen erfaring med det, og vi vidste ikke, hvad vi gik
ind til.” (Interview med medarbejdere).
Ifølge projektets medarbejdere reviderede de visitationsproceduren væsentligt fra hold 1 til 2. Ved
visitationen til hold 2 havde samarbejdspartnere i kommunen fået større kendskab til projektets eksistens, hvilket gav flere ansøgere til projektet. Samtidig havde nogle af de unge fra første hold udbredt
kendskabet til projektet blandt deres venner og bekendte, hvilket ligeledes gav flere mulige unge til
projektet. Medarbejderne havde på baggrund heraf mulighed for at udvælge unge, som var motiverede for forandring til et mere konventionelt liv. Ved visitationen til hold 2 havde medarbejderne derudover også opnået større viden om projektets indsats og kunne derfor også videreformidle konceptet
til de unge, således at de unge i højere grad vidste, hvad de gik ind til. På baggrund af de afholdte
visitationssamtaler blev der sammensat et hold, som fik mulighed for at afprøve projektets indsats
gennem en såkaldt ”bootcamp”, som bestod af enkelte projektdage med almindeligt skema for projektet. Herefter blev det endelige hold sammensat.
En anden vigtig forskel fra hold 1 til 2 var målgruppens alder. Oprindeligt lå det i projektbeskrivelsen
fra Socialstyrelsen, at projektets målgruppe skulle være i alderen 17-23 år. Ved første hold var de unge
maksimalt 25 år, og erfaringen hermed var, at de lidt ældre unge profiterede mere af forløbet og var
mere motiverede for forandring, idet disse havde nået at opleve både fordele og ulemper ved den
kriminelle løbebane. På hold 2 udvidede projektet derfor målgruppen til at inkludere unge på maksimalt 27 år.
I forhold til visitation til projektet har en vigtig overvejelse for medarbejderne også være, hvilke unge
der vil kunne profitere af et gruppebaseret forløb som Projekt En Vej Ind – og modsat hvilke unge der
ikke vil kunne rummes i projektet. Generelt er det medarbejdernes oplevelse, at unge med massive
psykiske udfordringer kan være svære at rumme i projektet, da disse kan have behov for et mere spe-
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cialiseret tilbud målrettet deres konkrete psykiske udfordring. Det væsentlige er derfor, ifølge medarbejderne, at kriminalitet er den mest fremtrædende problemstilling for de unge, og at eventuelle psykiske udfordringer og/eller misbrug er sekundære.

INDSATSEN OG UDBYTTET HERAF
Generelt er både medarbejderne og de interviewede unge enige om, at projektets indsats kan anbefales og bør bevares som et tilbud til målgruppen. Årsagen hertil er, at indsatsen er medvirkende til, at
de unge får arbejdet med de forskellige udfordringer i deres liv – fra lavpraktiske ting som hjælp til
oprettelse af netbank til styrkelse af sociale kompetencer og vredeshåndtering. Derudover er erfaringen fra projektet også, at flere af de unge enten har reduceret eller ophørt deres stofmisbrug.

ART (Aggression Replacement Training)
I interviewene med både medarbejderne og de unge bliver særligt ART vægtlagt som en meget vigtig
del af projektet. Ifølge projektets medarbejdere er målgruppen kendetegnet ved ofte at ende i konflikt,
hvilket blandt andet skyldes udfordringer med vredeshåndtering. Flere unge italesætter selv, at det
netop var muligheden for at arbejde med disse problematikker, som motiverede dem til at medvirke i
Projekt En Vej Ind.
På en almindelig uge i projektet er der ART tre gange. Den ene gang omhandler undervisningen sociale
færdigheder, hvor de unge blandt andet lærer vigtigheden af at kunne lytte til andre og opnå forståelse
for andres følelser, forståelse af egne følelser og hvordan disse kan udtrykkes samt afgivelse og håndtering af kritik mv. Den anden gang er temaet vrede, herunder forståelse af egen vrede, alternative
måder at vredeshåndtere mv. Den tredje gang er omdrejningspunktet moralsk ræssonering, hvor formålet er at nuancere tanker og holdninger samt opnå forståelse for andres holdninger ud fra konkrete
case-eksempler.
Ifølge medarbejderne har ART haft god indvirkning på de unge i projektet, og de ser en tydelig udvikling
i de unges evne til at italesætte og forstå egne og andres følelser samt indgå i social interaktion med
andre:
”Der er sådan en dobbelteffekt af ART, fordi en ting er det emne, vi har, hvor vi enten arbejder med vrede
og bliver klog på det, eller sociale færdigheder eller nuancer og moral og sådan nogle ting, der lærer man
noget, og så derudover så alt det der foregår uden om med at lære at sidde stille og koncentrere sig og
lytte til det, de andre siger og diskutere uden at bære nag og blive irriteret – alle de her sidegevinster som
ikke er emnet, som man bare også lærer ved at have det, eller hvad skal man sige. Sige noget pænt til
hinanden, mærke efter om jeg er på en 1’er eller en 5’er, kan forholde sig til sig selv og alle de her ting, det
er sidegevinster ved det. Så der er sådan lidt dobbelteffekt af det.” (Interview med medarbejdere).

Ifølge medarbejderne er der flere årsager til, at det er muligt at anvende ART i projektet. For det første
har alle de unge i et vist omfang motivationen for at ændre eller opnå forståelse for egen adfærd. For
det andet beskriver medarbejderne, at det i høj grad handler om relationen til de unge, samt måden
hvorpå de italesætter ART i hverdagen. For det tredje påpeger medarbejderne, at de øvrige delelementer i projektet, herunder fysisk aktivitet, morgenmad mv. er medvirkende til at gøre det socialt
acceptabelt for de unge i projektet at diskutere mere sensitive emner i gruppesammenhænge.
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For flere af de unge var det grænseoverskridende at have ART i starten, men generelt er alle de unge
enige om, at ART har haft en positiv betydning for dem, hvilket er eksemplificeret i nedenstående citater:
”Det var også grænseoverskridende i starten (red. at være til ART), og især også når man kender nogle af
de andre privat også, og så lige pludselig så skal man sidde og snakke om (anden ung: min far slår mig
og…), ja sådan noget mærkeligt noget, men det er fedt og rart at vide, hvordan de andre har det. Man
fortæller sådan helt inde.” (Interview med ung).
”(…) vi har snakket meget om og prøvet at få en forståelse af, hvad det betyder det her og prøvet at sætte
nogle vredessituationer ind i det, ikke? Prøvet at gå den igennem og få en forståelse af, hvad der sker og
få det snakket igennem og få snakket om, hvad man kunne have gjort i stedet for og hvorfor, og hvad er
det egentlig, der sker. Som du kan se deroppe (peger mod papir) – udløseren – hvad er udløseren for hændelsen, der sker, og hvorfor bliver jeg vred, og hvorfor bliver ham, jeg står og diskuterer med vred, og hvad
er konsekvenserne af alt det her. Det er vredeshåndteringsdelen af det. Der er også snak om respekt for
andre mennesker, udtrykke følelser. Bare det her med at kunne lære at lytte. Når man kommer fra det, vi
kommer fra, så er det ikke at lære at lytte, der bruges mest tid på. Der handles meget, også for meget.
Men der er mange af os, der har helt eller delvist problemer med mange af de ting, og det er godt at få
snakket igennem. Ikke kun for mig selv, men jeg kan også se på den yngre del, at det er godt for dem at få
sat ord og få vendt nogle af de her problematikker. Fordi det er problematikker, som er der for os alle
sammen i den ene eller anden karakter.” (Interview med ung).
”Da jeg først fandt ud af, hvad det var for et projekt ville jeg gerne være med, fordi jeg kunne lære det, jeg
ikke kunne finde ud af, og det jeg ikke havde været god til ude på skoler, det kunne jeg lære her og blive
god til (red. vredeshåndtering). (…) Jeg har problemer med mit temperament (…). Jeg lærer at styre mit
temperament i stedet for at blive sur. (…) Jeg bliver ikke så let sur mere. Og når jeg så endelig bliver sur,
så vil jeg ikke ud at slås mere, som jeg ville før (…)” (Interview med ung).

FYSISK AKTIVITET
Undervejs i det fire måneders forløb har de unge deltaget i forskellige former for fysisk aktivitet. Dette
har eksempelvis været fodbold, basket, svømning, ridning, mountainbikecykling, boksning mv. Den fysiske aktivitet har forskellige funktioner i projektet. Eksempelvis fremhæves de fysiske aktiviteter som
værende medvirkende til at skabe socialt sammenhold internt i gruppen. Derudover betones det ligeledes, at de fysiske aktiviteter har været med til at give de unge succesoplevelser med ting, som ligger
uden for deres normale hverdagskontekst. En ung italesætter fysisk aktivitet som et vigtigt led i projektet, blandt andet fordi mange af de unge i projektet har forskellige udfordringer som misbrug eller
ADHD, der kan afhjælpes via fysisk aktivitet:
”(…) det er også fuldstændigt uvurderligt, at der er lagt ind i, at man godt kan forstå, at vi bliver nødt til
at røre os. Fordi vi kommer alle sammen – næsten – fra misbrugsproblematikker. Næsten alle her på stedet
har ADHD, så der skal ske noget. Ellers så finder man hurtigt noget selv at lave, og så er det ikke her. For
mit vedkommende så ville jeg nok gå hjem at spille computer, men for nogen af de yngre drenge ville det
nok være noget med at gå ud at lave ballade og mænge sig i miljøet. Så der er potentielt noget der. Så det
her med, at vi har haft så mange forskellige tilbud af ting. Vi har været på forhindringsbane, vi har været
i svømmehal, i Nordkraft at spille badminton, vi har været i fitness.” (Interview med ung).

MENTORSTØTTE
Som en del af indsatsen har alle de unge tilknyttet en mentor fra projektet. Generelt oplever medarbejderne i projektet, at mentorstøttefunktionen har fungeret godt. Selv om hver enkelt ung har tildelt
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en mentor, er det dog erfaringen, at de unge også anvender de øvrige projektmedarbejdere som støtte
i det daglige, hvilket har været positivt. Generelt arbejdes der i projektet ud fra MI-metoden, hvilket
også afspejler sig i de unges italesættelser af støtten fra projektets medarbejdere:
”Det har været godt med folk omkring dig, du ved, der kan skubbe dig frem. Der kan lave en handleplan
ud fra fremtiden. Jeg er dårlig til at se frem og gøre det. (…) Det er det, jeg synes er godt. De ligger det
struktureret, så du ved, hvornår du kan komme op, hvad vi gør i morgen og i overmorgen, hvad vi gør om
en måned, også i forhold til uddannelse. Så det er en stor hjælp.” (Interview med ung).
”Det her projekt, det har hjulpet os alle så meget. (…) Du ved, de tre pædagoger de har bare taget hånd
om det hele, de hjælper dig med alt, de giver dig motivation til at stå op, og de holder kontakt med dig:
”hvordan har du det, har du det fint, hvad kan vi gøre bedre” du ved, de har ressourcer til at gøre noget,
vi ikke selv kunne (…)”. (Interview med ung).

En af medarbejderne fra projektet italesætter mentorstøtten på følgende måde:
”Nu er man jo vant til, når man er mentor – det er jeg i hvert fald vant til – at der er som regel fokus på de
ting og problemer, som man skal ordne. Og det er der selvfølgelig også her i starten, men der synes jeg, at
den mentorrelation med den unge har vippet meget over til, at det også er kommet til at handle om positive ting, når man er sammen. Det handler ikke kun om at rydde sten væk. Den er blevet – den er selvfølgelig aldrig blevet helt jævnbyrdig, når man får penge for at være sammen med dem, men den er i hvert
fald væsentligt mere ligestillet end normalt, når man arbejder som mentor. (…) Det gør, at relationen er
meget mere ægte, og det tror jeg også på er noget af det, der rykker (…). De ser en mere som et menneske
og ikke bare en, der bare er ansat for at hjælpe dem.” (Interview med medarbejdere).

Generelt oplever medarbejderne i projektet, at de har mulighed for at opnå en anden form for relation
med de unge i projektet, hvilket blandt andet kan tilskrives den intensive kontakt i dagligdagen, som
de får med de unge gennem forløbet. Selv om der opnås en anden form for kontakt med de unge, er
medarbejderne dog også meget bevidste om deres professionelle rolle som mentor for den unge:
”Det de har brug for, er ikke en ny ven. De har brug for en stabil af en voksen. De har brug for en, der er
den fornuftige, så de har ikke brug for flere venner. Det er ikke det, man skal være. Man skal være sig selv,
men man skal ikke være en ven med dem. Man skal stadig være en professionel på den måde, at man er
en voksen, som de kan hente råd og sparring og støtte og omsorg og alle de der ting ved, som de ikke
henter ved deres venner.” (Interview med medarbejdere).

Ifølge medarbejderne har indholdet i mentorindsatsen generelt været varierende alt efter den unges
behov. Nogle gange har mentorindsatsen handlet om at deltage i konkrete aftaler med den unge, fx til
møder med andre aktører i Aalborg Kommune. Andre gange har mentor og den unge mødtes til individuelle samtaler eller fælles aktiviteter og derved dannet et fælles tredje fx via en tur i svømmehallen
eller madlavning. Derudover har mentorkontakten ofte foregået gennem SMS og opkald på forskellige
tidspunkter af døgnet.

MEDBORGERSKAB
Et af de elementer som ligger i modellen fra Ishøj Kommune er undervisning i medborgerskab, som
har til formål at give de unge en basal samfundsforståelse. Ifølge projektets medarbejdere er medborgerskab en komponent i projektet, som de ønsker at få mere fokus på, da der har været usikkerhed
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om, hvad medborgerskabsundervisningen konkret har skulle indeholde. Adspurgt om udbytte af medborgerskabsundervisningen påpeges det, at de unge blandt andet alle har fået e-Boks og NemID, forståelse for budget og økonomi mv.

RELATION TIL KOMMUNE OG POLITI
Undervejs i forløbet har der været inddragelse af forskellige samarbejdspartnere fra Aalborg Kommune
og Nordjyllands Politi. Eksempelvis har Socialcentret (nu Ydelsescentret) afholdt undervisning i økonomi, Job- og Integrationshuset har fortalt om statsborgerskab og udvisning fra Danmark mv. Derudover har betjente fra Nordjyllands Politi med jævne mellemrum aflagt besøg i projektet, og de unge
har deltaget i aktiviteter med nye politiaspiranter. Ifølge projektets medarbejdere har dette haft positiv betydning for de unges forhold til myndigheder. I nedenstående fortæller en medarbejder om de
unges relation til politiet:
”Jeg synes, at forholdet til politiet har ændret sig lidt ved, at de ikke er så skeptiske over for dem. Det er
blevet lidt mere legalt at snakke med dem, det kan de godt tillade sig i stedet for at have en uheldig opførsel, når de mødte dem, så kan de godt have en almindelig snak.” (Interview med medarbejdere).

OVERGANG FRA PROJEKT TIL …
Projektets forløb har som nævnt fire måneders varighed, hvorefter de unge skal udsluses til anden
aktivitet, for eksempel uddannelse eller beskæftigelse. Det har derfor været vigtigt i projektperioden
at arbejde med overgangen til anden aktivitet efter projektet. Ved opsamlingen fra første hold var
erfaringen fra medarbejderne, at det var vigtigt at påbegynde udslusningen fra projektet på et tidligere
stadie i processen. For at imødekomme dette har projektmedarbejderne arbejdet fokuseret med overgangen på andet hold:
”For de fleste af dem har vi, når vi kom på den anden side af halvvejs i forløbet, holdt fællesmøder med
UU-vejleder, os og den unge, og Lars som har været herude som praktikcoach, eventuelle kontaktpersoner
fra tidligere, og hvis der er en anden rådgiver som skulle overtage eller hvis de skal i gang med et eller
andet. Og så er der blevet lagt en plan for, hvad de skulle sluses ud i, hvor der er blevet lavet aftaler om,
hvem der gør hvad. Hvem tager sig af indmelding på uddannelse, hvem tager sig af SU, hvem tager med
den første dag, altså hvor vi har fordelt opgaverne ud. Det har fungeret okay”. (Interview med medarbejdere).

Samtidig har medarbejderne efterstræbt, at de unge i de sidste 14 dage af projektforløbet skulle være
i gang med anden aktivitet. Formålet hermed var, at projektets medarbejdere stadig var tilknyttet i
tilfælde af, at den igangsatte aktivitet ikke fungerede, hvorved man kunne hjælpe den unge med en ny
plan for fremtidig aktivitet. Erfaringen er dog, at det ikke lykkedes at få alle de unge ud i aktivitet i den
sidste del af projektforløbet, hvorfor projektets medarbejdere nu arbejder på, hvad der alternativt kan
gøres for de unge, som ikke får afprøvet praktik eller anden lignende aktivitet de sidste 14 dage af
projektforløbet.

GRUPPEBASERET FORLØB HVOR HELHEDEN ER VIGTIG!
Ifølge medarbejderne kan de gode erfaringer med Projekt En Vej Ind tilskrives projektet som helhed:
”Jamen, helheden fungerer godt. Altså, det her med, at man spiser morgenmad sammen, og man kommer
hver dag. Kontinuitet og gentagelse og at der er fast struktur. Alle de her komponenter til sammen, og
nogle aktiviteter, at man laver nogle ting sammen og så videre”. (Interview med medarbejdere).
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Som beskrevet i ovenstående mener medarbejderne, at det er helheden i projektet, der er medvirkende til at skabe forandring hos de unge – lige fra at kunne fremmøde stabilt til dagsaktivitet, forstå
og håndtere egne og andres følelser, til succesoplevelser via fysisk aktivitet og heraf en styrket tro på
egne evner.
Adspurgt om de unges udbytte af projektet afspejler medarbejdernes svar i høj grad også helheden i
projektet og ikke blot de enkelte delelementer:
”Der er de basale ting. De får en stabil døgnrytme, og de spiser morgenmad, og de får motion, og de får
frisk luft, de får styr på deres NemID og deres e-Boks og sådan noget. Så er der det lærings- og undervisningsmæssige, hvor jeg tænker, at de kommer til at være i et rum, hvor man kan tale om sig selv, og
hvordan man har det og sit temperament og nogle ting, man har oplevet i livet, på nogle måder som de
ikke gør, der hvor de ellers færdes, hvor det også er noget af det, som nogle af dem siger, at de er blevet
bedre til at tale om tingene og mærke sig selv. (…) Og så er der alt det der, som hverken er basale ting eller
undervisningsting, som er alt det andet, der foregår, hvor jeg tænker, at troen på sig selv. Jeg tror, de får
boostet troen på sig selv, jeg tror, de tænker mere om sig selv bagefter, fordi de får så meget anerkendelse,
og jeg tror, de tror mere på andre også. Altså, den her tillid til systemet og til verden og til sig selv bliver
bedre. Så er der jo sådan noget helt opdragelsesmæssigt, som også ligger i det, altså sådan noget med at
hjælpe til, hvordan snakker man, hvordan begår man sig, hvordan er man at have kontakt med på en
telefon. Alle de her helt almindelige ting, som ikke er undervisning, men som bare kommer ind i vores måde
at være sammen på”. (Interview med medarbejdere).

Flere af de unge nævner ligeledes, at det er forløbet som helhed med de ovenfornævnte delelementer,
der har haft betydning for dem. Derudover vægtlægger de også, at dét at forløbet er gruppebaseret
har haft en positiv indvirkning på dem, da de har modtaget kollektiv støtte fra både de andre unge og
projektets medarbejdere ift. at fortsætte den positive udvikling.
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Notat – Supplerende materiale til budgetbrik nr. 4
Økonomi- og It-afdelingen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

07-08-2018

Budgetfremskrivning for voksenservicelovsområdet – Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har på baggrund metoderne i den demografimodel på
handicapområdet, som Ældre- og Handicapforvaltningen har fremlagt, lavet en beregning over
hidtidig udvikling og fremskrivning af fremtidige budgetbehov på forvaltningens voksenservicelovsområde.
I modellen fra Ældre- og Handicapforvaltningen er tilbuddene fordelt efter målgrupper (fagcentre),
hvor de i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er fordelt på visitationsgrundlaget.
Enhedspriser
De gennemsnitlige enhedspriser i 2017 for personer i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens
handicapforanstaltninger er gengivet i nedenstående tabel.
Kr.
Midlertidig botilbud SEL §107

1.010.351

Længerevarende botilbud SEL§108

1.394.345

Botilbudslignende tilbud ABL §105/SEL §85
Bostøtte SEL §85
BPA SEL §96 (Personlig hjælpeordning)

468.481
56.265
1.186.714

Der er tale om gennemsnitlige udgifter pr. helårsplads
Udviklingen af antal borgere i tilbud
Tabellen nedenfor viser, hvordan udviklingen i antal borgere i de forskellige servicelovsforanstaltninger har udviklet sig i perioden fra ultimo 2014 til 2017 og forventning til 2018 (på baggrund af
økonomiopfølgning pr. 31/7/2018), og der er angivet hvad den gennemsnitlige stigning er over
den 4-årige periode.
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Ultimo
2014
24

32

42

44

2018
(pr.
31/7)
47

Længerevarende botilbud SEL§108

1

1

2

3

3

1

Botilbudslignende tilbud ABL §105/SEL §85

6

8

8

13

11

1

396

473

581

663

715

80

9

5

7

7

8

0

Midlertidig botilbud SEL §107

Bostøtte SEL §85
BPA SEL §96 (Personlig hjælpeordning)

2015

2016

2017

Gens.
stigning
6

Der er tale om udviklingen omregnet til helårspladser.
Fremskrivning af budgetbehov
På baggrund af de gennemsnitlige enhedspriser i 2017 og den konstaterede gennemsnitlige vækst
i perioden 2014-2017 er der i tabellen nedenfor lavet en fremskrivning af de fremtidige budgetbehov på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens voksenservicelovsområde i årene 2019 – 2022.
Beregningen viser et demografisk udgiftspres på ca. 12,4 mio. kr. pr. år.
Udgiftsbehov i 2018 på et tilsvarende beløb kan konstateres i økonomiopfølgning pr. 31. juli 2018.
Antal
borgere

Tilvækst
pr. år

Udgiftsbehov
2018 (1.000
kr. 2017 pl)

2019

2020

2021

2022

Midlertidig botilbud SEL
§107

47

6

6.062

12.124

18.186

24.248

30.310

Længerevarende botilbud SEL§108

3

1

1.394

2.788

4.182

5.576

6.970

11

1

468

936

1.404

1.872

2.340

715

80

4.501

9.002

13.503

18.004

22.505

8

0

0

0

0

0

0

88

12.425

24.850

37.275

49.700

62.125

Botilbudslignende tilbud
ABL §105/SEL §85
Bostøtte SEL §85
BPA SEL §96 (Personlig
hjælpeordning)
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Bilag 3 - Anlæg - behov til udvidelse af anlæg
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Midtbyen, Børnehave – Pasningsgarantien
Midtbyen, Vuggestue - Pasningsgarantien
Nørresundby, Vuggestue – Ghettoplan
Aalborg Øst, 0-6 års institution – Ghettoplan
Gl. Kongevej, Børnehave - Ghettoplan
Løvvangskolen Tandklinik

Supplerende Materialer:
Anlægsbrik nr. 3-5
- To aftaler om dagtilbud og udsatte boligområder
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2019-2022
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Nyt projekt
Dagtilbud

Sektor: Børn og Unge
Anlægsønske nr. 1
Beløb i 1.000
kr.

2019

Sikring af pasningsgarantien – ny børnehave i
Midtbyen
2020

2021

2022

I alt

Ny bh
Midtbyen

21.000

21.000

Netto

21.000

21.000

Baggrund
Antallet af 3-5 årige forventes at stige med 563 børn inden for de næste fire år. Der er en del
uudnyttet kapacitet i daginstitutionerne, som forventes at kunne dække det meste af behovet.
Men i Centrum er der ikke ledig kapacitet, og børnetallet i skoledistrikterne Sønderbro og
Vesterkæret forventes at stige 82 børn fra 2018 til 2020 og yderligere 30 børn frem til 2022. Det er
derfor brug for en ny børnehave med 100 pladser.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Konsekvenserne af befolkningsprognosen på 0-6 års området i forhold til sikring af
pasningsgarantien fremgår af vedlagte notat og to medfølgende bilag, som viser udviklingen i
børnetallet pr. skoledistrikt.
Skoledistrikter har i bilagene følgende farver: 1) grøn – ingen udfordringer, 2) gul –
pasningsgarantien er udfordret frem mod 2022, 3) rød – pasningsgarantien er udfordret frem mod
2020.
Økonomiske konsekvenser
En 100 børns børnehave i Midtbyen beløber sig til 21,0 mio. kr. inkl. grund.
Der er taget kontakt til AK-Arealer om en mulig byggegrund.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2019-2022
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Nyt projekt
Dagtilbud

Sektor: Børn og Unge
Anlægsønske nr. 2
Beløb i 1.000
kr.

2019

Sikring af pasningsgarantien – ny vuggestue i
Midtbyen
2020

2021

2022

I alt

Ny vuggestue
Midtbyen

17.500

17.500

Netto

17.500

17.500

Baggrund
Antallet af 0-2 årige forventes at stige med 372 børn inden for de næste fire år. Den højeste stigning
forventes i Centrum med 163 børn inden for de næste fire år
I skoledistrikterne Sønderbro og Vesterkæret forventes børnetallet at stige med 114 børn frem mod
2020 og yderligere 41 børn frem mod 2022. Behovet er ca. 50 pladser, når nye pladser på Thulevej
fratrækkes samt 20 pladser, som forventes etableret i privat pasning.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Konsekvenserne af befolkningsprognosen på 0-6 års området i forhold til sikring af
pasningsgarantien fremgår af vedlagte notat og to medfølgende bilag, som viser udviklingen i
børnetallet pr. skoledistrikt.
Skoledistrikter har i bilagene følgende farver: 1) grøn – ingen udfordringer, 2) gul –
pasningsgarantien er udfordret frem mod 2022, 3) rød – pasningsgarantien er udfordret frem mod
2020.
Økonomiske konsekvenser
En 50 børns vuggestue i Midtbyen i 2021 beløber sig til 17,5 mio. kr. inkl. grund.
Der er taget kontakt til AK-Arealer om en mulig byggegrund.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2019-2022
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Nyt projekt
Ombygning af 0-6 års institution til vuggestue

Sektor: Børn og Unge
Anlægsønske nr. 3

Beløb i 1.000
kr.

2019

Ghettoplan - ’Ét Danmark uden parallelsamfund’ –
omlægning af institution til vuggestue i
Nørresundby
2020
2021
2022
I alt

Omlægning af
institution til
vuggestue

2.500

2.500

Netto

2.500

2.500

Baggrund
Antallet af 0-2 årige forventes at stige med 372 børn inden for de næste fire år. I Nørresundby
forventes antallet af 0-2 årige at stige med 67 børn inden for de næste fire år.
Sammenholdt med at det er vanskeligt at rekruttere dagplejere i de centrale byområder, vurderes
det, at der er behov for en 40 børns vuggestue i Nørresundby.
Behovet for vuggestuepladser kan ses i sammenhæng med den aftalte ’Ghettoplan’, hvor særlig
daginstitutionen Løvvangen vil blive udfordret på et meget stort antal børn fra udsatte boligområder.
Løvvangen er langt over andelen på 30 % af børn fra udsatte boligområder, som aftalen foreskriver,
der maksimalt må være fra 2023. En løsning kan være at forsøge at gøre Løvvangen mere attraktiv
for forældre uden for området ved at omlægge institutionen til en ren vuggestue.
Løvvangen forventes at kunne ombygges til en 40 børns vuggestue, hvilket vil give en udvidelse af
kapaciteten på 28 pladser. Samtidig vil antallet af børnehavepladser blive reduceret med 30 pladser,
som etableres i andre lokaler i Nørresundby.
Der er på landsplan afsat en lånepulje på 200 mio. kr. til anlæg i forbindelse med ’Ghettoplanen’.
Ved denne løsning vil der mangle ca. 12 vuggestuepladser i forhold til prognosetallene. Dette kan
løses i forbindelse med etablering af en ny institution på Stigsborg Brygge, som det forventes behov
for i 2023 samt suppleret med en forstærket indsats for at rekruttere dagplejere.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Konsekvenserne af befolkningsprognosen på 0-6 års området i forhold til sikring af
pasningsgarantien fremgår af vedlagte notat og to medfølgende bilag, som viser udviklingen i
børnetallet pr. skoledistrikt.
Skoledistrikter har i bilagene følgende farver: 1) grøn – ingen udfordringer, 2) gul –
pasningsgarantien er udfordret frem mod 2022, 3) rød – pasningsgarantien er udfordret frem mod
2020.
Økonomiske konsekvenser
Udgiften til ombygning af daginstitutionen Løvvangen til vuggestue anslås til 2,5 mio. kr. inkl. udg. til
inventar m.v.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2019-2022
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Om- og tilbygning af institutioner i Aalborg Øst
Sektor: Børn og Unge
Anlægsønske nr. 4

Ghettoplan - ’Ét Danmark uden parallelsamfund’
– Aalborg Øst – omlægning til 0-6 års
institutioner
2020
2021
2022
I alt

Beløb i 1.000 kr.

2019

BH Fyrkildevej
Sammenlægning
af Vug.
Tornhøjvej og
BH Lille Tornhøj
Nedrivning af
Vug. Tornhøjvej

3.000

3.000

10.000

10.000

500

500

Netto

13.500

13.500

Baggrund
Der er 5 institutioner i Aalborg Øst, som bliver udfordret, fordi andelen af børn fra udsatte
boligområder overstiger 30 %, som ’Ghettoplanen’ foreskriver, der maksimalt må være fra 2023.
For uddybning henvises til notat behandlet på Familie- og Socialudvalgets møde den 22. juni 2018,
som er vedlagt som bilag.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Børnehaven Blåkildevej er en helt nybygget institution og forventes derfor fremadrettet at være
attraktiv for forældre uden for udsatte boligområder.
Vuggestuen Tornhøjvej og Børnehaven Lille Tornhøj foreslås sammenlagt til en 0-6 års institution.
Sammenlægning til en 0-6 års institution vil formentlig gøre institutionen mere attraktiv for forældre
uden for udsatte boligområder. Det er en forudsætning, at den ubebyggede grund på Tornhøjvej 10
kan anvendes til formålet og kan byttes med Tornhøjvej 12, hvor den nuværende vuggestue er
placeret. Begge ejes af Aalborg Kommune.
Børnehaven Fyrkildevej foreslås renoveret og omlagt til en 0-6 års institution. Etablering af
vuggestuepladser vil formentlig gøre institutionen mere attraktiv for forældre uden for udsatte
boligområder.
De to sidste institutioner er Børnehaven Feggesundvej og Vuggestuen Smedegården. Her er der
ikke aktuelle planer om ændringer.
Der er på landsplan afsat en lånepulje på 200 mio. kr. til anlæg i forbindelse med ’Ghettoaftalen’.
Økonomiske konsekvenser
Udgiften til etablering af vuggestueplaser i Børnehaven Fyrkildevej anslås til 3,0 mio. kr. inkl. udgifter
til inventar m.m.
Udgiften til tilbygning til Børnehaven Lille Tornhøj, så vuggestuebørnene kan rummes i bygningen
anslås til 10,0 mio. kr. inkl. udg. til inventar m.m.
Udgiften til evt. nedrivning af vuggestuens nuværende bygning anslås til 0,5 mio. kr.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2019-2022
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Børn og Unge
Anlægsønske nr. 5

Ombygning af Gl. Kongevej til børnehave

Ghettoplan - ’Ét Danmark uden parallelsamfund –
Nr. Sundby – udsatte boligområder

Beløb i 1.000
kr.
Ombygning af
DUS-lokaler
Gl. Kongevej
36 til
Børnehave.

2019

2020

2021

2022

I alt

6.000

6.000

Netto

6.000

6.000

Baggrund
Antallet af 0-2 årige forventes at stige med 372 børn inden for de næste fire år. I Nørresundby
forventes antallet af 0-2 årige at stige med 67 børn inden for de næste fire år.
Ses behovet for vuggestuepladser i sammenhæng med den indgåede ’Ghettoplan’, hvor særlig
daginstitutionen Løvvangen vil blive udfordret på et meget stort antal børn fra udsatte boligområder.
Løvvangen er langt over andelen på 30 % af børn fra udsatte boligområder, som aftalen foreskriver,
der maksimalt må være fra 2023. En løsning kan være at forsøge at gøre Løvvangen mere attraktiv
for forældre uden for området ved at omlægge institutionen til en ren vuggestue.
Afledt af dette, vil der blive behov for yderligere børnehavepladser.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Skoleforvaltningen arbejder p.t. på at flytte aktiviteterne i DUS-lokalerne Gl. Kongevej 36 til Nr. Uttrup
Skole. Der er dog p.t. ikke en tidshorisont på flytningen. Såfremt dette bliver aktuelt, og det bliver
muligt F&B at overtage lejemålet Gl. Kongevej 36 fra Skoleforvaltningen ombygges ejendommen til
ny 3-5 års institution.
Økonomiske konsekvenser
Ombygning af Gl. Kongevej 36 til børnegave anslås til 6,0 mio. kr. inkl. udg. til inventar m.m.
Der er en huslejeforpligtelse, hvor der skal tages stilling til finansieringen.
Der er taget kontakt til Skoleforvaltningen ang. Gl. Kongevej 36.
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Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2019-2022
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Nyt projekt.
Tandklinik

Sektor: Børn og Unge
Anlægsønske nr. 6
Beløb i 1.000
kr.

Erstatning for tandklinik ved Løvvangsskolen
2019

2020

2021

2022

I alt

Udgifter

11.000

11.000

Netto

11.000

11.000

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. netto.
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. (netto)
og ca. 290 m2 brutto.
Økonomiske konsekvenser
Muligheder og udgifter er ved at blive afdækket af Aak-bygninger, men med en anslået
kvadratmeterpris på 31.000 kr. og derudover køb af grund svarende til ca. 2 mio. anslås den samlede
udgift til 11,0 mio. ved nybyg.
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Notat – Supplerende materiale til anlægsbrik nr. 3-5
Til

Planlægningsteam

IL

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Kopi til
Fra

Karsten Slettebo

Init.: KSL

Sagsnr.

12. juni 2018

To aftaler om børn og dagtilbud i udsatte boligområder
Regeringen har den 28.5.2018 indgået to aftaler med andre partier om:
• Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder og skærpet straf for pligtforsømmelse for ledere i offentlig tjeneste og hverv.
• Bedre fordeling i daginstitutioner.
Aftalerne indgår som to af initiativerne i regeringens såkaldte ghettoplan ”Ét Danmark uden parallelsamfund”, og skal medvirke til at give børn fra udsatte områder en god start på livet og bekæmpe parallelsamfund.
Børne- og Socialministeriet har lavet en opgørelse over antallet af beboere, 0-5-årige og 1-årige
børn bosat i de 55 udsatte boligområder i landet.
Kommune
Aalborg

Udsat boligområde
Blå-, Fyr-, Ravn- og Hvidkildevej
Løvvangen
Sebbersundvej mv.

Alle beboere
1.972
1.828
1.185

0-5-årige
180
181
82

1-årige
33
29
16

Obligatorisk læringstilbud og skærpet straf for pligtforsømmelse
Det obligatoriske læringstilbud består i, at alle børn som bor i et udsat boligområde, og som ikke
allerede er optaget i en daginstitution eller dagpleje, skal have et obligatorisk læringsilbud på 25
timer om ugen når barnet fylder 1 år.
Læringstilbuddet er ikke i sig selv et dagtilbud, selvom det foregår i et dagtilbud. Det adskiller sig
bl.a. ved at være på 25 timer om ugen, at kommunen skal placere timerne jævnt over ugen og
sådan, at det mest muligt er, når børnene er vågne.
Tilbuddet er gratis for forældrene, som dog skal medbringe eller betale for fx frokost og bleer.
Forældre har mulighed for selv at stå for indsatsen, hvis den står mål med det obligatoriske læringstilbud. Dette skal sikres gennem kommunalt tilsyn inden for den første måned. Tilsynet skal
lægge særlig vægt på begge forældres sproglige kompetencer, fx at de svarer til 9. klasses afgangsprøve i dansk eller prøve i Dansk 3. Hvis den gør det skal der ikke foretages flere tilsynsbesøg.
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Børn der optages i et obligatorisk læringstilbud skal have intensive og målrettede forløb, med
henblik på at udvikle barnets danske sprog og generelle læringsparathed samt introducere barnet
til danske traditioner og højtider samt demokratiske normer og værdier.
Forløbene skal ligeledes indeholde en indsats i forhold til begge barnets forældre, ift. at understøtte deres børns sproglige udvikling og løbende læring, gennem fx deltagelse i aktiviteter i dagtilbuddene. Der skal således være helt tydelige forventninger til forældrene og deres rolle.
Der udvikles et program for forløbene til at støtte kommunernes arbejde. Programmet består bl.a.
af vejledende og inspirerende materialer med forslag til forløb og aktiviteter, kompetenceløft af
personalet, vejledning fra praksiskonsulenter og ekstra timer til personale.
Kommunen skal træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis forældrene ikke deltager i
samarbejdet omkring deres barn i det obligatoriske læringstilbud. Forældrenes forpligtelse indebærer bl.a., at:
• Forældrene skal sikre, at barnet og begge forældre deltager i de intensive og målrettede
forløb, der skal understøtte barnets danske sprog og generelle læringsparathed samt introducere barnet til danske traditioner, normer og værdier.
• Barnet optages i det 25 timers obligatoriske læringstilbud og benytter dette i 25 timer.
Der må ikke over en periode være væsentlige afvigelser fra de 25 timer, hvis dette ikke
skyldes undskyldelige omstændigheder.
Afgørelsen om standsning af børneydelsen er gældende for det kvartal, der følger efter kvartalet,
hvor afgørelsen er truffet.
Ved tildelingen af pladsen skal forældrene orienteres om formålet med tilbuddet, at der er en forventning om tilstedeværelse i det obligatoriske læringstilbud 25 timer om ugen, samt at der er
konsekvenser, såfremt barnet benytter tilbuddet for lidt eller for meget, og dette ikke skyldes undskyldelige omstændigheder. Undskyldelige omstændigheder kan fx være sygdom og ferie.
Lederen i det enkelte dagtilbud er ansvarlig for at registrere og kontrollere børnenes fremmøde
samt indberette til kommunen, hvis et barn over en periode anvender læringstilbuddet for lidt eller
for meget.
Initiativet udmøntes bl.a. via en ændring i dagtilbudsloven, hvor de nye regler forventes at træde i
kraft d. 1. juli 2019.
Skærpet straf for pligtforsømmelse for ledere i offentlig tjeneste eller hverv indføres for at sikre
tidlig opsporing af de børn og unge, der vokser op i udsatte boligområder og er i risiko for at blive
udsatte. Underretninger til kommunen fra fagfolk omkring barnet er af stor betydning for, at kommunen bliver opmærksom på børn og unge med behov for støtte, fx børn der er udsat for vold eller overgreb.
Fagpersoner er generelt gode til at underrette om udsatte børn, men der er desværre stadig miljøer, hvor der ikke underrettes nok. Lederen af fx dagtilbud og skoler har et særligt ansvar for at
understøtte en kultur, hvor man underretter om børn, der mistrives.
Der skal sættes fokus på konsekvenserne ved brud på den særligt udvidede underretningspligt
ved at skærpe straffen for overtrædelse af de eksisterende strafbestemmelser om pligtforsømmelser mv. i offentlig tjeneste og hverv.
Straffen for overtrædelse af straffelovens §§ 156 og 157 om pligtforsømmelser mv. i offentlig tjeneste og hverv, skærpes, hvis pligtforsømmelsen er begået af personer med ledelsesansvar.
Strafferammen hæves således fra 4 måneder til 1 års fængsel for ledere.
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Initiativet udmøntes via en ændring i straffeloven, hvor de nye regler forventes at træde i kraft d.
1. januar 2019.
Økonomioversigt
Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte 210 mio. kr. over
årene 2018-2021 til initiativerne. Der afsættes 94 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.
Overblik ift. Aalborg Kommune
Nord
1årige
Gader:
Vangen
Strubjerg
Arkildsdal
Vikingevej

21
3
8
1

Børn i
daginst.
og dagpl.
19
3
6
0

Børn i
privat
pasning
2
0
0
0

Ikke i
pasning

Børn i
daginst.
og dagpl.
5
2
2
10
7
2
0

Børn i
privat
pasning
1
0
1
3
0
0
0

Ikke i
pasning

Daginstitutioner
indenfor området

0
0
2
1

Antal dagplejere
indenfor området
2
1

Øst
1årige
Gader:
Aggersundvej
Feggesundvej
Sebbersundvej
Blåkildevej
Ravnkildevej
Fyrkildevej
Hvidkildevej

6
3
4
14
7
3
0

0
1
1
1
0
1
0

Daginstitutioner
indenfor området

Antal dagplejere
indenfor området

Feggesundvej
Blåkildevej

1
1

Fyrkildevej

1

Der er således 7 børn i alderen 12-23 måneder i de to områder, som ikke er i pasning, og dermed
skulle henvises til et obligatorisk pasningstilbud 25 timer om ugen, hvis loven var trådt i kraft.
Men samtidig er der usikkerhed om de 7 børn, som er i privat pasning. Private børnepassere er
ikke et dagtilbud i lovens forstand, og da det af aftalen fremgår, at: ”Initiativet er målrettet de børn
i udsatte boligområder, som ikke allerede er optaget i en daginstitution eller en dagpleje”, må det
forventes, at disse også skal i et læringstilbud.
Men da der samtidig er mulighed for, at forældre selv kan varetage indsatsen, hvis den står mål
med indsatsen i det obligatoriske læringstilbud, skal det afklares, om det eventuelt også gælder
private børnepassere, som kan varetage indsatsen.
Bedre fordeling af børn i daginstitutioner
I dagtilbudsloven fastsættes regler om, at der højst må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution. Det vil gælde både kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt privatinstitutioner.
Det er helt centralt, at børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, hvor der tales dansk, og
hvor der er mulighed for at skabe gode miljøer med fokus på trivsel, læring, dannelse og udvikling. Derfor skal der sikres en bedre fordeling af børn i daginstitutioner i de kommuner, som har
udsatte boligområder.
Dette kan have konsekvenser for konkrete institutioner. Derfor er der afsat en betydelig låne- og
ansøgningspulje på 100 mio. kr. årligt i hvert af årene 2019 og 2020, i alt 200 mio. kr., som kommuner kan søge.
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Selvejende og udliciterede daginstitutioner med optagelseskompetence samt privatinstitutioner,
der nyoptager mere end 30 pct. børn fra udsatte boligområder om året, skal henholdsvis have opsagt deres driftsaftale eller tilbagekaldt deres godkendelse.
Kommuner, hvor 0-5 årige børn bosat i udsatte boligområder udgør over 20 pct. af alle 0-5-årige
børn i kommunen, får mulighed for at hæve loftet for nyoptag til 35 pct. Desuden kan ministeren
udstede regler om en dispensationsadgang for kommunerne. Kommunerne vil efter disse regler
kunne ansøge om dispensation for enkelte institutioner, hvis der foreligger helt særlige forhold.
Det kan fx være tilfældet, hvis kommunen har besluttet en plan, der vil ændre befolkningssammensætningen inden for de kommende fx 5 år.
Hvis kommunerne som led i opfyldelsen af pasningsgarantien ønsker at tilbyde de børn, som ikke
har bopæl i udsatte boligområder, en plads i et dagtilbud i et udsat boligområde, så skal kommunerne også tilbyde en plads uden for et udsat boligområde. Det er den enkelte familie, der beslutter, hvilken af de tilbudte pladser, de vil tage imod. Herudover kan forældrene fortsat selv søge
pladser i institutioner beliggende i tilknytning til udsatte boligområder, hvis de ønsker det.
Dagtilbudsloven ændres, så det bliver klart, at kommunerne tilrettelægger anvisningen, så sammensætningen af børn i kommunens daginstitutioner i større omfang afspejler befolkningssammensætningen i kommunen.
Der er høje ambitioner mht. at realisere en bedre fordeling af børn, og samtidig også en anerkendelse af de udfordringer det giver for kommunerne. Derfor indeholder initiativet også, at:
• Kommuner med høje andele af børn (over 20 pct.) fra udsatte boligområder kan hæve
loftet til 35 pct.
• Kommuner kan søge om dispensation til at fordele efter et højere loft.
• Der er afsat 200 mio. kr. i en låne- og ansøgningspulje, som kommunerne kan søge til
anlæg mv.
• Der indsættes en dispensationsmulighed, hvor kommuner i helt særlige tilfælde kan ansøge om dispensation fra reglerne.
Initiativet udmøntes herudover via en ændring i dagtilbudsloven, hvor de nye regler forventes at
træde i kraft d. 1. januar 2020.
Økonomioversigt
Regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er enige om at afsætte 230 mio. kr. over årene 2018-2021 til initiativerne til bekæmpelse af parallelsamfund på
Børne- og Socialministeriets område. Der afsættes 15 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.
Overblik ift. Aalborg Kommune
I dag er der 9 daginstitutioner i Aalborg Kommune, som har over 30% børn fra de udsatte områder. Med den nye regel om nyoptag på højst 30% i hver daginstitution, vil disse daginstitutioner
over en treårig periode komme ned på 30%, hvilket nødvendigvis medfører, at andre daginstitutioner vil få en højere andel af børn fra udsatte områder.
NORD
Daginstitution
Dag. Løvvangen
Børnenes Akademi 1 (privat)
Børnehuset Løvbakken
Dag. Troldereden
Bø. Blæksprutten

Ligger i
udsat område

Antal indskrevne børn
47
26
85
43
37

Antal med boProcent bor
pæl i udsat om- i udsat område
råde
33
70%
13
50%
37
44%
14
33%
6
16%
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Børnenes Akademi 2 (privat)
Bø. Viaduktvej
Bø. Solstrejf
Dag. Cirkeline

Øst
Daginstitution
Bø. Blåkildevej
Bø. Fyrkildevej
Bø. Lille Tornhøj
Bø. Feggesundvej
Vug. Smedegården
Vug. Tornhøjvej
Bø. Atlantis
Bø. Smedegården
Bø. Stjernehuset
Bø. Tusindstrålen (privat)
Bø. Skallerupvej

31
57
44
51

Ligger i
udsat område
X
X
X

Antal indskrevne børn
39
51
54
45
35
30
49
50
44
26
48

4
6
2
1

13%
11%
5%
2%

Antal med boProcent bor
pæl i udsat om- i udsat område
råde
30
77%
32
63%
28
52%
22
49%
12
34%
6
20%
7
14%
7
14%
6
14%
2
8%
1
2%

5/5

Side 95

Bilag 4 - Håndrettede Investeringsoversigt 201-2022
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Investeringsoversigt 2019-2022
Håndrettet investeringsoversigt - forslag
Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.
Ajourført bevilling
Beløb

Dato

Ajourført

Afholdt

anlægs-

før 2018

sum

Årets priser

2018

2019

2020

2021

2022

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor: Børn og Unge
04.62.85 Kommunal Tandpleje
Nyt forslag
Tandklinik i Løvvangsområdet/Nørresundby

11.000

04.62.85 Kommunal Tandpleje, bevilling, ialt

11.000

05.25 Dagtilbud til børn og unge
Rammejustering i 2019

0

12.10.17

-5.000

0

-5.000

0

0

0

4.416

23.04.18

13.416

4.416

3.000

3.000

3.000

3.000

6.170

23.04.18

18.170

6.170

4.000

4.000

4.000

4.000

Renovering af institutioner

12.904

23.04.18

37.804

12.904

8.900

8.000

8.000

8.000

Ny børnehave Centrum

14.000

23.04.18

14.000

13.461

539

0

0

0

0

Børnehave, Svenstrup

8.000

23.04.18

16.000

1.983

6.017

8.000

0

0

0

Vuggestue i Centrum, ombygning af

5.000

23.04.18

5.000

79

4.921

0

0

0

0

5.000

23.04.18

5.000

0

5.000

0

0

0

0

Ny institution Stolpedal/Sofiendal

18.000

12.10.17

37.000

18.000

19.000

0

0

0

Forventede indtægter ved salg af Gl. Hasseris Børnehave

-7.000

12.10.17

-7.000

-7.000

0

0

0

0

Rammebeløb, miljøforanstaltninger og
legepladser
Rammebeløb, myndighedskrav,
renovering i egne og lejede lokaler

Thulevej 32C
Udbygning af børnehavekapaciteten i
Vodskov

Nye forslag
Ny børnehave - Midtbyen

21.000

Ny vuggestue - Midtbyen

17.500

Ghettoplan - "Ét Danmark uden parallelsamfund"
- Sammenlægning, om- og tilbygning af tre institutioner til 0-6 års institutioner i Aalborg Øst

13.500

- Ombygning af institution til vuggestue i Nørresundby

2.500

- Ombygning af institution til børnehave i Nørresundby

6.000
80.900

05.25 Dagtilbud til børn og unge, bevilling, ialt

32.500

73.490

141.390

15.523

57.967

37.900

15.000

15.000

15.000

-7.000

-7.000

0

-7.000

0

0

0

0

73.490

141.390

15.523

57.967

37.900

15.000

15.000

15.000

-7.000

-7.000

0

-7.000

0

0

0

0

1.500

0

0

0

0

91.900
Sektor: Børn og Unge i alt

32.500

Sektor: Voksen
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov
Særlige zoner for udsatte i byens rum

1.500

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov, bevilling, ialt

1.500

1.500

0

1.500

0

0

0

0

Sektor: Voksen i alt

1.500

1.500

0

1.500

0

0

0

0

74.990

142.890

15.523

59.467

37.900

15.000

15.000

15.000

-7.000

-7.000

0

-7.000

0

0

0

0

12.10.17

1.500

91.900
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt

32.500

#BREVFLET#
Click here to enter text.
Dokument: Neutral titel

Til
Kopi til
Fra
Sagsnr./Dok.nr.

IL

Børne- og Familiesekretariatet

Jesper Jensen
2018-007267 / 2018-007267-45

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg
Init.: jj

08-08-2018

Tidlig børnehave og tidlig overgang fra børnehave til DUS
Spørgsmålet om tidlig overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave og tidligere overgang fra børnehave til DUS har været drøftet og undersøgt i forbindelse med tidligere budgetlægninger. Aktuelt praktiseres der tidlig overgang fra børnehave til DUS i tidligere Sejlflod Kommune.
Skoleforvaltningen spurgte tilbage i 2016 de 45 skoler bl.a. om der fysisk er plads til tidligere overgang
fra børnehave til DUS, som er en forudsætning for tidlig overgang til børnehave. (De fire skoler i tidligere Sejflod blev ikke spurgt).
23 ud af de 45 skoler svarede ja til at de havde plads.
Af de 23 skoler ligger 7 i områder, hvor børnehaverne leverer børn til flere skoler og derfor udelades,
fordi det ikke er hensigtsmæssigt, at der er forskellig DUS-start i samme institution.
Tilbage er følgende 16 skoler:
Skoledistrikt
Bislev
Ellidshøj
Farstrup
Ferslev
Frejlev
Gandrup
Grindsted
Hals
Hou
Nørholm
Nøvling
Sebber
Sulsted
Tylstrup
Vadum
Vaarst/Fjellerad
I alt

Antal 3-årige

Antal 6-årige
13
14
18
33
44
25
9
24
5
16
26
12
18
16
30
14
317

12
9
18
29
47
31
12
20
9
12
34
4
32
23
30
26
348

Skolerne pegede på andre udfordringer end de fysiske rammer. Notat af 2. februar 2016 fra Skoleforvaltningen om undersøgelsen er vedlagt.
Besparelse ved tidligere børnehavestart
Besparelsen vil være i dagpleje og privat pasning. Der spares ca. 35.000 kr. pr. plads i dagplejen om
året og 15.000 kr. pr. plads i privat pasning om året. Det forudsættes, at 2/3-del af pladserne skal nedlægges i dagplejen og 1/3-del i privat pasning.
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Ved tidlig overgang til børnehave må det formodes, at flere børn skal hjælpes (hjælp til bleskift, middagssøvn og hjælp til at tage overtøj af og på). Det anbefales, at børnene først begynder 2 måneder før.
Så vil besparelsen blive 1,5 mio. kr. årligt.
Det der vil det første skulle afsættes midler til udgifter ved opsigelsesvarsel til dagplejere. Det vurderes,
at der vil være op til ca. 10-13 dagplejere, der skal opsiges og erfaringen siger, at det kan koste op til
100.000 kr. pr. styk i fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge. En engangsudgift på ca. 1,0 mio. kr.
Besparelsen ved tidligere skolestart
De fire skoler i tidligere Sejlflod anbefaler, at skolestarten bliver 1. marts og ikke 1. maj for, at der ikke
bliver for kort tid til at arbejde pædagogisk med børnene forud for skolestart i august.
Det vurderes, at det vil give en mindre udgift på ca. 0,6 mio. kr., hvis de 348 børn begynder i skole 1.
marts (5 måneder før nuværende skolestart).
Det vil være engangsudgifter til etablering af bl.a. flere garderober i skolerne.
Konklusion
Tidligere overgang til børnehave i de skoledistrikter, hvor det er fysisk muligt, vil ikke mindske eller løse
behovet for nye vuggestuepladser. Derfor er der ingen begrundelse for at indføre tidligere overgang i
disse skoledistrikter.
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Til

Rådmanden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Børne- og Familiesekretariatet

og rådmanden for Skoleforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Kopi til
Fra

Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sagsnr.

2016-006745

Init.: cnj/jj

2. februar 2016

Tidligere børnehavestart og tidlig overgang til DUS
I Aalborg Kommune begynder børn i børnehave i den måned, hvor de fylder 3 år. Børnene optages således løbende i børnehave. En årgang er på ca. 2.000 børn og ændres alderen for børnehavestart til ex. 2 år
og 9 måneder får det betydning for 3 måneders 3-årige svarende til ca. 500 børn.
I Aalborg Kommune begynder børn i skole på en bestemt dato i august, dvs. at det er en hel årgang, som
skifter på én gang. Hidtil har datoen for overgang til skole og DUS været den samme (bortset fra enkelte
skoledistrikter) og ændres tidspunktet for overgang til DUS, vil det få betydning for hele årgangen.
Dette notat forholder sig kun til de økonomiske og fysiske rammer. Pædagogiske argumenter for og imod
indgår ikke i notatet.
Tidligere børnehavestart
Børn i Aalborg Kommune begynder i børnehave i den måned de fylder 3 år. Hvis det ændres, vil der opnås
en besparelse, fordi udgifterne til en børnehaveplads er mindre end eksempelvis en dagplejeplads.
Der er ca. 2.000 i en årgang (i 2017 forventes 2.036 børn på 3 år). Børn mellem 0-2 år passes hovedsagelig i tre typer pasning: ca. ½-delen i dagpleje, ¼-del i privat børnepasning og ¼-del i vuggestuer. Det forventes, at efterspørgslen efter vuggestuer er så stor, at der ikke vil opstå ledige pladser ved evt. tidligere
børnehavestart.
Det forventes derfor, at tilpasningen af pladserne vil ske i dagplejen og privat pasning.
Ved overgang til børnehave 3 måneder tidligere (2 år og 9 måneder) vil det dreje sig om ca. 500 børn og
det forudsættes, at 2/3-del af pladserne skal nedlægges i dagplejen og 1/3-del i privat pasning. Der spares
ca. 35.000 kr. pr. plads i dagplejen og 15.000 kr. pr. plads i privat pasning. I alt en besparelse på 14,2 mio.
kr.
Forslaget er inspireret af et lignende forslag i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune giver en højere ressourcetildeling til børnehavedelen, som svarer til 3,0 mio. kr., så for at gøre vilkårene sammenlignelige med
Aarhus Kommune korrigeres der herfor. Besparelsen bliver herefter på 11,2 mio. kr. svarende til 3,7
mio. kr. pr. måned.
En tidligere børnehavestart vil udfordre pasningsgarantien i nogle geografiske områder: Vejgaard, Aalborg
Øst, Kanalkvarteret, Gistrup samt Centrum og Vestbyen. En tidligere børnehavestart vil kræve, at der er
mulighed for tidlig overgang til DUS.
Der vil det første år skulle afsættes midler til udgifter ved opsigelsesvarsel til dagplejere.
Ved tidlig overgang til børnehave må det formodes, at flere børn skal hjælpes (hjælp til bleskift, middagssøvn og hjælp med at tage overtøj af og på).
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Ved tidligere overgang til børnehave og evt. tidligere overgang til DUS vil gennemsnitalderen i børnehave
falde og dermed vil der være argumenter for, at ressourcetildelingen bør øges.
Tidlig overgang til DUS
Nærværende fællesnotat beskriver mulighederne for at børnehavebørn i hele kommunen begynder tidligere i DUS pr. 1/5 – forud for skolestart.
Ordningen er allerede kendt fra skolerne i ”gammel” Sejlflod Kommune, hvor børnene begynder i DUS pr.
1/3, og Tylstrup Skole, hvor børnene starter pr. 1/6.
Økonomi:
Ressourcetildeling til et barn børnehave udløser kr.
12.250
Ressourcetildeling til et barn i tidlige DUS udløser kr.
11.268
Provenu pr. plads:
982
Provenu ved 1.900 børn: (1.000 kr.)
1.866
(Ovenstående beregning er udgift for 3 måneder – 1/5-31/7)
Det samle sparepotentiale på tidligere børnehavestart og tidlig overgang til DUS er 13,1 mio. kr.
Udgiften er udelukkende beregnet ud fra den normeringsmæssige pædagogiske tildeling pr. barn. Der er
ikke medtage udgifter til rengøring og forbrugsafgifter – her vil der komme en merudgift i Skoleforvaltningen.
Børnehavetaksten er i indeværende år kr. 1.825. Skoleforvaltningen benytter tilsvarende takst i tidlig DUS.
Det bør overvejes om taksten skal være en mellemting mellem den nuværende DUS-takst, kr. 1.230 og
børnehavetaksten pga. den lavere normering i DUS. En takstnedsættelse svarende til den lavere normering vil give en takst på ca. 1.500 kr. pr. måned og et mindre besparelsespotentiale på 0,5 mio. kr. og samlet 12,6 mio. kr.
Børnehavetaksten er udregnet ud fra reglerne i dagtilbudsloven, og må max udgøre 25 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn ved dagtilbud af samme type. Der er ingen regler for forældrebetaling på SFO-området.
Mio. kr.
Tidligere børnehavestart
14,2
- Ekstra ressourcetildeling børnehaver
-3,0
+ Besparelse ved tidligere overgang til DUS
1,9
- Mindre indtægt ved evt. takstnedsættelse
-0,5
Besparelse i alt
12,6
Fysiske rammer:
Det forventes at der i indskrivningsperioden – 1/5-31/7 kan være op imod ca. 1.900 (Skoleprognose
2016/2017) børn mere i DUS-lokalerne. I forårsmånederne er der dog generelt et fald i antallet af børn i
DUS-ordningen, idet antallet af primært børn i 3. klasse falder.
En tidligere indskrivning til DUS vil dog medføre et stort pres på de fysiske rammer. På mange af skolerne
er DUS-lokalerne nu en naturlig del af indskolingsmiljøet, og skoledagen. Dette betyder, at der ikke står
tomme lokaler, der kan benyttes til tidlige overgang til DUS i perioden 8.00-14.00.
Efter kl. 14.00 må der forventes endnu større udfordringer på de fysiske rammer, hvor de øvrige børn også
møder ind i DUS. Hvor mange skoler, der uden problemer kan optage de ekstra børn, er uvist.
En tidligere overgang forventes således at skabe store udfordringer for de fysiske rammer
Der må forventes en ekstra engangsudgift til garderobepladser. Der er langt fra garderobepladser nok, såfremt der kommer 1.900 ekstra børn.
Skoleforvaltningen har ikke henvendt sig til skolerne for at spørge til de fysiske rammer.
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Budget 2019 – Beskæftigelses- og
Ydelsesområdet i Aalborg Kommune
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1. Aktuel status – det budgetgaranterede område
Kommuneaftalen for budget 2019 mellem KL og Regering medfører
Negativ midtvejsregulering i 2018 af det budgetgaranterede område på 2,2
mia. kr. på landsplan svarende til ca. 80 mio. kr. i Aalborg
Aktuelt ser økonomien for 2018 overordnet således ud:
Forventet merudgift regnskab 2018

30 mio. kr.

Midtvejsregulering kommuneaftale - merudgifter

80 mio. kr.

Samlet udfordring

110 mio. kr.
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1. Aktuel status – beskæftigelsestilskud
Budget 2018 er baseret på gennemsnitlig 3.725 fuldtidsledige, hvilket er et fald på
275 fuldtidsledige eller næsten 7% ift. 2017, hvor der var 4.002 fuldtidsledige

Aktuelt forventes ca. 4.000 fuldtidsledige i 2018 svarende til niveauet i 2017

Forventet merudgift regnskab 2018

35,0 mio. kr.

Note:
Der kommer to reguleringer af beskæftigelsestilskuddet i 2018 – efterregulering vedr. 2017 og midtvejsregulering vedr. 2018

Side 107

1. Aktuel status – ledighedstal -hvor ligger AK?
Top 20 over kommuner med flest på offentlig
forsørgelse - maj 2018

Top 20 over kommuner med størst
ledighedsprocent – maj 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
34
38

Ishøj
Læsø
Brøndby
Albertslund
Lolland
Aalborg
Odense
Rødovre
Vordingborg
Fanø
Høje-Taastrup
Odsherred
Langeland
København
Guldborgsund
Samsø
Svendborg
Norddjurs
Aarhus
Frederikshavn
Randers
Esbjerg

Kilde: Danmarks Statistik,
AUS08

6,9
6,2
6,0
5,6
5,5
5,5
5,1
5,0
5,0
5,0
4,9
4,9
4,9
4,7
4,7
4,7
4,6
4,6
4,6
4,6
4,1
4,0

Der er tale om en måling
af nogle af de ledige – nemlig antal
jobparate ledige
Kommunens visitationspraksis spiller ind
på antallet af jobparate kontanthjælps- og
uddannelseshjælpsmodtagere og
integrationsydelsesmodtagere
Aalborg Kommune har visiteret ca. 700
flere ledige, som jobparate end de
øvrige 6-byer
Det svarer til 0,7 procentpoint
i statistikken
Hvis Aalborg ændrede visitations-praksis
ville ledighedsprocenten i stedet være
4,8% og en kommuneplacering, som nr. 13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
34
44
56

Lolland
Langeland
Guldborgsund
Nyborg
Odsherred
Kalundborg
Vordingborg
Bornholm
Morsø
Brøndby
Samsø
Odense
Haderslev
Frederikshavn
Sønderborg
Ærø
Norddjurs
Thisted
Randers
Svendborg
Esbjerg
Aarhus
Aalborg

40,7%
34,9%
31,3%
29,4%
29,2%
28,3%
28,2%
28,1%
27,5%
26,7%
26,6%
26,5%
26,5%
26,5%
26,2%
26,0%
25,9%
25,9%
25,8%
25,6%
23,8%
22,4%
21,3%

84

København

16,0%

Note: Antal borgere på offentlig forsørgelse (dagpenge, kontanthjælp,
sygedagpenge, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, fleksjob og
førtidspension ) sat ift. arbejdsstyrken
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1. Aktuel status – det samlede forsørgelsestryk ligger fortsat pænt
Forsørgelsesudgifter i 2017 pr. 17- 66 årig
Kommune

Udgifter

København

14.402

Aalborg

17.179

Aarhus

18.478

Esbjerg

19.592

Odense

21.103

Randers

21.669
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1. Aktuel status – lavere beskæftigelsesfremgang
Der har i perioden 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018 været en beskæftigelsesfremgang på 0,9%
i antallet af lønmodtagere på arbejdssteder i Aalborg.

Fremgangen svarer til 910 flere ansatte.
Væksten er under niveauet på landsplan, hvor væksten var på 1,9% og tilsvarende under de
øvrige storbyer:

Aarhus – vækst på 2,9%
København – vækst på 2,3%
Odense – vækst på 2,2%

Kilde: Opgørelse fra Business Aalborg
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2. Budget 2019 - det budgetgaranterede område – ledighedstal
Hele 2017

Prognose 2018

Bud på 2019

Budgetgarantien
Kontanthjælp

3.525

3.300

3.200

30

20

20

Integrationsydelse

122

120

115

Uddannelseshjælp

1.824

1.820

1.800

192

165

160

2.012

2.020

2.000

Ressourceforløb

734

835

880

Jobafklaring

503

522

550

Gl. Fleksjob

1.079

993

900

Nye Fleksjob

954

1.173

1.375

Ledighedsydelse

477

485

485

Integration

746

650

430

Seniorjob

172

160

150

6.641

6.575

6.500

19.011

18.838

18.565

Forrevalidering

Revalidering
Sygedagpenge

Førtidspension
Samlet antal borgere

På integrationsområdet er
der taget udgangspunkt i
en 2019-kvote på 3 nye
flygtninge.

I 2019 er der tale om en
forventet reduktion på
samlet 273
fuldtidspersoner svarende
til en reduktion på 1,4%
sammenlignet med 2018
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2. Budget 2019 - beregning af det budgetgaranterede område
Netto-udgift
2019

Budgetgaranterede område:
Boligydelse
Boligsikring
Førtidspension
Personlige tillæg
Sociale formål
Handicappede børn
Aktivering - almen
Kontanthjælp
Forrevalidering
Integrationsydelse (Kontanthjælp)
Uddannelseshjælp
Særlig Støtte
Revalidering
Sygedagpenge
Ressourceforløb
Jobafklaring
Fleksjob
Ledighedsydelse
Seniorjob
Integration
Sum

112.000
120.000
737.000
20.000
11.000
52.000
238.000
382.000
3.000
7.500
128.000
15.000
27.000
249.000
108.500
64.000
225.000
70.000
29.000
42.000
2.640.000

Nettoudgift 2018
105.664
117.856
705.104
20.320
13.208
44.704
224.536
418.808
4.064
8.128
121.920
15.240
33.528
260.096
93.472
60.960
192.024
60.960
32.512
44.704
2.577.808

Væsentlige ændringer
•

Stigende udgifter til boligsikring /
boligydelse og handicappede børn

•

Budgetgenopretning af førtidspension

•

Indfasning af refusionsreform fleksjob

•

Færre udgifter til kontanthjælp

•

Finansieringsomlægning aktiveringsrammen – hvor udgiftssiden er reduceret
med 35 mio. kr. i Budget 2018

Note: Budget er beregnet ud fra forventet antal ledige, dvs. antal ledige * årlig bruttoudgift * refusionsprocent
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2. Budget 2019 – overblik over det budgetgaranterede område
Sammenligning af budgetforslag 2019
med budget 2018 (BO 2019)

Sammenligning med KL´s budgetbud

Beregning af budgetbehov på baggrund af ABC-modellen
(pris gange mængde reguleret for refusion)
jf. selvstændigt ark.

KL har på baggrund af regnskabstal for 2017 og bloktilskuddet for
2019 beregnet de enkelte kommuners forventede udgiftsniveau for
budget 2019.
Ifølge KL´s beregning vil udgiftsniveauet i Aalborg Kommune i 2019
blive på samlet 2.677.870 mio. kr.

Beløb i 1.000. kr.
Budgetoverslag 2019
Takstfremskrivning på 1,6%

2.537.213
40.595

I alt budget 2018 (BO 2019) inklusiv takst

2.577.808

FB´s forslag til budget 2019

2.640.000

Merbehov i 2019

62.192

KL´s budgetbud

2.677.870

FB´s forslag til budget 2019
Mindrebehov i fht. KL´s beregning

2.645.100
-32.770

Note:
FB´s forslag til budget 2019 er korrigeret ift. de områder, som
indgår i budgetgarantien, således at budgetgaranterede udgifter i
henholdsvis Skoleforvaltningen (2,5 mio. kr.) og Ældre- og
Handicapforvaltningen (2,6 mio. kr.) indgår.
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2. Budget 2019 – overblik over det budgetgaranterede område
Sammenligning med budgetgaranti på landsplan
AK´s regnskab 2017 inklusiv budgetgaranterede udgifter i
Skoleforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen
Budgetgaranti på landsplan
AK´s andel i 2017

FB´s budgetforslag 2019 inklusiv budgetgaranterede udgifter i
Skoleforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen
Budgetgaranti på landsplan
AK´s andel i 2019

2.499.620
66.871.217
3,74%

2.645.100
71.820.598
3,68%
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2. Budget 2019 - forsikrede ledige og beskæftigelsestilskud
Antal fuldtidsledige
Forsikrede ledige

Budget i 1.000. kr.
Forsikrede ledige

Hele 2017
4.002

2018
488.509

Budget 2018
3.725

2019
517.000

Bud på 2019
3.950

Forskel

I 2019 er der tale om en forventet reduktion på
samlet 50 fuldtidspersoner svarende til en
reduktion på 1,25% set ift. den aktuelle prognose
for hele 2018
(4.000 fuldtidsledige)

28.491

Note: Budget 2018 er i prisniveau 2019, så det er samme prisniveau

Beskæftigelsestilskuddet er en særlig finansieringsordning, hvor staten giver fuld kompensation for kommunerne under
ét og i de enkelte landsdele, men hvor den enkelte kommune kan tabe eller vinde alt afhængige af
ledighedsudviklingen i landsdelen.
Aalborg Kommune har tabt på ordningen alle år som følge af dårligere ledighedsudvikling end de øvrige nordjyske
kommuner.
Det var forventningen, at ordningen blev nedlagt fra og med budget 2019, som følge af ny udligningsreform, men
ordningen fortsætter, da der ikke kunne opnås politisk enighed i Folketinget om en kommunal udligningsreform.
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2. Budget 2019 - forsikrede ledige og beskæftigelsestilskud
Beskæftigelsestilskuddet består af to tilskud
et grundtilskud, som er kommunens samlede beskæftigelsestilskud to år tilbage

et merudgiftsbehov, som er et tilskud, som beregnes ud fra ledighedsudviklingen og hvordan den enkelte
kommunes ledighedsudvikling er ift. landsdelen
Hvis en kommune har en dårligere ledighedsudvikling end de øvrige kommuner i landsdelen får kommunen ikke
fuldt ud dækket sine udgifter til forsørgelse af de ledige.
Siden ordningens indførelse har Aalborg Kommune haft en dårligere ledighedsudvikling end de øvrige nordjyske
kommuner, hvilket har betydet, at Aalborg Kommune år for år har fået en større anden af ledigheden i
Nordjylland:
Aalborg Kommunes andel af ledigheden i Nordjylland

2010
33,0%

2011
35,5%

2012
36,8%

2013
38,6%

2014
40,7%

2015
42,3%

2016
44,0%

2017
44,5%
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2. Budget 2019 - forsikrede ledige og beskæftigelsestilskud
Kommuner, som år efter år, har en dårligere ledighedsudvikling end landsdelen rammes ekstra hårdt, som følge
af at grundtilskuddet er kommunens tilskud to år tilbage. Kommunen bærer således et tab fra to år tilbage ind i
det aktuelle år. Det er blevet betegnet, som en slags ”dummebøde”.

Det er især ”dummebøden” eller springerprincippet i modellen, som koster Aalborg Kommune mange millioner:

* Baseret på KL-prognose
** Baseret på egen prognose fra april 2018
*** Forventning til 2019 baseret på 2018-forventning

Dummebøde/springerprincip incl. prisudvikling
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2. Budget 2019 - forsikrede ledige og beskæftigelsestilskud
Den dårligere ledighedsudvikling i Aalborg end øvrig Nordjylland skal primært forklares med:
- Væksten i indbyggertallet – flere indbyggere medfører en risiko for flere ledige
De øvrige nordjyske kommuner oplever et faldende indbyggertal. Aalborg har fået en større andel af
arbejdsstyrken i Nordjylland – en vækst fra 34,7% til 36,8% i perioden 2010-16 (seneste tal)
Antal indbyggere i alderen 16-64 år - indekstal
110
108
106
104

Aalborg har haft en vækst på 9.369
indbyggere, mens de øvrige nordjyske
kommuner har haft et fald på 12.984
indbyggere

102
100
98
96
94
92
90

88
2010K2

2011K2

2012K2

2013K2

2014K2

Nordjylland

2015K2

2016K2

2017K2

2018K2

Aalborg
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2. Budget 2019 - forsikrede ledige og beskæftigelsestilskud
- Alderssammensætning af arbejdsstyrken – Aalborg
har flere unge mennesker, idet 31% af
arbejdsstyrken er under 30 år (Nordjylland 20% og
DK 24%) og tilsvarende færre over 50 år (Aalborg
29%, Nordjylland 40% og DK 33%)
En mere ”moden” arbejdsstyrke indeholder mere
erfaring og kompetence.
De øvrige nordjyske kommuner har samtidig haft en
større afgang af borgere helt ud af arbejdsstyrken, som
følge af pensionering.

Andel forsikrede ledige under 30 år seneste 12 mdr.
55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

- Aalborg er en stor uddannelsesby, hvor der hvert år
dimitterer mange til ledighed – i Aalborg var 53% af
de forsikrede ledige under 30 år i juli måned – øvrig
Nordjylland 29% og DK 37%.

20%
Jan

Jan
41%

Feb

Feb
Mar
43%
43%

Mar

Apr

Maj

Apr
Maj
43%
40%

Jun

Jun
44%

Jul

Jul
53%

Aug

Sep

Aug
49%

Okt

Sep
46%

Nov

Dec

Okt
Nov
44%
42%

Dec
40%
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2. Budget 2019 - forsikrede ledige og beskæftigelsestilskud
Det er da også de større byer, som taber
mest på beskæftigelsestilskudsordningen,
som følge af befolkningstilvækst,
alderssammensætning og mange unge
dimittender.

Tab/gevinst på
beskæftigelsestilskudsordningen i 2017
Mio. kr.
Aarhus

-229

København

-221

Aalborg

-152

Odense

-104

Esbjerg

-31

Randers

43
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2. Budget 2019 - forsikrede ledige og beskæftigelsestilskud
Aalborg klarer sig dårligt sammenlignet med de øvrige nordjyske kommuner, men godt sammenlignet
med de tre andre store uddannelsesbyer:
Udvikling i antal forsikrede ledige - indekstal
120

Antal fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken
16-66 år

115

juni 2018

110
105
100
95
90

København

3,8

Aarhus

3,6

Aalborg

3,6

Odense

3,6

85
80
75

København

Aarhus

Aalborg

Odense
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3. Status på iværksatte
handleplaner - unge
Forstærket indsats overfor
uddannelsesparate unge
Flere samtaler og tættere opfølgning – er
iværksat

Bedre uddannelsesvejledning via ”ny
indgang” i samarbejde med UU – er på
plads
3 ekstra brobygningsforløb er startet op (på
Tech College)

=> Fuld effekt forventes i 2019
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3. Status på iværksatte
handleplaner - jobparate
Forstærket indsats overfor jobparate ledige
Ansættelse af flere rådgivere i Jobhuset – er
iværksat
Flere samtaler og tættere opfølgning – er iværksat
Udvidet antallet af matchningsenheder
Kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter –
er gennemført
Stigning i antal jobformidlinger – mål om 1.000
jobformidlinger i 2018 – over 100 jobformidlinger i
maj og juni, hvilket er over målsætning

=> Fuld effekt forventes i 2019
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4. Yderligere initiativer og tiltag
Skærpet rådigheds- og sanktionspraksis – der skal følges tættere op på de ledige og indsatsen
skal strammes overfor ledige, som udebliver fra samtaler og aktiveringstilbud
De ledige skal i højere grad vejledes henimod brancher og jobtyper, hvor der er gode
jobmuligheder og begyndende rekrutteringsproblemer – det er vigtigt, at de ledige ikke kun søger
”drømmejobbet” og snævert indenfor et enkelt uddannelsesområde.
Særlig fokus på tidlig opfølgnings- og vejledningsindsats overfor dimittender

Der skal afvikles endnu flere jobsamtaler og dermed en tættere opfølgning på de ledige vurderes muligt ved brug af forskellige kontaktformer, som f.eks telefonisk opfølgning fremfor et
egentligt møde.
Tættere samarbejde med virksomheder om rekruttering

• Flere arbejdspladser i Aalborg………
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5. Opsamling
Vi har mange jobparate ledige og en lavere
beskæftigelsesvækst
Men vi ligger fortsat godt til – samlet set – 2. bedst i
6-by sammenhæng
Budgetforslag 2019 ligger ca. 90 mio. kr. over
BO2019. Det handler om genopretning af budget
og en optimistisk vurdering for 2018, men vi ligger
stadig under KL´s forventninger til udgiftsniveau
Der er nogle strukturelle forhold, som er vanskelige
at påvirke og som udfordrer os – vi er en
uddannelsesby og har en relativ stor
befolkningstilvækst
Beskæftigelsesindsatsen kan tunes og vi kan gøre
det bedre – der er iværksat handleplaner og flere
initiativer er på vej

Politiske initiativer?
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