Referat
Aalborg Byråd
Magistraten
Mødet den 20.04.2015 kl. 14.00
Metal Aalborg,

AALBORG BYRÅD

Indholdsfortegnelse

Åben
1

Godkendelse af dagsorden

1

2

Overtagelse af personaleforpligtelsen vedrørende Aalborg Havn A/S' pensionerede
tjenestemænd samt reservering af beløb til Aalborg Letbane. Tillægsbevilling

2

3

Barselsudligningsordningen - Regnskab 2014. Tillægsbevilling

5

4

Økonomi Horizon ansøgning

11

5

Høring af ny fælleskommunal digitaliseringsstategi

18

6

Rærup Deponi, Halsvej, Rærup. Kommuneplantillæg 5.011 med Miljørapport (VVM og MV)
og Lokalplan 5-9-105 med Miljørapport (MV) (2. forelæggelse)

24

7

Boliger og boldbaner vest for Frejlev skole, Kommuneplantillæg 6.015 og Boldbaner,
Frejlev skolevej, Frejlev, Lokalplan 6-3-104 (2. forelæggelse)

28

8

Køb af areal til nye boldbaner i Frejlev

34

9

Vivabolig - Odinsgade m.fl. - 214 almene familieboliger. Renoverings- og driftsstøttesag Endelig anskaffelsessum (skema C)

37

10

40

11

Ekspropriation af rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger mv. i området
ved Krøjbergsvej, Marksvinget og Torndalstrand m.fl. - sommerhusområdet Hals-Hou etape 4+5
Tillægsbevilling særligt dyre enkeltsager 2015

12

Køreplanindstilling 2015/16 (2. behandling)

48

13

Aalborg uden affald

55

14

Strategi for modtagelse af flygtninge

62

15

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis

65

16

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland

71

17

Eventuelt

77

18

Godkendelse af referat

78

Lukket
19

Ny børnehave i Karolinelund

45

Magistraten

Tid

Mandag 20. april 2015, kl. 14.00

Sted

Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg

Afbud

Lasse Puertas Navarro Olsen

Til stede

Thomas Kastrup-Larsen, Mai-Britt Iversen, Tina French Nielsen, Mads Duedahl
Johansen, Hans Henrik Henriksen, Niels Thomas Krarup

Øvrige
deltagere

Jens Kristian Munk, Jørgen Litske Petersen.

Øvrige
deltagere

Magistraten

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Punkt 2.

Overtagelse af personaleforpligtelsen vedrørende Aalborg Havn A/S' pensionerede
tjenestemænd samt reservering af beløb til Aalborg Letbane. Tillægsbevilling
2015-020290
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at Aalborg Kommune pr. 30. juni 2015 overtager personaleforpligtelsen vedrørende tjenestemandspensioner
fra Aalborg Havn A/S,
at Aalborg Havn A/S herfor betaler Aalborg Kommune 50,0 mio. kr.,
at beløbet indgår i den særlige kassebeholdning, der er reserveret til etablering af Aalborg Letbane, og
at de tidligere opsparede midler på 80.861.000 kr. vedrørende tjenestemandsforpligtelser for elforsyningen
m.v., som i 2013 blev overført til den skattefinansierede kassebeholdning, ligeledes overføres til den særlige
kassebeholdning, der er reserveret til etablering af Aalborg Letbane.
Budgetforligspartierne drøfter sagen den 20. april 2015.
Beslutning:
Anbefales.
Thomas Kastrup-Larsen deltog ikke i sagens behandling.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med omdannelsen af Aalborg Havn til et A/S overtog Aalborg Havn A/S en personaleforpligtelse
på 54,2 mio. kr. fra Aalborg Kommune. Forpligtelsen indgik i Aalborg Havn A/S´ åbningsbalance pr. 1. januar
2000.
Tjenestemændene forblev ansat ved Aalborg Kommune, men var udlånt til Aalborg Havn A/S, som siden da
har betalt personaleforpligtelserne. Aalborg Havn A/S har løbende godtgjort Aalborg Kommune det fulde
beløb til personaleforpligtelserne i takt med udbetalinger af tjenestemandspensioner.
Da det ikke anses for markedskonform for et aktieselskab at påtage sig pensionsforpligtelser til tjenestemænd, ønsker Aalborg Havn A/S, at forpligtelsen overgår til Aalborg Kommune.
Forpligtelsen vedrører 36 tjenestemandspensionister. Der er ikke længere aktive tjenestemænd hos Aalborg
Havn A/S.
Værdien af den fremtidige forpligtelse kan opgøres efter flere metoder.
Sampension har som aktuar beregnet nettokapitalværdien ultimo 2014 efter to metoder og i alt fire opgørelsesrenter og anbefaler den første metode:
Markedsværdigrundlaget
Opgørelsesrente på 2%
Nettokapitalværdi: 56.044.854 kr.
Markedsværdigrundlaget
Opgørelsesrente på 5%
Nettokapitalværdi: 43.583.753 kr.
T98-grundlaget
Opgørelsesrente på 2,5095%
Nettokapitalværdi: 50.157.888 kr.
T98-grundlaget
Opgørelsesrente på 4,25%
Nettokapitalværdi: 39.716.195 kr.
Aalborg Havn A/S har i perioden 2000 – 2014 betalt 74,2 mio. kr. til forpligtelsen.
Med baggrund i det historiske forløb og Sampensions beregninger anbefaler Borgmesterens Forvaltning, at
Aalborg Havn A/S kan afregne gældsforpligtelsen overfor Aalborg Kommune med 50,0 mio. kr. pr. 30. juni
2015.
Bestyrelsen for Aalborg Havn A/S har godkendt en tilsvarende indstilling på sit møde den 25. marts 2015.
Den årlige udgift til betaling af pensionerne vedrørende Aalborg Havn A/S udgør pt. ca. 4,8 mio. kr.
Aalborg Kommunes tjenestemandspensionsbudget for 2015 udgør 159,3 mio. kr. Det forventede forbrug i
2015 er 153,3 mio. kr. før overtagelsen af gældsforpligtelsen fra Aalborg Havn A/S. Dvs. at merudgiften i
2015 på ca. 2,4 mio. kr. kan rummes indenfor budgettet.
Aalborg Kommunes vedtagne budgetoverslag for tjenestemandspensioner i 2016 og fremover udgør 162,3
mio. kr. Der er et forventet årligt forbrug i niveauet 153,7 mio. kr. – 155,7 mio. kr. i perioden 2016 – 2021.
Dvs. at også den helårlige merudgift kan rummes indenfor det vedtagne budgetoverslag.
Borgmesterens Forvaltning foreslår derfor, at provenuet på 50,0 mio. kr. indgår i kassebeholdningen og placeres i den særlige kassebeholdning, der er reservert til anlæg af Aalborg Letbane.

Magistraten

Møde den 20.04.2015
kl. 14.00

Side 3
2 af 78
3

Magistraten
Tjenestemandspensioner vedrørende Aalborg Kommunes Elforsyning og fællesfunktioner i forsyningsvirksomhederne
Efter salget af AKE Net i 2011 blev de opsparede midler til dækning af pensionsforpligtelsen vedrørende
tjenestemænd fra elforsyningen og forsyningsvirksomhederne fortsat registreret hos de brugerfinansierede
områder. I 2013 blev det opsparede beløb – i alt 80.861.000 kr. – overført til den skattefinansierede kassebeholdning, idet forpligtelsen påhviler Aalborg Kommunes skattefinansierede del.
Den årlige udgift til tjenestemandspensioner for disse områder er budgetlagt i Miljø- og Energiforvaltningens
budget med et årligt beløb på 5,6 mio. kr. svarende til de årlige udgifter.
Borgmesterens Forvaltning foreslår, at beløbet 80.861.000 kr. nu overføres til den særlige kassebeholdning,
der er reserveret til anlæg af Aalborg Letbane, idet der er budgetmæssig dækning for den årlige udgift på
Miljø- og Energiforvaltningens budget.
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Punkt 3.

Barselsudligningsordningen - Regnskab 2014. Tillægsbevilling
2008-15243
Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter anbefaling fra Direktørgruppen,at byrådet godkender,
at der gives tillægsbevilling i 2015 på i alt 349.000 kr. i mindreudgifter til Borgmesterens Forvaltning
vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,
at der gives tillægsbevilling i 2015 på i alt 764.000 kr. i mindreudgifter til By- og Landskabsforvaltningen
vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,
at der gives tillægsbevilling i 2015 på i alt 982.000 kr. i merudgifter til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,
at der gives tillægsbevilling i 2015på i alt 275.000 kr. i mindreudgifter til Ældre- og Handicapforvaltningen
vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen,
at der gives tillægsbevilling i 2015 på i alt 620.000 kr. i merudgifter til Skoleforvaltningen vedrørende bidrag fra
barselsudligningsordningen,
at der gives tillægsbevilling i 2015 på i alt 348.000 kr. i mindreudgifter til Miljø- og Energiforvaltningen
vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, og
at der gives tillægsbevilling i 2015 på i alt 134.000 kr. i merudgifter til Sundheds- og Kulturforvaltningen
vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, og
at de enkelte forvaltninger bemyndiges til at foretage en fordeling af ovennævnte beløb på de relevante
bevillinger. Ovennævnte tillægsbevillinger er finansieringsmæssigt neutrale for kommunekassen.

Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 18. december 2006 (punkt 8) en central barselsudligningsordning fælles for Aalborg Kommune.
Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der mellem de (amts)kommunale overenskomstparter indgået
en aftale om tvungen udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov.
Nyt acontobeløb – 0,7 procent af lønsummen.
Det faste ácontobidrag på i alt 28.227.000 kr., som var fordelt på forvaltningerne i forhold til antal orlovspersoner og lønsummen i budgetforslag 2007, er med virkning fra regnskabsår 2013 ændret til 0,7 procent af
lønsummen, svarende til 46.051.000 kr. for 2014.
Baggrunden for ændringen er, at skabe sammenhæng mellem den forventede årlige udgift til barselsudligningsordningen, fordelt på forvaltninger og ácontobidraget størrelse.
Der er udarbejdet et regnskab 2014 over udgifterne i forbindelse med barselsudligningsordningen i Aalborg
Kommune. Af regnskabet, der er fordelt på forvaltninger, fremgår, at der er udbetalt i refusion i forbindelse
med barsel 35.633.000 kr. i 2014.

Kolonne
Forvaltning

1

2

LønbudProget 2014 - centvis
1.000 kr.
andel af
den
samlede
lønsum
til brug
for den
senere
udligning
(kolonne 1 i
procentfordeling).

3

4

5

6

7

8

Acontobidrag
til barselsudligningningsordningen i
lønbudget 2014
- 0,7% af
lønsumsummen.
(kolonne 1
gange
0,7%)

Udbetalt
i refusion i
forbindelse
med
barsel R 2014

Forskel
mellem
0,7% af
lønsumsummen og
det
faktiske
udbetalte refusionsbeløb til
barsel.
(kolonne 3
minus
kolonne
4)

Udligningsfordeling af
overskud/un
derskud
- barselsudlignings
ningsfonden
- nyt
princip
(kolonne 2 *
samlet
over/unders
kud i
kolonne
5)

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

Forvaltningens
over/unders
kud i
forhold
til modtaget
refusion
(kolonne 7 +
kolonne
4)

Borgmesterens

133.966

2,04

938

377

-561

-212

726

349

By- og Landskab

212.378

3,23

1.487

386

-1.101

-336

1.150

764

Familie- og
Beskæftigelse

1.818.611

27,64

12.730

10.832

-1.898

-2.880

9.850

-982

Ældre- og Handicap

2.322.073

35,30

16.255

12.303

-3.952

-3.677

12.577

275

Skoler

1.729.276

26,29

12.105

9.986

-2.119

-2.738

9.366

-620
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Kolonne

1

Forvaltning

2

LønbudProget 2014 - centvis
1.000 kr.
andel af
den
samlede
lønsum
til brug
for den
senere
udligning
(kolonne 1 i
procentfordeling).

3

4

5

6

7

8

Acontobidrag
til barselsudligningsordningen i
lønbudget 2014
- 0,7% af
lønsummen.
(kolonne 1
gange
0,7%)

Udbetalt
i refusion i
forbindelse
med
barsel R 2014

Forskel
mellem
0,7% af
lønsummen og
det
faktiske
udbetalte refusionsbeløb til
barsel.
(kolonne 3
minus
kolonne
4)

Udligningsfordeling af
overskud/un
derskud
- barselsudlignings
fonden
- nyt
princip
(kolonne 2 *
samlet
over/unders
kud i
kolonne
5)

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

Forvaltningens
over/unders
kud i
forhold
til modtaget
refusion
(kolonne 7 +
kolonne
4)

Miljø- og Energi

206.752

3,14

1.447

772

-675

-327

1.120

348

Sundheds- og
Kultur

155.669

2,37

1.090

977

-113

-247

843

-134

6.578.725

100,00

46.051

35.633

-10.418

-10.418

Aalborg Kommune i alt

Anm:

35.633

0

Oversigten er i hele 1.000 kr., hvorfor der kan forekomme mindre afrundinger.
Plus er lig med merbidrag til udligningsordningen, der medfører mindrebevilling i 2015.
Minus er lig med mindrebidrag til udligningsordningen, der medfører merbevilling i 2015.

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

Bemærkninger
lønbudget 2014.
procentvis andel af samlet lønbudget 2014.
ácontobidrag til barselsudligningsordningen - nyt princip 0,7% af lønsummen.
faktisk udbetalt refusion i 2014 i forbindelse med barsel.
forskel mellem acontobidrag (kolonne 3) og udbetalt refusion mv. (kolonne 4). Fx 938.000 kr. (kolonne 3) minus 377.000 kr.
(kolonne 4) = -561.000 kr. (kolonne 5).
udligning mellem forvaltningerne i forhold til andel af lønsummen. Fx 133.966.000 kr. (kolonne 1) divideret med
6.578.725.000 kr. (kolonne 1) = 2,03635203 % gange med -10.418.000 kr. (kolonne 5) = -212.000 kr.
áconto og efterregulering. Det vil sige kolonne 3 plus kolonne 6. Fx 938.000 kr. (kolonne 3) -212.000 kr. (kolonne 6) =
726.000 kr. (kolonne 7).
forskel mellem faktisk udbetalt refusion i forbindelse med barsel i 2014 mv. (kolonne 4) og áconto plus efterregulering
(kolonne 7). Fx 377.000 kr. minus 726.000 kr. = 349.000 kr.
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Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2015
Udgifter
- 1.000 kr. Borgmesterens Forvaltning
Sektor: Administration
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Administration
Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling ..................................................

-349

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

-764

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

982

Ældre- og Handicapforvaltningen
Sektor: Serviceydelser for ældre
05 Pleje og omsorg mv. af ældre
Bidrag fra barselsudligningsordningen, mindrebevilling ................................................

-165

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

-99

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

-11

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

620

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

-348

Sundheds- og Kulturforvaltningen
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DRIFT 2015
Udgifter
- 1.000 kr. Sektor: Administration
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Bidrag til barselsudligningsordningen, merbevilling ......................................................

134

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

0
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Bilag:
Bilag vedr barselsudligning 07% af lønsummen - R2014.pdf
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Punkt 4.

Økonomi Horizon ansøgning
2014-36004
Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter oplæg fra styregruppen for Horizon2020-ansøgningen, at
Magistraten godkender,
at Aalborg Kommune sender ansøgning til Horizon2020 rammeprogrammet under ’SMART Cities and
Societies’ med deadline 5. maj 2015,
at spørgsmål om endelig finansiering tages op i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019.
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Horizon ansøgning
Baggrund
Aalborg Kommune koordinerer arbejdet med udformning af en EU ansøgning til Horizon 2020 rammeprogrammet - SCC1 Smart Cities. Dette arbejde er ligeledes et af Fyrtårnene under SMART Aalborg.
Der er deadline for indsendelse af ansøgningen den 5. maj 2015, og der kan forventes svar fra EU i oktober
2015. Evt. opstart vil blive i begyndelsen af 2016 og projektet vil løbe over 5 år.
Kravene til projektet er, at det skal ske i et samarbejde mellem 3 fyrtårnsbyer og 2-3 følgebyer i forskellige
lande i Europa eller associerede Europæiske lande. Der skal være særlig fokus på integrerede IKTløsninger, vedvarende energiløsninger og grønne mobilitetsløsninger. I hvert fyrtårnsby skal der udpeges et
større område, hvor der demonstreres projekter i stor skala indenfor de 3 integrerede løsninger: ’Energi’neutrale distrikter, integreret infrastruktur og bæredygtig mobilitet. Alt sammen noget der skal lede hen imod
CO2-neutrale byer i 2050. De demonstrationsprojekter, der vælges, skal kunne udrulles i endnu større skala
samt i andre byer i Europa.
Horizon konsortiet og samlet økonomi
Aalborg har slået sig sammen med Trondheim (Norge) og Freiburg (Tyskland) som fyrtårnsbyer. Disse 3
byer er kendetegnet ved at være gamle velfunderede byer, der er nået langt ift. at arbejde med bæredygtige
løsninger og i at blive SMART City. Der bliver følgeskab af 3 følgebyer; Kaunas (Lithauen), Bistrita (Rumænien) og Maribor i Slovenien. Disse 3 østeuropæiske byer er alle meget dedikerede til at følge arbejdet i Horizon og er i gang med strategisk planlægning ift. bæredygtighed og SMART City tænkning. Aalborg har
desuden allieret sig med ICLEI både ift. at kvalitetskontrollere ansøgningen inden afsendelse og som partner
i selve HORIZON projektet.
Det maksimale beløb, der kan modtages i EU-støtte til hele projektet/alle partnere, er på €25 mio. Dette
skønnes at udgøre 70 % af det totale budget, hvilket svarer til et totalt budget på knap €36 mio. Dette skal
fordeles mellem de 3 fyrtårnsbyer og deres partnere samt de 3 følgebyer.
Der arbejdes ud fra, at 80 % af den samlede støtte anvendes til demonstrationsprojekterne i de 3 fyrtårnsbyer. Der er maks. 5 % til de 3 følgebyer og de resterende 15 % af EU-støtten anvendes til administration,
evaluering, formidling mv.
Der gives 100 % støtte til timer til offentlige organisationer og 70 % støtte til indtægtsdækkede virksomheder
(SME’s) samt ca. 40 % til IT og andet udstyr. EU-støtten udregnes ud fra, hvor meget CO2 besparelse projekterne bidrager med, samt hvor meget mere energieffektive de er målt i kwt. Dette omregnes herefter til
støtte-kroner. Der ydes kun støtte til smarte elementer eller integrerede løsninger.
Et meget overordnet budget, som fordeles mellem de forskellige byer og arbejdspakker, kan ses i bilag 1.
Eftersom Aalborg Kommune er koordinator for hele konsortiet, får Aalborg en lidt større andel af EU støtten
end de to andre fyrtårsbyer.
Da EU-støtten til forbrug af timer afhænger af de forskellige partneres status, kan der stadig ske små forskydninger mellem byerne.
Ud fra den grove fordeling af budgetterne kan Aalborg Kommune og de involverede partnere i Aalborg forvente støtte svarende til ca. €8 mio. ≈ 60 mio. dkk.
Horizon i Aalborg – organisering, fokus og sammenhæng
Aalborg Kommune koordinerer arbejdet med udarbejdelse af ansøgningen i samarbejde med Aalborg Universitet. Der er flere forvaltninger involveret i arbejdet, primært Miljø- og Energiforvaltningen inklusiv Aalborg
Fjernvarme, By- og Landskabsforvaltningen (trafik), Borgmesterens Forvaltning (IT), Sundheds- og Kulturforvaltningen (Kollektiv Trafik) og Skoleforvaltningen (renoveringer). Der er nedsat en styregruppe bestående af
Direktør Christian Bjerg (formand), Direktør Søren Gais Kjeldsen og Afdelingschef Vibeke Lei Stroustrup.
Under styregruppen er der 3 arbejdsgrupper med repræsentanter fra de forskellige forvaltninger samt Uni-
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versitetet og private partnere. For hver gruppe er der en tovholder, samt en fagansvarlig. Hele ansøgningen
koordineres af en medarbejder fra BLF.
I Aalborg er området med postnummer 9220 – Aalborg Øst udvalgt til implementering af de forskellige demonstrationsprojekter.
Der arbejdes som nævnt indenfor de 3 områder: ’Energi-neutrale distrikter, integreret infrastruktur og bæredygtig mobilitet. Tanken bag udvælgelse af demonstrationsprojekterne er at arbejde med synergier og omdanne affalds- og/eller overskudsprodukter til ressourcer, der er eller næsten er CO2 neutrale og knap så
energikrævende.
I SMART projektet kobles produktionen direkte til Aalborg Øst så det indsamlede organiske affald sendes
retur til området som biogas til mobilitet. Herved opnås en cirkulær økonomi for det organiske affald, som
erstatter fossile brændstoffer til tung transport, som ifølge Aalborgs og den nationale klimastrategie skal leveres af biomasse, da energien fra vind, sol og geotermi mest energieffektivt anvendes til el og varme i husholdningerne og industrien samt elbiler.
Det forhold at borgere og erhverv kører på deres eget organisk affald skal sikre en forankring af indsatsen
hos borgerne. Det skal således være muligt for borgerne at se hvor meget biogas, der er skabt af deres organiske affald, og hvor meget transport dette forsyner. Tankegangen om cirkulær økonomi er Aalborg
SMARTE bidrag til Horizon. Specifikt for mobilitet har tanken været ’Mobilitet for alle’ og en Mobilitet fri for
fossile brændstoffer. Beboere og virksomheder i 9220 skal have mulighed for at vælge den type transportmiddel der er brug for og passende til den enkelte situation. Herved er området indrettet til den sidste mobilitetsform ankommer - nemlig letbanen.
Horizon projektet understøtter mange af de initiativer, der i forvejen er planlagt og under gennemførelse i
hele Aalborg Øst. Af kommunale initiativer i området indenfor projektperioden kan nævnes:

Opførelse af demens plejehjem.

Opførelse af 32 plejeboliger.

Anlæg af Letbane.

Astrupstien, Tunnel under Humlebakken medfinansieres af Realdania.

Udbygning Tranholmvej, samt etablering af cykelstier, medfinansiering fra staten.

Etablering af Cykelpendlerrute Aalborg Øst, medfinansieres af staten.

Anlæg af Egnsplanvej.

Anlæg af Park&Ride i 2018.

(Etablering af Parkbro over Universitetsboulevarden - ikke finansieret).

(Supercykelsti, sammenbinding af by, universitetsområdet, og universitetshospital - ansøgning til staten
afsendt).

NBE samarbejde med virksomheder.
Horizon demonstrationsrrojekter og partnere i Aalborg
Der er udpeget følgende Horizon demonstrationsprojekter indenfor 9220:

Renovering af lejligheder hos Himmerlands Boligselskab på Fyrkildevej og Ravnkildevej, hvor der for
nogle elementer renoveres ud over de lovgivningsmæssige krav, samt der installeres affaldskværne og
lavenergipumper.

Renovering af skoler og involvering af eleverne og personalet i grøn adfærd.

Indsamling af organisk affald fra husholdninger samt gennem affaldskværne i Himmerland Boligselskabs renoverede lejligheder.

Større produktion af biogas. Det organiske materiale forarbejdes til biogas på hhv. Aalborg rensningsanlæg i Aalborg Øst samt ved NGF Nature’s biogas anlæg i Fjellerad.

Køling af det nye Universitetshospital.

Yderligere overskudsvarme tages med i fjernvarmesystemet.

Indsamling af plastik fra husholdninger og virksomheder, som forarbejdes til nye produkter.

Involvering af borgerne i Bæredygtig affærd målrettet sortering af plast og organisk affald samt reduceret forbrug af energi og vand via Grønne Agenter

Der installeres 3.500 fjernaflæste målere til vand, varme og elforbrug.
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Der opsamles realtidsinformation i et system – eButler - om vand, varme og el i 3.500 husholdninger.
Herved kan de enkelte forbrugere nemt og overskueligt få her og nu informationer om deres ressourceforbrug.
Busserne på de 3 buslinjer i 9220 kører på biogas. Eventuelt kører en af linjerne med elbusser.
Regionen og Vejdirektoratet får tilsammen 35 køretøjer på biogas.
Der indføres en deleordning med elbiler og cykler heraf nogle elcykler, samt opsætning af ladeinfrastruktur. Ordningen integreres i Rejseplanen og med Rejsekortet.
Vejnettet med guidning af bilister udvides via indsamling af realtidsinformationer og opsætning af yderligere skilte.
Belysningen i buslæskærme udskiftes fra lysstofrør til LED lamper.
Der ønskes opsætning af Touch-screens på udvalgte steder samt i buslæskærme, så det er muligt at
booke sine rejser samt se relevante informationer. Dette kan der ikke opnås EU-støtte til.
Der udvikles et forbrugersystem ’CO2.0’ der samler forbruger data fra hhv. eButler og Rejsekortet om
folks ressourceforbrug i husholdningen og i deres valg af mobilitet. Der kan gives tilbagemeldinger på
folks CO2 reduktioner, energiforbedringer mv.
Ud fra ’CO2.0’ udvikler Himmerland Boligforening en app med informationer til deres lejere.

De ovenstående demonstrationsprojekter skal lede hen imod et CO2 neutralt Aalborg i 2050.
Der er følgende partnere i Aalborg:

Partner
Aalborg Kommune

Aalborg Universitet
Himmerland Boligforening
NGF Nature
Nordjyllands Trafikselskab
Greenabout
Kamstrup
Grundfos
Aage Vestergaard Larsen
A/S

Elementer
Koordinator, buslæskærme med LED belysning og touch screens,
realtidsinformationer på vejene og vejvisning, udvikling forbrugersystem CO2.0 og ejer af eButler og opsætning af sorte bokse,
installering fjernaflæste målere på vand (Vand A/S), fjernaflæste
målere på varme (Aalborg Forsyning, Varme), anvendelse af
overskudsvarme samt køling af nyt universitetshospital, indsamling organisk materiale og plast, styrket samarbejde med virksomheder ift. affaldssortering, renovering skoler.
Monitorering og evaluering, medudvikling af CO2.0
Boligrenoveringer
Produktion af biogas og opsætning af tanke.
Busser på biogas evt. elbusser, integration med Rejsekort og Rejseplan
Deleordning med elbiler og blanding af elcykler og alm. cykler
Datahjemtagning fra vand, varme, elforbrug samt udvikling af
eButler
Lavenergipumper og smart styring
Sortering og forarbejdning af plast

Tabel 1: Partnere i Aalborgs projekt samt hvilke elementer de skal implementere.

Som fundament for, at de foreslåede projekter i Aalborg kan gennemføres, er der lavet aftaler med nedenstående stakeholders:

HEF, installering af fjernaflæste målere på elforbrug udrulles som første etape i 9220 i 2016/2017.

Renovationen, separat indsamling af organisk affald og husholdningsplast.

Rangsell levering af organisk affald og plast fra industrien.

Kloak A/S modtager via kloaksystemet organisk affald fra Himmerland bolig forening.

Vejdirektoratet anvender biogas i 10 af deres tunge køretøjer (vintermateriel), samt anvender Greenabouts deleordning.

Region Nordjylland med fjernkøling til Universitetshospitalet samt biogas i 25 køretøjer og anvender
Greenabouts deleordning samt lav energipumper.

Portland yderligere overskudsvarme til Varmeforsyningen.

AFA JCDecaux er med på at opsætte Touchscreens i buslæskærme, samt udskifte belysning til LED
teknologi.
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De væsentligste NBE virksomheder i Aalborg Øst (Regionsvaskeriet, Fibertex nonwoven, Fibertex personale care, Havnen, NKI, Marius Pedersen, Bladt Industries, Siemens).

Økonomi for Aalborg Kommune
I forbindelse med budgetlægning 2015-2019 blev der givet nedenstående input:
Der gøres opmærksom på, at der til EU-projektet Horizon 2020 – Smart City Aalborg Øst, såfremt
projektet godkendes i EU i foråret 2015, skal afsættes en anlægsramme på skønnet 15 mio EURO
svarende til brutto 122 mio. kr. i årene 2015-19 med hovedvægt på perioden 2016-18. Heraf forventes EUs medfinansiering at udgøre skønnet 37 mio. kr., ligesom en række allerede besluttede
anlægsinvesteringer vil kunne udgøre en del af anlægsrammen. Der pågår aktuelt nærmere kortlægning heraf.
De nævnte beløb er det totale beløb for hele Horizon konsortiet og ikke kun for Aalborgs andel. Beløbene er
derfor ikke længere korrekte.
Grundet forskellige omstændigheder er alle beløb fra Aalborgs partnere ikke på plads endnu. Men bibeholdes alle 9 partnere i Aalborg, kan det ikke forventes at hele støtten som Aalborg Kommune er berettiget til
kan hentes hjem, men den må fordeles mellem alle partnere efter en fordelingsnøgle.
Da implementering skal foregå i begyndelsen af projektperioden, skal de største budgetter afsættes i 2016
og 2017. De eksisterende anlægsrammer er tænkt ind så vidt muligt. De beløb, som står under medfinansiering i skemaet, er ikke dækket af nuværende budgetter med mindre andet er anført.
Projekt

Antal

Omkostning, kr.

Skønnet
EU-støtte,
kr.

Medfinansiering, kr.

I alt
110

40.875.000
6.6000.000

22.965.000
6.600.000

17.910.000
0

Busser på biogas, linje 11,14,17 – ekstraomkostninger
som betales til NT.
4 af de 23 busser udskiftes indenfor eksisterende kontrakt
Køretøjer på biogas i samarbejde med Vejdirektoratet
og Regionen
Ekstra biogas tankanlæg

23

11.700.000

4.680.000

7.020.000

Udskiftning lysstofrør til LED belysning i buslæskærme

43

Projekter der er nødvendige ift. krav til ansøgningen
Personaleressourcer, i mandmdr.

10
19
1

Køling Nyt Universitetshospital
Finansieres over taksten, men der søges støtte til sammenkobling af fjernvarmens eksisterende overvågningsog styringssystemer.
Ekstra overskudsvarme tilføres fjernvarmesystemet
Fjernaflæste varmemålere (Aalborg Forsyning, Varme)
Fjernaflæste vandmålere (Vand A/S)
Som alternativ finansiering kan Vand AS evt. pålægges
finansieringen indenfor egne rammer på linje med HEF
og fjernvarme.
eButler (sorte bokse og driftsudgifter)
Udvikling CO2.0 forbrugersystem
Styrket samarbejde med virksomheder, bolig- og grundejerforeninger ift affaldssortering, ½ mio. kr. om året i 5
år.
Projekter der kan give øget værdi til området 9220 og
i ansøgningen, men som kan udgå
Touch screens/realtidsinfo. ved busstoppesteder
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150.000
m2

3.500
3.500

1.305.000
1.305.000
0
2.480.000
2.480.000
Der søges statsstøtte evt. sammen med Naturgasselskab
Ekstraomkostning til AFA JCDecaux forventes
finansieret via besparelse på elforbruget
27.000 kr. årligt.
4.000.000
4.000.000
0

Aftale mellem Varme og Portland
Finansieres indenfor eksisterende rammer
2.540.000
0
2.540.000

3.000.000
6.750.000
2.500.000

1.200.000
2.700.000
0

1.800.000
4.050.000
2.500.000

I alt

11.000.000

2.400.000

8.600.000

40

5.000.000

0

5.000.000
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Projekt

Antal

City Sense - Bluetooth sensors + realtidsskilte
Skolerenoveringer: energiadfærd/undervisning/ efteruddannelse.
Som alternativ finansiering kan Skoleforvaltningen evt.
pålægges finansiering indenfor budgetterne til skolerenoveringer.

Omkostning, kr.
2.000.000
4.000.000

Skønnet
EU-støtte,
kr.
800.000
1.600.000

Medfinansiering, kr.
1.200.000
2.400.000

Note. Medfinansiering til timer er 100 %, udstyr mv. ca. 40 %.
Tabel 2: Skønnet budget for Aalborg Kommune inklusiv Aalborg Fjernvarme i løbet af projektperioden 2016-2020.
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Bilag:
Bilag 1 Overordnet budget fordelt mellem de forskellige byer og arbejdspakker.
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Punkt 5.

Høring af ny fælleskommunal digitaliseringsstategi
2014-185390
Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter anbefaling fra Direktørgruppen, at Magistraten godkender
høringssvaret med henblik på fremsendelse til KL – jf. sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund for ny digitaliseringsstrategi
Den nuværende fælleskommunale digitaliseringsstrategi udløber ved udgangen af i år. KL har derfor sendt
et forslag til ny strategi i høring. Forslaget har titlen: ”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016 – 2020”.
KL forventer, at strategien godkendes i bestyrelsen inden sommerferien. Derefter skal temaerne konkretiseres i projekter. Digitaliseringsstyrelsen arbejder parallelt med en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Til
dette arbejde er der nedsat en styregruppe, hvor bl.a. KL og Danske regioner indgår. Det forventes, at de
overordnede rammer for den fællesoffentlige strategi aftales i økonomiaftalen for 2016, og strategien forventes færdig i oktober 2015 til politisk godkendelse.
Det følgende er en opsummering af høringsversionen af den fælleskommunale strategi, hvor kommunens
kommentarer til de enkelte afsnit er indarbejdet. I bilag findes udfyldt spørgeskema, som er den form, som
kommunens høringssvar skal afleveres i.
Digitalisering frem mod 2020
Strategien bygger på en vision om, at det fælleskommunale arbejde med digitalisering skal underbygge og
styrke: En decentralt funderet offentlig sektor, der på én gang yder og faciliterer nær og tilgængelige, sammenhængende og effektiv service for og med borgerne og virksomhederne”
Det er målet, at i 2020
 skal digitalisering styrke oplevelsen af nærhed og indflydelse, fordi borgerne hjemmefra har nem adgang
til service og data
 møder borgerne en sammenhængende offentlig sektor, der er i stand til at koordinere, udveksle og genbruge data til stor gavn for borgernes oplevelse af effektfulde og sømløse forløb
 møder borger og virksomheder en effektiv kommunal sektor, hvor digitalisering sikrer at henvendelser
behandles hurtigt og ”on the spot”.
I strategien er denne vision udmøntet i en række temaer:
 Det fælles fundament for en ny strategi
 Fokuseret fællesoffentligt samarbejde om digitalisering
 Borgerbetjening 3.0
 Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi
 Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd
 Kommunernes rammearkitektur – fælles strategiske spilleregler
 Smart digital beskæftigelsesindsats
 Borgerne skal videst muligt mestre eget liv
 Digital sammenhæng for børn og unge
 Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst
 Effektiv styring og administration.
Aalborg Kommune er overordnet enig i vision og temaer.
Men der savnes et tema om digital ledelse:
Det er vigtigt, at der også sættes fokus på at udvikle den centrale og decentrale digitale ledelse i kommunerne. Der er fortsat behov for at skærpe forståelsen for og forventningerne til digital ledelse (bl.a. for at sikre
implementering i bund), og ledelsesopgaven er forskellig, afhængigt af det faglige indhold og ledelsesniveauet. Ledelsesopgaven handler f.eks. om adfærd og strategi, der støtter digitaliseringen. Et aspekt kunne
være om der er særlige krav til offentlige ledere, og hvilke digitale kompetencer, der er brug for frem til 2020.
Det fælles fundament for en ny strategi
I dette afsnit opstilles en række målsætninger:
 ambitiøse gevinster.
 et stærkt fælleskommunalt samarbejde
 at gå fra monopol til samarbejde - om sund konkurrence, innovation og rammearkitektur
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Aalborg Kommune er enig i disse målsætninger.
Dog bør der være et stærkere fokus på implementering i bund – ikke bare arbejdsgange, der skal ændres og
brugere, der skal ændres. Der skal også være fokus på borgernes adfærd. Et forslag kunne være en fælles
drejebog for implementeringsprocessen.
Fokuseret fællesoffentligt samarbejde om digitalisering
I dette afsnit sættes fokus på samarbejdet mellem regioner, staten og kommunerne.
For at sikre tilstrækkelig mobil og bredbåndsdækning i alle dele af landet, opfordres staten til at stille skrappere krav til teleselskabernes dækning.
Desuden er der fokus på videreudvikling af den fælles offentlige infrastruktur f.eks. NemID, digital post indenfor rammerne af en fælles offentlig rammearkitektur.
Aalborg Kommune er enig i disse prioriteringer, men savner dog fokus på de handlemuligheder, der trods alt
er i kommunerne. Der savnes noget retningsgivende for, hvordan kommunerne henholdsvis fælles og hver
for sig kan og skal arbejde for bedre dækning.
Med hensyn til de store fælles projekter kunne der evt. sættes mere fokus på risikostyring, f.eks. i form af et
uvildigt projektråd.
Borgerbetjening 3.0
Dette afsnit handler om den digitale borgerservice. Det er særligt vigtigt med brugervenlige, tidssvarende og
tilgængelige løsninger, samt at front-office og back-office skal hænge bedre sammen. F.eks. nævnes virtuelle kontaktcentre, samt at den digitale service skal være findes, der hvor borgerne er på nettet f. eks. skoler
og institutioner.
Aalborg Kommune er naturligvis enig i, at de digitale løsninger skal være brugervenlige, samt at der er et
meget stort behov for det. Men der savnes en klar arbejdsdeling mellem, hvad der bør gøres fælles og lokalt.
Det er ikke hensigtsmæssigt, at alle 98 kommuner hver især skal forbedre brugervenlighed på alle områder.
Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi
Data er digitaliseringens råstof, hvor der er store potentialer via deling af data og at udnytte udtræk til ny
viden.
Aalborg Kommune er enig i betydningen af data, og at der skal arbejdes med deling af data og på at udtrække viden af data, f.eks. gennem ledelsesinformation.
Men vi er også af den opfattelse, at synsvinklen på data bør være bredere. Data kan også skabe merværdi
ved at kommunerne stiller egne data til rådighed for erhvervsliv, forskere og borgere for at fremme bæredygtighed og vækst. Det arbejde har Aalborg Kommune allerede igangsat med Open Data Lab Aalborg, som er
en del af Smart Aalborg-indsatsen.
KL bør aktivt og klart arbejdet på, at nationale krav til dataopsamling/registrering ikke får konsekvenser for
den driftsstabilitet, som vi oplever i kommunerne. F.eks. ser vi på arbejdsmarkedsområdet at den daglige
systembenyttelse er blevet afhængig af at styrelsens systemer er online.
Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd
Målet er at skabe tryghed for borgerne om håndtering af oplysninger og forbedre datasikkerheden. Risikoen
for utilsigtede hændelser skal begrænses gennem at hæve medarbejderes opmærksomhed og viden om
håndtering af data. Samarbejdet om it-sikkerhed i den offentlige sektor skal være med til at løfte sikkerhedsniveauet.
Bedre mulighed for borgerne til at se egne data og følge egne sag er et strategisk emne som har været oppe
i mange år. Tidligere arbejde med at konkretisere er løbet ind i store tekniske, juridiske og økonomiske udfordringer. Her savnes yderligere konkret retning baseret på disse tidligere erfaringer.
At sikkerhedsniveauet skal styrkes lyder selvfølgelig fornuftigt, men et af de basale spørgsmål er, hvordan
det balanceres med risiko og økonomi.
Der savnes en fælles indsats som i højere grad standardiserer og konkretiserer hvordan feks. ISO 27.001
skal udmøntes lokalt. Det vil betyde, at kommunerne med én stemme kan betrygge borgerne i hvilket sikker-
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hedsniveau, der er valgt, samt gøre en meget kompleks opgave mere enkel i de enkelte kommune – og spare timer og konsulentudgifter.
Kommunernes rammearkitektur – fælles strategiske spilleregler
IT-løsninger skal hænge sammen på tværs og data skal genbruges. Fælles IT-arkitekturstyring skal sikres
gennem mål, organisering og kompetencer.
Aalborg Kommune er enig i vigtigheden af fælles rammearkitektur. Et spørgsmål, som strategien gerne må
besvare er, hvordan arbejdsdelingen om arkitektur skal være og udvikle sig fælles og i de enkelte kommuner.
Smart digital beskæftigelsesindsats
Den digitale beskæftigelsesindsats skal udvikles og muliggøre, at den ledige kan tilrettelægge sit eget forløb
sammen med jobcentret. Virksomheder skal kunne finde den arbejdskraft, de har brug for ved hjælp af digitale løsninger.
Det bør være et specifikt mål, at vi kommunalt ikke indfører flere registrering end højest nødvendigt. Vi skal
ligeledes fokusere på, at vi rent faktisk bruger indsamlede data før vi ”bare” pålægger borgere eller ansatte
flere registreringskrav. KL bør løfte dette ansvar uanset om kravene kommer fra fælles kommunal eller national side.
Borgerne skal videst muligt mestre eget liv
Afsnittet handler primært om udbredelsen velfærdsteknologier på social- og sundhedsområdet.
Dette kan kun gennemføres, hvis borgerne møder en kommunal sektor, der tilbyder sammenhængende og
effektiv service, som en udvikling af digital sagsunderstøttelse på området.
Der skal leveres indsatser, der bygger på viden om effekt. IT-systemerne skal systematisk opsamle effektdokumentation, der stilles til rådighed for medarbejderne.
Borgerne skal være mest muligt selvhjulpne med velfærdsteknologier og mobile løsninger, f.eks.apps. Endelig skal der arbejdes med fremskudte indsatser med digitale løsninger, f.eks. på hjemløseområdet.
Synsvinklen i afsnittet meget præget af effektiviseringstankegang og forbundne gevinster og ses ikke fra
borgerens synspunkt. Borgerne skal mere i fokus. Gennem rehabilitets-tankegangen skal der skabes en
livsglæde og værdi for borgeren.
Tværfagligt samarbejde i sundhedssektoren og det fælles arbejde bør have mere vægt. Der står meget lidt
om telemedicin og de perspektiver, der er heri, og om de problemer, der kan være for kommunerne i forhold
til opgaveflytning uden ressourcer. På sundhedsområdet er der rigtig meget, som vil få konsekvenser for
kommunernes opgaveløsning. Det er vigtigt, at kommunerne forholder sig offensivt til denne udvikling og har
en strategi for, hvordan der skal arbejdes med digitalisering, telemedicin m.v., betydningen for løsningen af
kerneopgaven og samarbejdet med regionerne og de praktiserende læger.
Fælles kommunikationsstandarder bør sættes endnu mere i fokus – især når det drejer sig om kommunikationen mellem kommunen og de praksislæger læger.
Digital sammenhæng for børn og unge
Der skal være sammenhæng i børn og unges læring gennem udbredelse af digitale læremidler og digital
understøttelse af samarbejdet mellem lærere, elever og forældre.
Aalborg Kommune er generelt enig i den strategiske beskrivelse og de opstillede mål, omend der i stor udstrækning beskrives nuværende kendte tiltag. Der savnes nye visioner og strategiske tiltag, som dækker
årene frem til 2020.
Der beskrives sammenhæng for borgerne på tværs af 0-18 år. Her savnes konkrete tiltag i forhold til den
digitale udvikling mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Kan digitalisering gøre, at elever anspores
til ungdomsuddannelse eller at overgangen til ungdomsuddannelse gøres nemmere?
Det beskrives at ”kommunikation med brugerne skal styrkes ved at bruge de samme digitale platforme på
tværs af fx dagtilbud, folkeskole og fritidstilbud”. Er det en styrke, at der i en agil (hastig, foranderlig) verden
trækkes tanker på ”samme digitale platform”? En åben arkitektur i brugerportalsinitiativet med snitflader til
brugertilpassede løsninger bør være en mulighed.
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Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst
Der skal tilvejebringes gode fysiske rammer og vækstvilkår for borgere og virksomheder ved anvendelse af
offentlige data og ny teknologi.
Aalborg Kommune er enig i strategien.
På affaldsområdet nævnes, at brugen og tilgængeligheden af sammenlignelige data over for borgeren stimulerer til en bæredygtig adfærdsændring. KL’s oplæg kunne godt bredes ud således, at også ressourceforbrug og adfærdsændring inden for andre kommunale forsyningsvirksomheder – specielt fjernvarme – medtages, idet der her må antages at ligge et væsentligt potentiale.
Tilsvarende bør Smart City tankegangen, hvor informations- og kommunikationsteknologien bl.a. med ”Internet in Things” benyttes til at skabe vækst og bæredygtig udvikling som en af forudsætningerne for udviklingen af den kommunale velfærd, fremstå tydeligere.
Smart city giver desuden mulighed for at skifte fra en reaktiv til en proaktiv administration, hvor vi reagerer
inden problemet opstår – ”skifter pæren lige inden den springer”.
En forudsætning for Smart city er desuden en infrastruktur (netværk) der kan bære ”Internet of Things”

Effektiv styring og administration
Digitalisering skal bidrage til en mere effektiv og innovativ opgavevaretagelse og til bedre udnyttelse af de
offentlige ressourcer i administrationen og servicen overfor borgere og virksomheder.
Temaet lægger vægt på
 hurtigere, smartere og rigtige afgørelser via sammenhængende it-systemer
 korrekte udbetalinger og kontrol med sociale ydelser
 at digitalisering skal benyttes til bedre udnyttelse af ejendomsportefølje og vedligehold heraf
 intelligent ledelsesinformation
Endelig lægger temaet vægt på professionel og effektiv it-drift f. eks. via fælles drift og indkøb flere kommuner imellem.
Aalborg Kommune er enig i fokusområderne. Det er positivt, at der lægges op til mere kommunalt samarbejde.
Der bør dog være stærkt fokus på at konkurrence og prisudvikling inden for de fælles udbud (SKI, KOMBIT)
er gunstig for kommunerne frem for de priser kommunerne kan opnå i egne udbud.
Det er vigtigt, at business cases på nye fælles systemer er realistiske mht. de enkelte kommuners besparelsespotentialer.
Med de fælles systemer skal der være lokalt råderum i forhold til lokale organiseringer, arbejdsgange og
ledelsesmodeller.
Mht. talegenkendelse er der oplevet udfordringer ift. effektiviseringsgevinster.
Generelle kommentarer til udformning
Strategien består for en stor dels vedkommende af initiativer, der allerede er igangsat. For at sikre at strategien er tilpas skarp og kan fungere frem til 2020 bør strategiens nye målsætninger og pejlemærker formuleres skarpere og trækkes tydeligere frem.
Teksten er meget lang (33 sider) og den kan med fordel gennemskrives og forkortes. Derved vil målsætninger og pejlemærke fremgå tydeligere. De mange informationer om områderne kunne lægges ud i bilag.
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Bilag:
Udfyldt spørgeskema - KL's høring af fælleskommunal digitaliseringsstrategi.docx
2014-185390-3 Fælleskommunal digitalisering_udsendelse.pdf 13724949_1_1.pdf
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Punkt 6.

Rærup Deponi, Halsvej, Rærup. Kommuneplantillæg 5.011 med Miljørapport (VVM og
MV) og Lokalplan 5-9-105 med Miljørapport (MV) (2. forelæggelse)
2012-53030
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.
Ændringer i planerne
I forhold til de godkendte forslag (december 2014) er der kun foretaget redaktionelle justeringer.

Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
Teknik- og Miljøudvalgets møde 23. maj 2013 (punkt 4).
Fordebat
Teknik- og Miljøudvalgets møde 23. maj 2013 (punkt 4). Fordebatten forløb fra 5. juni til 3. juli 2013.
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 24. november 2014 (punkt 2)
Magistratens møde 8. december 2014 (punkt 5)
Byrådets møde 15. december 2014 (punkt 14).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 22. december 2014 til og med 1. marts 2015.
Formål
Rærup Deponi ejes af I/S RenoNord, som er en affalds- og energivirksomhed, der behandler affald fra borgere og virksomheder i 5 nordjyske kommuner (Aalborg, Jammerbugt, Brønderslev, Rebild, Mariagerfjord).
I/S RenoNord’s opgave er at brænde affald og producere el og fjernvarme af energien og sørge for miljørigtig deponering af affald på deponiet i Rærup.
Rærup Deponi omfatter et areal på 34 ha. Det blev planlagt i 1987, og var en del af en samlet løsning for et
større deponiområde, som også omfatter Nordjyllandsværkets deponi for restprodukter (herunder aske og
slagger) samt Aalborg Fjordudvalgs havbundssedimentdeponi. Deponierne formes som bakkeøer i landskabet.
3

Rærup Deponi kan, ifølge hidtil gældende planer, rumme 2,5 mio. m affald. Deponiets kapacitet er ikke opbrugt, men det er nødvendigt på nuværende tidspunkt at få større volumen til deponering, hvis man vil sikre
anlæggets drift i en lang årrække.
For at undgå nye arealudlæg til deponering, ønskes i stedet, at deponiets rumfang øges, så bakkeøens
maksimale højde ændres fra kote 20 til kote 25. Den større volumen forventes at forlænge deponiets levetid
med 50 år. Det betyder, at der inden for lokalplanområdet, bliver en samlet deponeringskapacitet på omkring
100 år.
Ud over den forøgede deponeringsmulighed er det et vigtigt mål med lokalplanen, at Rærup Deponi færdigbehandles i etaper, og efterbehandles til naturområde, med mulighed for at indrette fritidsaktiviteter, som
f.eks. mountainbiking og kælkning.
Lokalplan 5-9-105 omfatter hele Rærup Deponi (ca. 34 ha.), mens kommuneplantillæg 5.011 med Miljørapporten (MV og VVM) kun omfatter 1. etape af deponiet (ca. 4 ha.).
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Miljøvurderingen (MV) for kommuneplanen er indarbejdet i VVM-redegørelsen i den særskilte rapport: Miljørapport (VVV og MV), se afsnittet om VVM nedenfor. Miljørapporten for lokalplanen er indsat som bilag 3 i
lokalplanen.
Begge miljørapporter er udbygget med en sammenfattende redegørelse. Her beskrives, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvorfor den godkendte plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der
også har været behandlet, og hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige påvirkninger af planen.
VVM – Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
Planerne er omfattet af ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet” ” bilag 1, pkt. 9 vedr. ”Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling eller
deponering” samt af bilag 2, pkt. 11 b ”Anlæg til bortskaffelse af affald”.
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Det skal bemærkes, at Miljørapporten (MV og VVM) (ligesom kommuneplantillæg 5.011) kun omfatter den
igangværende ”Etape 1”. Udvidelsen af deponiet til kote 25 inden for dette område øger kapaciteten til de3
3
ponering af affald fra 280.000 m til 625.000 m .
VVM-tilladelse
Byrådets endelige godkendelse af planerne betyder, at der gives VVM-tilladelse til udvidelsen af deponiet.
Tilladelsen gives på baggrund af Miljørapporten (VVM og MV).
Kommuneplanen
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde ”5.9.T1, Nordjyllandsværket og
affaldsdepoter.”
Til kommuneplanen er udarbejdet tillæg nr. 5.011, idet projektet er VVM-pligtigt (se ovenfor). Kommuneplantillægget vedrører en ny retningslinje ”14.1.14 Rærup Deponi, Halsvej”. Kommuneplantillægget omfatter kun
den igangværende ”Etape 1”, som beskrevet ovenfor under VVM.
Lokalplan 15-013
Nærværende lokalplan omfatter delområde I (losseplads) i lokalplan 15-013 fra 1987. Med byrådets endelige
vedtagelse af lokalplan 5-9-105 ophæves ”delområde I” i lokalplan 15-013.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Såfremt kommunen overtager de efterbehandlede naturarealer og evt. indretter fritidsaktiviteter, kan der
blive udgifter til anlæg, drift og vedligeholdelse.
Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.

Magistraten

Møde den 20.04.2015
kl. 14.00

Side 26
3 afaf478

Magistraten
Bilag:
Udvidelse af Rærup Deponi (etape 1) - Miljørapport - VVM og MV.pdf
Kommuneplantillæg 5.011 for Rærup Deponi, Halsvej med VVM og MV
Lokalplan 5-9-105 med Miljørapport, Rærup Deponi, Halsvej, Rærup, Landområde Nord
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Punkt 7.

Boliger og boldbaner vest for Frejlev skole, Kommuneplantillæg 6.015 og Boldbaner,
Frejlev skolevej, Frejlev, Lokalplan 6-3-104 (2. forelæggelse)
2014-003666
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.
Ændringer i planerne
I forhold til de godkendte forslag (december 2014), er der, ud over redaktionelle justeringer, foretaget følgende
ændringer:
Lokalplanen
For at sikre større afstand mellem boldbanerne og boligområdet mod nord er der ændret i bredden på det
nordlige beplantningsbælte, så det minimum skal have en bredde på 14 meter. Der er endvidere stillet krav om
at den rekreative sti, der skal etableres i eller i tilknytning til det nordlige beplantningsbælte, skal etableres
mindst 5 meter fra det nordlige skel. Endelig er der for at sikre en blød overgang mellem boligområde og
beplantningsbælte tilføjet, at de to nordligste rækker beplantning primært skal være buske.

Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Ændringer i planerne
I forhold til de godkendte forslag (december 2014), er der, ud over redaktionelle justeringer, foretaget følgende ændringer:
Lokalplanen
For at sikre større afstand mellem boldbanerne og boligområdet mod nord er der ændret i bredden på det
nordlige beplantningsbælte, så det minimum skal have en bredde på 14 meter. Der er endvidere stillet krav
om at den rekreative sti, der skal etableres i eller i tilknytning til det nordlige beplantningsbælte, skal etableres mindst 5 meter fra det nordlige skel. Endelig er der for at sikre en blød overgang mellem boligområde og
beplantningsbælte tilføjet, at de to nordligste rækker beplantning primært skal være buske.
Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 11. december 2014 (punkt 6)
Magistratens møde 15. december 2014 (punkt 16)
Byrådets møde 15. december 2014 (punkt 15)
Forslagene har været offentliggjort i perioden 22. december 2014 til og med 23. februar 2015.
Formål
Der har gennem længere tid været et stort pres på de eksisterende boldbaner i Frejlev, hvorfor der har været
ønske om at udvide idrætsanlægget med yderligere to boldbaner i tilknytning til de eksisterende baner og
Frejlev skole. Der er på kommunens budget for 2015 bevilget penge til at etablere boldbanerne.
Baggrunden for kommuneplantillægget er, at kommunen ønsker at udvide boldbanerne i Frejlev. Samtidig
ønskes mulighed for en fortsat udvikling af Frejlev by vest for skolen – primært i form af boligområder. Kommuneplantillægget omfatter således både en udvidelse af det eksisterende område til offentlige formål i tilknytning til Frejlev Skole samt en udvidelse af det eksisterende boligområde ved Griegsvej, så der sikres
sammenhæng i arealudlæggene.
Formålet med lokalplanen er at skabe rammerne for, at der kan etableres to boldbaner indenfor lokalplanområdet. Anvendelsen af området er således fastlagt til offentlige formål i form af boldbaner.
Med lokalplanen overføres lokalplanområdet til byzone.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering.
VVM – Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
Kommunen har modtaget en klage over at der ikke er foretaget en VVM før anlæggelse af tilstødende boldbaner i umiddelbar forlængelse af nuværende boliger. Klagen begrundes med at boldbanerne anlægges i
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og at der ikke er taget stilling til hvorvidt støjniveauet
overstiger det acceptable niveau.
Kommunen har redegjort for, hvorfor der ikke er lavet VVM-screening eller VVM-redegørelse. Klagen er videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet.
Kommuneplanen
Frejlev er i kommunens hovedstruktur ”Vision 2025” udpeget som en by med vækstpotentiale. På grund af
stærke drikkevandsinteresser i området ved Frejlev – særligt syd og øst for byen – er udviklingsretningen for
Frejlev mod vest.
Etableringen af Griegsvej i 2012/2013 var næste skridt i byudviklingen i Frejlev. Med placeringen af Griegsvej blev der samtidig peget på de kommende boligområder i Frejlev, som ligger placeret på arealet mellem
Griegsvej og den eksisterende by. Som en del af denne byudvikling skal der nu etableres to boldbaner i tilknytning til skolen og idrætsanlægget, hvilket bliver muligt med dette kommuneplantillæg og lokalplan.
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Da en del af arealet til de nye boldbaner ligger indenfor OSD-område (område med særlige drikkevandsinteresser) er der i kommuneplantillægget en redegørelse, der begrunder, hvorfor det er nødvendigt at placere
og etablere boldbanerne på det pågældende areal.
Kommuneplantillægget og lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 6.6.N4 Hasseris
Enge, som har fokus på rekreative værdier, landbrug og naturbeskyttelse. Der er således ikke overensstemmelse med de eksisterende rammebestemmelser. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som
sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Desuden rammelægges yderligere areal til både boldbaner og boliger.
Kommuneplantillægget ændrer også kommuneplanens retningslinje 2.1.1, som er tilpasset de nye byroller jf.
hovedstrukturen "Vision 2025". Opgørelsen over ledige arealer er ligeledes opdateret.
Som følge af det nye udlæg til byformål er området, benævnt "Øvrige landområder", i kommuneplanens retningslinje 11.2.3 reduceret.
Kommuneplantillæg 6.015 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et særskilt dokument.
Økonomi
På kommunens budget for 2015 er der afsat 3.5 mio. kr. til boldbaner i forbindelse med byudvikling. Pengene skal finansiere dels opkøb af jorden og dels anlæg af banerne.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelse:
1.

Grundejerforeningen Griegsvej v/ Morten Holmsberg

Henvendelsen er behandlet nedenfor.

1. Bemærkning fra Grundejerforeningen Griegsvej vedrørende boldbanernes placering, støjgener, blændet
udsigt, terrænregulering, beplantningsbælternes bredde samt konkret løsningsforslag.
Kan ikke billige placeringen af boldbanerne, som vil støde direkte op til privat bebyggelse. Boldbanerne vil
være til særdeles stor gene for beboerne i området på Griegsvej – først og fremmest fra den uro og støj der
givet vil fremkomme ved brug af banerne. Boldbanerne vil være en meget stor kontrast til den eksisterende
natur i dag.
Som potentielle grundkøbere blev vi af ejendomsmægler gjort bekendt med, at området syd for Griegsvej
under ingen omstændigheder ville blive benyttet til andet end landbrug, da området er kategoriseret som
område med særlig drikkevandsinteresse. Med dette løfte har beboerne investeret adskillige millioner i grund
og bebyggelse, og nu er mange af husene på Griegsvej i fare for at falde i værdi, såfremt de påtænkte boldbaner opføres, eftersom der vil fremkomme voldsomme støjgener, massiv trafik og blændet udsigt over markerne.
I lokalplanen beskrives det, at området vil udsættes for en del jordarbejde, og at der er en terrænforskel indenfor området på ca. 5 meter fra syd mod nord, hvilket kræver at området nivelleres. Beboerne placeret
længst op ad de tiltænkte boldbaner ønsker på intet tidspunkt at bo direkte op ad en jordvold.
En løsning der imødekommer både kommunens planer og denne indsigelse vil være at vende banen 90
grader, og at der så kun blev etableret én bane i stedet for to. Dette begrundes med at én bane givet dækker
Frejlevs behov, da tendensen hælder mod færre børn og unge i byen. Der er næsten lige lukket en børnehave, og der nedlægges et ud af tre spor på Frejlev Skole.
I kommuneplanen er der tiltænkt frit kig fra nord mod syd over mark og eng. Dette forsvinder ved at opføre
boldbanerne.
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Det anføres i lokalplanen, at der skal oprettes et læbælte på 10 meter. Det er langt fra nok, når der ses på
det eksisterende læbælte, som er placeret om de gamle boldbaner. Det er over dobbelt så bredt, men ikke
effektivt nok. Læbæltet bør således være minimum 25 meter og med en højde på maksimum 4 meter. Stier
bør placeres på indersiden af læbæltet for at lette vedligeholdelsen og skåne den anlagte bebyggelse mod
indkig i haver og huse. Det foreslås, at der anlægges en grøn kile på 30 meter mellem boldbanerne og boligerne, hvilket svarer til den afstand der er i de øvrige kiler i udstykningen på Griegsvej.
Svar: Delvis imødekommet.
Arealet, som med lokalplanen planlægges anvendt til boldbaner, anvendes i dag til landbrugsjord. En anvendelsesændring fra åben-land til bymæssig bebyggelse er en stor ændring for omgivelserne og oplevelsen
af det pågældende areal.
Frejlev er en by, der mod nord, øst og syd er omgivet af massive drikkevandsinteresser, hvilket begrænser
udviklingsmulighederne i byen. Men Frejlev er som en af i alt 11 byer udpeget som en ”by med vækstpotentiale”, hvorfor der fortsat forventes en udbygning af byen. I den overordnede planlægning i kommuneplanen
er det således forudsat, at den fremtidige udviklingsretning for byen er mod vest. Det er også her den nyeste
udstykning er etableret, hvor der i den forbindelse blev etableret en ny fordelingsvej – Griegsvej – til at forsyne de nye områder i den vestlige del af Frejlev. Det har således hele tiden været planen, at Frejlev skulle
udvikle sig mod vest.
En stor del af boldbanerne er beliggende i et område, der er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). I forhold til at inddrage arealer i OSD til bymæssige formål (boldbaner, boliger mv.) er det
Naturstyrelsen, der er myndighed. Derfor er der som en del af kommuneplantillægget redegjort for, hvorfor
det ønskes at inddrage det pågældende areal til bymæssige formål. Det handler blandt andet om at forholde
sig til det funktionelle behov, grundvandsstrømninger, indvindingsopland, kildepladser osv. Naturstyrelsen er
i den offentlige høring ikke fremkommet med indsigelser eller kommentarer til udlægget af boldbanerne.
Der har gennem længere tid været pres på boldbanerne i Frejlev, når man tager udgangspunkt i hvor mange
medlemmer der er pr. bane. Derfor har det været et ønske at udvide med yderligere to boldbaner i tilknytning
til de eksisterende baner og Frejlev Skole. Med denne udvidelse vil belægningen på banerne svare til en
gennemsnitlig belægning. Det vil sige, at den eksisterende brug af banerne, med det antal medlemmer der
er i foreningerne, vil blive fordelt på flere baner. Det reelle behov er to nye baner, hvorfor forslaget om kun at
etablere én bane, som vendes i den anden retning, ikke kan imødekommes. Selve indretningen og brugen af
arealet vil dog være fleksibel, forstået sådan at der ikke forventes to faste 11-mands baner, men en blanding
af 11, 7 og 5 mands baner efter behov, ligesom spilleretningen kan variere.
Da der er tale om at fordele brugerne af anlægget på flere baner, forventes det ikke at der sker en væsentlig
ændring i antallet af brugere. Det forventes derfor heller ikke, at der vil ske en væsentlig ændring i trafikken
til og fra banerne. Biltrafikken vil uændret ske til og fra området ved skolen og hallen ad Frejlev Skolevej.
Den cyklende og gående trafik vil sandsynligvis ændre sig i takt med at boligområdet ved Griegsvej bliver
udbygget. Da forventes flere af de bløde trafikanter at benytte stinettet i området til og fra skole og fritidsaktiviteter.
Ved etablering af banerne vil der ske en terrænregulering af området, så det nivelleres ud. Denne terrænregulering skal foretages sådan, at de højdeforskelle der bliver i området, bliver optaget som en del af de beplantningsbælter der etableres i forbindelse med banerne. Der vil således ikke blive etableret jordvolde for at
regulere terrænet.
I lokalplanforslaget var der fastsat krav om, at der skulle etableres 10 meter brede beplantningsbælter mod
nord, vest og syd. Det primære formål med disse beplantningsbælter er at sikre en visuel afskærmning i
forhold til særligt de nærmeste boliger. Det er således ikke et egentligt støjværn men snarere en fysisk afskærmning mellem boldbaner og boliger/omgivelser. 10 meter brede beplantningsbælter op til boligområder
er ligeledes fastsat som krav ved andre nye boldbaner i Aalborg Kommune (Lokalplan 3-3-106), ud fra den
betragtning, at der er tale om træningsbaner, som ikke vurderes at øge miljøbelastningen væsentligt. Men
for at skabe den størst mulige afstand til de eksisterende boliger på Griegsvej, er beplantningsbælternes
bredde differentieret i den endelige lokalplan. Det nordlige beplantningsbælte skal således have en bredde
på minimum 14 meter, hvilket skaber en lidt større afstand. Endvidere er der fastsat krav om, at den rekrea-
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tive sti skal etableres mindst 5 meter fra det nordlige skel – enten i beplantningsbæltet eller lige syd for beplantningsbæltet. Derved undgås trafik af bløde trafikanter direkte op ad de nærmeste ejendomme.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 6.015 for et område vest Frejlev Skole
Lokalplan 6-3-104 Offentlige formål, boldbaner, Frejlev Skolevej, Frejlev
Indsigelse fra Morten Holmsberg pva. Grunderjerforeningen Griegsvej
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Punkt 8.

Køb af areal til nye boldbaner i Frejlev
2014-3265
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender betinget købsaftale angående køb af et areal på
ca. 33.831 m2 af matr. 7a, Frejlev By, Frejlev for en pris på
541.296,00 kr. (ekskl. omkostninger) med henblik på etablering af nye boldbaner i Frejlev, og samtidigt
tilkendegiver, at ville ekspropriere det pågældende areal, såfremt det ikke erhverves ved en frivillig aftale
herom.
Rose Sloth Hansen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Lokalplan 6-3-104 ”Offentlige formål, boldbaner, Frejlev Skolevej”
Lokalplan 6-3-104 ”Offentlige formål, boldbaner, Frejlev Skolevej” har til formål at udvide med yderligere to
boldbaner i Frejlev i tilknytning til de eksisterende boldbaner og Frejlev skole.
Der er bevilget penge til etablering af boldbanerne på kommunens budget for 2015.
En analyse af de udendørs idrætsanlæg i kommunen har vist, at en række klubber har en langt højere belastning på banerne, end de målsatte 70-80 medlemmer pr. bane, heriblandt St. Restrup IF, der anvender de
eksisterende baner ved Frejlev.
Mangel på kapacitet giver både problemer med afvikling af træning og kampe for klubberne, og den høje
spilbelastning nedsætter kvaliteten af banerne med dyrere drift til følge.
2
Kommunen ønsker derfor at erhverve arealet på ca. 33.831 m , således at boldbanerne kan udvides med
yderligere to, jf. lokalplan 6-3-104 ”Offentlige formål, boldbaner, Frejlev Skolevej”.
Areal og købesum
Sælger af arealet, samt arealets størrelse og placering fremgår af nedenstående skema.
2

Købesummen (ekskl. omkostninger) for arealet er i den betingede købsaftale sat til 16,00 kr. pr. m , i alt
541.296,00 kr.
Sælger
Bent Hedemand
Nibevej 344
9200 Aalborg SV

Matr.nr.
Del af matr. nr. 7a Frejlev
By, Frejlev
2
33.831 m

Vurdering
Planbestemmelser
Ej selvstændigt vurderet Lokalplan 6-3-104
Boliger og boldbaner,
Frejlev Skolevej, Frejlev

Overtagelsesdag
1. maj 2015.
Øvrige vilkår
Arealet er i lokalplan 6-3-104 udlagt til offentlige formål, fritidsanlæg (boldbaner).
Vejadgang til boldbanerne sker fra Frejlev Skole.
Salgstilbuddet er af sælgeren betinget af, at han opnår skattefritagelse for fortjenesten ved salget ifølge
ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt.
også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen, opfylder betingelserne for
at ekspropriere ejendommen. Der skal i lovgivningen foreligge ekspropriationshjemmel til det pågældende
formål, og det må kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.
Hjemlen til at ekspropriation er i den foreliggende sag planlovens § 47 stk. 1, hvorefter kommunalbestyrelsen
kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af en lokalplan. Den anden betingelse går ud på, at der skal være vilje til ekspropriation på
aftaletidspunktet, og at det skal kunne sandsynliggøres, at den ekspropriationsberettigede myndighed vil
ekspropriere, hvis en frivillig aftale ikke indgås. Det indstilles således, at byrådet træffer beslutning herom og
tilkendegiver, at man vil ekspropriere det pågældende areal, såfremt det ikke erhverves ved en frivillig aftale.
Økonomi
Omkostningerne til arealerhvervelsen og erstatning til forpagter skal betales af Park & Natur, projekt etablering af boldbaner ved Frejlev i forbindelse med byudvikling.
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Bilag:
Købsaftale underskrevet af sælger Bent Hedemand

Magistraten

Møde den 20.04.2015
kl. 14.00

Side 36
3 afaf378

Magistraten

Punkt 9.

Vivabolig - Odinsgade m.fl. - 214 almene familieboliger. Renoverings- og
driftsstøttesag - Endelig anskaffelsessum (skema C)
2014-22208
By- og Landskabsudvalget indstiller, at Byrådet godkender den endelige anskaffelsessum på 199.269.500
kr. for renoveringsprojektet og den tilhørende finansiering med støttede realkreditlån på 141.941.000 kr. samt
en gennemsnitlig husleje på 780 kr. pr. m2 pr. år (2014-niveau).
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Vivabolig, afd. 2 (tidligere Boligselskabet Østparken, afd. 5).
Afdelingen ligger i Vejgaard og består af tre bebyggelser, to i Odinsgade og én med adresse på Havrevangen og Bygholmen. Bebyggelserne er fra omkring 1960.
Odinsgade (lige numre) består af 3 paralleltliggende bygninger med grønne arealer imellem. De ligger mellem Odinsgade og Vejgaard Bymidte. Odinsgade (ulige numre) består af en vinkelbygning med et stort grønt
areal i vinkelen, der er orienteret mod sydvest. Før renoveringen var der i alt 107 stk. 2- og 3-værelseses
boliger.
Havrevangen og Bygholmen består af en U-formet bebyggelse, også med et stort grønt område i midten.
Bebyggelsen indeholdt før renoveringen 107 stk. 2- og 3-værelseses boliger.
Renoveringssagen er startet i 2007, hvor boligselskabet fremsendte en ansøgning til både Landsbyggefonden og kommunen om støtte til renoverings-, forbedrings- og ombygningsarbejder i afdelingen.
Der har herefter været arbejdet med sagen frem til oktober 2010, hvor boligselskabet fremsendte projektmateriale og ansøgning om godkendelse af skema A.
Projektet har gennem 2011 været drøftet mellem boligselskabet og Landsbyggefonden.
Skema A blev godkendt i byrådets møde den 12. december 2011 (punkt 2).
Landsbyggefonden godkendte den 25. januar 2012 skema A og den tilhørende finansieringsplan.
Projektet blev udsendt som 2 særskilte udbud i indbudt licitation i hovedentreprise, omfattende henholdsvis
Odinsgade som det ene område og Bygholmen og Havrevangen som det andet område. Renoveringen har
således været delt mellem to hovedentreprenører og er blevet gennemført som 2 selvstændige byggepladser.
Skema B blev godkendt i byrådet den 30. april 2012 (punkt 5).
Landsbyggefonden har den 11. oktober 2012 udarbejdet en finansieringsplan med tilhørende huslejeberegning svarende til økonomien i skema B.
Renoveringen gik i gang i maj 2012 og blev afsluttet i februar 2014.
Med renoveringen er antallet af boliger reduceret med 25 fra 214 til 189 boliger. Det samlede etageareal er
2
2
forøget fra 14.935 m til 15.074 m .
Ændringer i forhold til skema B
Byrådet godkendte i mødet den 8. april 2013 (punkt 5) en forhøjelse af kommunegarantien med 26,5 mio. kr.
til 117,1 mio. kr. i forhold til skema B. Det støttede realkreditlån var uændret, men på baggrund af en endelig
arealfordeling efter renoveringen og den af Landsbyggefonden udarbejdede finansieringsplan havde realkreditinstituttet ændret deres beregning af den nødvendige kommunale garanti for realkreditlånet.
Landsbyggefonden har den 25. september 2013 givet tilsagn om tilskud og lån til renoveringen og den 21.
november 2013 givet tilsagn om ekstra driftslån til projektet.
Landsbyggefonden har endvidere den 24. september 2014 godkendt en forhøjelse af de støttede lån med
ca. 6,9 mio. kr. til finansiering af indeksering af håndværkerudgifter udover fastprisperioden og til dækning af
ekstra huslejetab i forbindelse med genhusning samt til dækning af nogle uforudsete udgifter.
De ustøttede arbejder er steget med 18,3 mio. kr. og er brugt til tilkøb af forbedringsarbejder. Heraf er 13,5
mio. kr. brugt til udskiftning af vinduer og døre til alle boliger i afdelingen og er finansieret med et privat lån.
De resterende udgifter til forskellige tilkøb på 4,8 mio. kr. er finansieret via afdelingens henlæggelser. Det
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drejer sig om separering af kloak i terræn, udskiftning af belægninger på udvendige trapper, udskiftning af
radiatorer og stigestrenge i alle boliger samt forskellige andre arbejder. Disse tilkøb er godkendt af afde2
lingsbestyrelsen og Vivabolig og huslejestigningen på 53 kr. pr. m pr. år, som følge af vindues- og dørudskiftninger, er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 18. juni 2012.
Økonomi
Den samlede stigning i renoveringsudgiften i forhold til skema B er på 25,2 mio. kr. (14%).
Kapitaltilførsel
Det har været nødvendig med en kapitaltilførsel til afdelingen for at kunne gennemføre renoveringsarbejderne. Byrådet godkendte ved skema B et rente- og afdragsfrit lån efter 1/5-ordningen i henhold til nedenstående fordeling fastsat af Landsbyggefonden. Beløbet er betalt og anvendes til dækning af løbende driftsudgifter.
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen

Rente- og afdragsfrit lån
Rente- og afdragsfrit lån
Lån fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra egen dispositionsfond

I alt

20%
20%
20%
20%
20%

2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

100%

10.000.000

kr.

Finansiering:
Renoveringsudgift i alt

Støttede realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

Egen finansiering og
tilskud 2)

Kapitaltilførsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

- - - Kr. - - Skema B
Ændring

174.073.000
+ 25.196.500

135.030.000
+ 6.911.000

24.763.000
0

14.280.000
+ 18.285.500

10.000.000
0

117.131.000
+ 5.989.000

Skema C

199.269.500

141.941.000

24.763.000

32.565.500

10.000.000

123.120.000

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af tilskud på 6,0 mio. kr. fra ”egen trækningsret”, forbrug af henlæggelser på
8,8 mio. kr. og et fællespuljetilskud fra Landsdispositionsfonden på 4,3 mio. kr. samt privat lån på 13,5 mio. kr.
3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab. Garantiforpligtelsen er beregnet af det
långivende realkreditinstitut til 86,74 % af lånets hovedstol.

Huslejekonsekvenser
Renoveringen har med den angivne støtte og inklusive de selvfinansierede tilkøb givet en årlig huslejestigning på 267 kr. pr. m2 og den gennemsnitlige husleje er efter renoveringen steget til 780 kr. pr. m2 pr. år
(2014-niveau).
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Punkt 10.

Ekspropriation af rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger mv. i
området ved Krøjbergsvej, Marksvinget og Torndalstrand m.fl. - sommerhusområdet
Hals-Hou - etape 4+5
2015-003102
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
at der træffes beslutning om ekspropriation af rettigheder til etablering af spildevandsledninger og
sikring af ledningsanlæg ved tinglysning af deklarationer samt rettigheder til midlertidig brug af arealer til
arbejdsarealer og interimsveje mv. i henhold til lov om
miljøbeskyttelse §§ 58-64b og i overensstemmelse med proceduren i lov om offentlige veje §§ 43-67a,
at de indgåede forligsaftaler med lodsejerne om ekspropriationserstatningen godkendes, og
at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at indgå forlig med lodsejerne
vedrørende erstatningen.

Rose Sloth Hansen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Formål og begrundelse for ekspropriation. Ekspropriationens omfang
Aalborg Byråd har den 8. september 2014 (punkt 3) godkendt en ændring af kommunens spildevandsplan,
som bl.a. indebærer, at en nærmere afgrænset del af sommerhusområdet Hals-Hou, omfattende et område
fra Krøjbergsvej i syd til Marksvinget og Torndalstrand i nord (etape 4-5), skal spildevandskloakeres inden
den 31. december 2016. Baggrunden herfor er bl.a., at fortsat nedsivning af spildevand pga. høj grundvandsstand og tæthed mellem anlæggene ikke er miljømæssigt forsvarligt i sommerhusområdet.
Ændringen af spildevandsplanen indebærer, at denne del af sommerhusområdet (etape 4-5) nu skal spildevandskloakeres. Formålet hermed er at opnå forbedring af forholdene for afledning af spildevand i sommerhusområdet og forbedring af de miljømæssige forhold. Ejendommene skal herefter aflede sanitært spildevand til de planlagte offentlige kloakledninger.
For at gennemføre spildevandskloakeringen i overensstemmelse med ovennævnte ændring af kommunens
spildevandsplan er det nødvendigt at ekspropriere arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering af
spildevandsledninger og sikring af ledningsanlæggene ved tinglysning af deklarationer samt rettigheder til
midlertidig brug af arealer til arbejdsarealer og midlertidige veje (interimsveje) mv. i anlægsperioden.
Ledninger og brønde til spildevandskloakeringen placeres hovedsageligt i private fællesveje, hvor der tinglyses deklaration til sikring af anlæggene. På nogle ejendomme er det dog nødvendigt at etablere spildevandsledninger og -anlæg udenfor vejarealer, og på disse ejendomme tinglyses ligeledes en deklaration
med et servitutbælte til sikring af ledningsanlægget. Herudover er enkelte ledningsstræk placeret i kommuneveje. Fra hovedledning til skel på den enkelte ejendom etableres stik, som lodsejeren skal anvende ved
tilkobling af egne kloakker til anlægget.
Ekspropriationsbeslutningen omfatter rettighedserhvervelse til etablering og sikring af spildevandsledninger i
området i overensstemmelse med ekspropriationsplanen. Ledningsanlæggene sikres ved tinglysning af en
deklaration på de berørte ejendomme med et servitutbælte på 2-3 meter på hver side af ledningerne. Endelig omfatter beslutningen ekspropriation af rettigheder til midlertidig brug af arealer til arbejdsarealer, oplagspladser og til etablering af midlertidige veje (interimsveje) i anlægsperioden. Interimsvejene anlægges i
samme trace som ledningerne og fjernes, når anlægsprojektet er færdigt. Interimsvejene anlægges maksimalt i 6 m bredde. Efter endt benyttelse retableres arbejdsarealer og interimsveje.
Berørte ejendomme og anlægsperiode
Ekspropriationens omfang fremgår af udarbejdet ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelse samt
tilhørende ekspropriationsplaner, som forefindes i sagen. Nærværende ekspropriationsbeslutning omfatter
ejendommene lb. nr. 44, 47, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99,
100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 149,
150, 151, 152, 153 og 154.
Ekspropriationsbeslutningen i denne sag omfatter således i alt 70 ejendomme, hvoraf 3 ejendomme (lb. nr.
90, 126, 129) ejes af flere ejere i sameje.
Anlægsperioden forventes at være i perioden fra 1. september 2015 – 30. juni 2016.
Øvrige oplysninger
Under åstedsforretningerne den 24. februar, 26. februar og den 2. marts 2015 blev der redegjort for den
påtænkte ekspropriation og dennes nærmere omfang, og det blev påvist, hvorledes de påtænkte foranstaltninger vil berøre de af ekspropriationen omfattede ejendomme.
Der er foreløbigt indgået forlig om erstatningen for etablering og sikring af ledningsanlæg mv. med ejerne af
35 ejendomme. Herudover har ejerne af foreløbigt i alt 25 ejendomme givet samtykke til, at anlægsarbejdet
med etablering af pumpestationer og ledningsanlæg mv. kan påbegyndes umiddelbart efter byrådets beslutning om ekspropriation.
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Under åstedsforretningen og i den efterfølgende indsigelsesperiode er der indkommet følgende indsigelse
mod projektet, forslag til ændringer og bemærkninger vedr. erstatningens fastsættelse:
Indsigelser og bemærkninger fra lb. nr. 142, Tove og Harry Steen Pedersen:
Forslag til ændret placering af ledninger og bemærkninger til projektet
Ejeren af ejendommen Torndrupstrand 49 anfører, at de overordnet set er meget positive over at få projektet
gennemført, men ejeren har svært ved at acceptere, at de to kloakledninger er planlagt placeret på den nederste del af ejendommen. Såfremt ledningerne i projektfasen i stedet var blevet placeret 12-15m længere
mod øst i fællesarealet på matr. nr. 20ei (lb. nr. 129), tilhørende Grundejerforeningen Torndrupstrand, ville
man helt kunne have undgået ekspropriation til etablering af ledningerne på 7 grunde. Herudover gennembryder det valgte ledningstracé et område, som ejerne igennem de sidste 25 år har forsøgt at fastholde som
lyngbeklædt hede, hvilket det også er registret som i henhold til naturbeskyttelsesloven. Ejeren har samtidig
fremsendt et forslag til en anden placering af ledningerne, som i stedet vil berøre et område tilgroet med
hybenroser, som ejerne gerne vil have udryddet. Ejerne ønsker på baggrund heraf belyst, hvilke overvejelser, der er foretaget omkring en alternativ og mindre indgribende placering i forhold til placeringen på deres
grund.
Svar: Ikke imødekommet
Ejerens indsigelser og ændringsforslag er blevet forelagt Aalborg Forsyning, Kloak A/S, som oplyser, at tracéet for de kloakledninger, der er planlagt til at forløbe over ejendommen, er fastlagt således, at der i videst
mulig omfang tages hensyn til den beskyttede natur i området samt ud fra overordnede hydrauliske forhold.
Den i indsigelsen alternativt foreslåede placering af ledninger 12-15 meter mod øst i fællesarealet ligger
indenfor det beskyttede naturområde, EF-habitatområde. Ifølge Naturstyrelsen skal ledningerne etableres
udenfor EF-habitatområde, hvorfor ledningstracéet er planlagt til at forløbe over ejendommen matr. nr. 20ax
(lb. nr. 142) samt de øvrige grunde, der i indsigelsen refereres til. Det har betydning for tracéet over ejendommen matr. nr. 20ax (lb. nr. 142), at EF-habitatområdet ved den sydligere beliggende ejendom matr. nr.
130c (lb. nr. 127) strækker sig længere mod vest end ved matr. nr. 20ax (lb. nr. 142).
For at minimere antallet af pumpestationer er der truffet beslutning om, at kloakledningerne i sommerhusområdet anlægges med mindst muligt fald. Af hensyn til afløbssystemets funktion er det derfor mest hensigtsmæssigt at etablere kloakledningerne i lige strækninger med begrænsede antal af retningsændringer. Af
bl.a. denne årsag er der valgt et ledningstracé i lige linje over de østligt beliggende sommerhusgrunde –
herunder også ejendommen matr. nr. 20ax (lb. nr. 142). I anlægsmæssig henseende har erfaringerne fra
tidligere projekter i sommerhusområdet vist, at der er store udfordringer i at etablere midlertidig grundvandssænkning tæt på østkysten, hvor gravedybden er stor. Grundvandsstanden har vist sig at variere med vandstanden i Kattegat, og denne sammenhæng er mere udtalt, jo nærmere ledningstracéet placeres kysten og
lagunerne i området. Af denne årsag har det også været et ønske, at kloakledninger rykkes så langt mod
vest som muligt. På baggrund heraf kan ejerens indsigelser og forslag til alternativ placering af ledningerne
ikke imødekommes.
Bemærkninger til deklaration om kloakledning
Herudover har ejeren fremsat bemærkninger til det fremsendte udkast til deklaration om kloakledning pålagt
ved deklaration. Ejeren gør indsigelse mod afsnit 5 i deklarationen, hvori det er anført, at der er indgået en
privatretlig aftale med ejeren af ejendommen om ledningernes placering mv. og erstatning er udbetalt, samt
at gæsteprincippet er fraveget, således at ledningsarbejder, der er nødvendiggjort af en ændret benyttelse af
det areal, hvor ledningen er anbragt, skal bekostes af ejeren af ejendommen. Ejeren anfører, at gæsteprincippet er meget principielt, idet ejeren opfatter det som en beskyttelse af den enkelte lodsejer mod meget
store uforudsete økonomiske byrder og dermed også må få meget stor betydning ved fastsættelse af eventuelt erstatning.
Svar: Delvist imødekommet
Aalborg Forsyning Kloak A/S meddeler hertil, at det pågældende afsnit i deklarationen, hvori det er anført, at
der er indgået en privatretlig aftale med ejeren af ejendommen om ledningernes placering mv., og at gæsteprincippet er fraveget mv., vil blive slettet i deklarationen, der pålægges de ejendomme, som er omfattet af
ekspropriationsbeslutningerne i forbindelse med spildevandskloakeringen. Begrundelsen herfor er, at deklarationen om ledningsanlæggene ikke bliver pålagt ejendommene ved privatretlig aftale men ved ekspropriationen med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §58. Ved ekspropriation er det unødvendigt at anføre i dekla-
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rationen, at gæsteprincippet er fraveget, fordi der ved ekspropriation skal fastsættes erstatning for indgrebet
på ejendommen og pålægget af deklarationen til sikring af ledningsanlægget efter praksis herfor.
Bemærkninger vedr. erstatningen
Herudover fremsætter ejeren følgende synspunkter vedr. erstatningens fastsættelse. For så vidt angår deklarationserstatningen anfører ejeren, at da der er dobbelt ledninger over ejendommen, må det udløse en større
erstatning, da der vil være den dobbelte risiko for, at der kan opstå en skade på ledningerne, og at der skal
graves op på grunden. By- og Landskabsforvaltningen bemærker hertil, at deklarationserstatningen efter fast
praksis fastsættes efter størrelsen af deklarationsarealet på ejendommen (ca. 209 m2) til et beløb svarende
til halvdelen af kvadratmeterprisen ifølge den offentlige ejendomsvurdering, og at erstatningen ikke skal forhøjes som følge af, at der etableres 2 ledninger i det samme tracé.
Herudover anfører ejeren, at sommerhuset ikke med rimelighed kan udlejes i september 2015 og maj-juni
2016, da interimsvejen vil være anlagt tværs over grunden i 10 måneder, hvilket medfører et lejetab på ca.
20.000 kr. By- og Landskabsforvaltningen bemærker hertil, at et krav om erstatning for eventuel kommende
lejetab ikke kan imødekommes, da erstatning forudsætter, at der kan dokumenteres et konkret økonomisk
tab, som ikke kunne være undgået eller begrænset, og at der er årsagsforbindelse til ekspropriationen og
anlægsarbejderne i området. Det bemærkes desuden, at der ikke tidligere er blevet givet erstatning for tab af
leje i forbindelse med ekspropriationssagerne med henblik på spildevandskloakeringen af sommerhusområdet Hals-Hou.
Endelig anfører ejeren, at erstatning for beplantning på ejendommen er uden betydning, da det er væsentligt, at alt bliver retableret som inden anlægsarbejdet. Ejeren kræver derfor, at et træ og buske på ejendommen genplantes, samt at lyng og græs bliver retableret. By- og Landskabsforvaltningen bemærker hertil, at
erstatningstilbuddet til ejeren indeholder et erstatningsbeløb for den beplantning, som forventes at gå tabt i
forbindelse med anlægsarbejdet, og at erstatningsbeløbene generelt er fastsat med den forudsætning, at
ejerne kan få beplantningen retableret af anlægsgartnere. Aalborg Forsyning, Kloak A/S udfører generelt
ikke retablering af træer og beplantning, som må fjernes i forbindelse med anlægsarbejderne, men vil tilrettelægge arbejderne således, at de nuværende vækstlag på naturarealerne afrømmes, opbevares i depot i
anlægsperioden og efterfølgende genudlægges med henblik på, at naturarealerne bliver retableret efter afslutningen af anlægsarbejderne i området.
By- og Landskabsforvaltningen bemærker, at erstatningsspørgsmålet vedrørende ejendommen vil blive indbragt for Taksationskommissionen af Aalborg Kommune, såfremt der ikke opnås forlig herom med ejeren.
Taksationskommissionen vil i forbindelse hermed desuden kunne tage stilling til ejerens krav om at få dækket omkostninger til nødvendig sagkyndig bistand i forbindelse med taksationssagen.
Økonomi
Erstatningsbeløbene afholdes af Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
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Bilag:
Bilag - Lb. nr. 142 - Indsigelse til projektet
Bilag - Lb. nr. 142 - Rids til indsigelse
Bilag - Oversigtsplan
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Punkt 11.

Tillægsbevilling særligt dyre enkeltsager 2015
2015-005397
Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap gives tillægsbevilling til drift (ikke rammebelagte
driftsudgifter) på i alt 6,9 mio. kr. i mindreindtægt, og
at der til sektor Serviceydelser for ældre gives tillægsbevilling til drift (ikke rammebelagte driftsudgifter) på i alt
0,9 mio. kr. i mindreindtægt
Budgetforligspartierne drøfter sagen den 20. april 2015.

Beslutning:
Udsættes.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Med udgangspunkt i refusionsberegningen for 2014 forventes der på området særligt dyre enkeltsager (ikke
rammebelagte driftsudgifter) mindre refusion på i alt 7,8 mio. kr. i forhold til budget 2015 og overslagsårene.
På sektor Tilbud for mennesker med handicap er der i 2015 budgetteret med en indtægt på 53,35 mio. kr. i
refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.
Refusionsberegningen for 2014 viser en samlet refusionsindtægt på 46,4 mio. kr. Der forventes et uændret
niveau i 2015 og overslagsårene, hvilket betyder forventede mindreindtægter på i alt 6,9 mio. kr.
På sektor Serviceydelser for ældre er der i 2015 budgetteret med en indtægt på 2,05 mio. kr. i refusion vedr.
særligt dyre enkeltsager.
Refusionsberegningen for 2014 viser en samlet refusionsindtægt på 1.160.000 kr. Der forventes et uændret
niveau i 2015 og overslagsårene, hvilket betyder forventede mindreindtægter på i alt 0,9 mio. kr.
Statsrefusionen vedr. særligt dyre enkeltsager beregnes på baggrund af samtlige udgifter på ydelser efter
Lov om social service på tværs af forvaltningerne, opgjort på CPR-nummerniveau og på månedsbasis.
Denne opgørelse laves én gang årligt i samarbejde mellem de enkelte forvaltninger. Det er derfor vanskeligt
at foretage en løbende budgetkontrol og forudsige det præcise niveau.
Forvaltningernes budgetter er tidligere reguleret for ændringer i refusionen, dog ikke Ældre- og Handicapforvaltningens overslagsår 2015-2017. Reguleringen har tidligere været skønnet til 15 mio. kr., men på grund af
regnskab 2014 nedjusteres reguleringen til 7,8 mio. kr.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2015
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Sektor: Tilbud for mennesker med handicap
05.22.07 Refusion særligt dyre enkeltsager
I forhold til korrigeret budget, forventes mindre refusion vedrørende
særligt dyre enkeltsager. Forventet mindre indtægt refusion ...............

6.900

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap i alt

6.900

Sektor: Serviceydelser for ældre
05.22.07 Refusion særligt dyre enkeltsager
I forhold til korrigeret budget, forventes mindre refusion vedrørende
særligt dyre enkeltsager. Forventet mindre indtægt refusion ...............

900

Sektor: Serviceydelser for ældre i alt

900
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DRIFT 2016-18
Udgifter
Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Sektor: Tilbud for mennesker med handicap
05.22.07 Refusion særligt dyre enkeltsager
I forhold til budgetoverslagsårene 2016-18, forventes mindre refusion
vedrørende særligt dyre enkeltsager. Forventet mindre indtægt refusion, årligt .............................................................................................

6.900

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap i alt

6.900

Sektor: Serviceydelser for ældre
05.22.07 Refusion særligt dyre enkeltsager
I forhold til budgetoverslagsårene 2016-18, forventes mindre refusion
vedrørende særligt dyre enkeltsager. Forventet mindre indtægt refusion, årligt .............................................................................................

900

Sektor: Serviceydelser for ældre i alt

900
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Punkt 12.

Køreplanindstilling 2015/16 (2. behandling)
2014-190801
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra den søndag 28. juni 2015
som anført i sagsbeskrivelsen, og
at Sundheds- og Kulturudvalget bemyndiges til, inden for budgetrammerne, at foretage mindre justeringer i den
godkendte køreplan.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Køreplanforslaget for 2015/16 er baseret på den kollektive trafikplan, som, med nogle få tilføjelser, blev godkendt af byrådet den 10. marts 2003 (punkt 12). Trafikplanens overordnede principper følges fortsat.
Som resultat af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 blev rammerne for køreplanen 2015/16 øget med 2
mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i 2016.
Forholdene for den kollektive trafik ændres hele tiden, hvorfor det er nødvendigt at foreslå justeringer i køreplanen. Det gælder f.eks. fremkommeligheden visse steder i byen og ændringer i demografien.
I planlægningen af nærværende køreplanindstilling er der derfor forslag om ændringer som har baggrund i
borgerhenvendelser, kontakt til entreprenører, institutioner samt forvaltningens egne erfaringer med den
nuværende køreplan.
De rutemæssige konsekvenser er beskrevet enkeltvis i afsnit "C: Væsentlige ændringer i køreplan 2015/16 i
forhold til 2014/15".
Køreplanindstillingen har været i høring, og høringssvarene kan ses i afsnit ”H: Høringssvar”. Der er ikke
foretaget ændringer i køreplanindstillingen på baggrund af høringssvarene.
A: Baggrund
Vinter og omkørsler
Det var en forholdsvis mild vinter i 2014/15. Det har betydet forholdsvis få problemer med forsinkelser pga.
vejret, og der har heller ikke været perioder, hvor busdriften har været indstillet.
Der har været 49 omkørsler i 2014, bl.a. flere større omkørsler med helasfaltering af større veje flere steder.
Fremkommelighed, busveje mm.
Et andet, mindre fremkommelighedstiltag på Sohngårdsholmsvej ved Østre Alle blev færdiggjort i december
2013 med 50% støtte fra Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje. Dette tiltag har forbedret fremkommeligheden i retning mod byen i myldretiderne metrobus 2 og bybuslinjerne 14 og 15. Der er dog fortsat trængsel
på Sohngårdsholmsvej, som først bliver løst, når den kollektive trafik får sit eget midterlagte tracé. Det sker
senest når letbanen etableres.
Trængsel i bykernen medfører behov for at justere køreplanerne på flere bybuslinjer. For linje 14 medførte
det, at der blev sat en bus mere på linje 14 i på enkelte afgange i myldretiden ved sidste køreplanskift. I
nærværende køreplanforslag udvides dette til alle afgange i myldretiden. Ekstraudgifterne til dette er indarbejdet i denne indstilling.
I sommerferien 2014 var erfaringen med linje 17, at køreplanen var for presset til at kunne køres med 3 vogne. Derfor indsættes 4 vogne til samme køreplan.
Flere studerende
Antallet af studerende steg også i 2014/15, og der kommer fortsat flere studerende på AAU. For at få ekstrabusindsatsen til at være mere effektiv erstattes en del af de ekstrabusafgange, som køres med fremmede
busser, med røde metrobusser, som passagererne har nemmere med at genkende. De ekstra afgange vil
også optræde på realtidsskiltene, rejseplanen og NT-live, men ikke på de trykte køreplantavler ved stoppestederne og publikumskøreplanen, da afgangene kun indsættes på de tidspunkter af året, hvor der er behov.
Ellers bliver informationen for uoverskuelig. På Kastetvej og i Vejgård, hvor linje 12 kører, mærkes det øgede
pres på den kollektive trafik også.
Korrespondancesikring
NT's projekt med at etablere korrespondancesikring mellem minibusser og bybusser i bl.a. Aalborg Kommune, hvor der blev afsat 0,5 mio. kr. i 2014, er endnu ikke fuldført. Det forventes etableret i 2015
Letbane
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I 2014 blev det endeligt besluttet, at Aalborg får en letbane, som kommer til at gå fra Mølholmsparken i vest
til det nye universitetshospital i øst - en samlet strækning på 12,3 km med i alt 24 stoppesteder. Ruten bliver
Kastetvej - Østerågade - Boulevarden - Jyllandsgade - Sohngårdsholmsvej - Busvejen. Letbanen vil helt
erstatte de nuværende buslinjer, som kører på Kastetvej og Sohngårdsholmsvej - Busvejen - dvs. dele af
linje 12, 13 og metrobus 2. Samlet set vil den kollektive trafik blive væsentligt styrket med letbanen, da det i
forudsætningerne for letbanen er forudsat, at den samlede kollektive trafik skal stå for mere end halvdelen af
den samlede trafikvækst frem til 2020, som det er forudsat i folketingets aftale om "En grøn transportpolitik".
Sundheds- og Kulturforvaltningens afdeling for Kollektiv Trafik er derfor ved at udarbejde en strategiplan,
som dels dækker kommende udvidelser og ændringer på rutenettet, dels strategi for fremkommelighed,
stoppestedsforbedringer, udbudsstrategi, IT og realtid. I forhold til de kommende udvidelser er denne køreplan det første skridt.
Ny kollektiv trafikplan
Den nuværende trafikplan er fra 2004. I forbindelse med planlægningen af den kommende letbane skal der
ske en endelig fastlæggelse af det kommende bybusnet. Det betyder, at der i forbindelse med det kommende letbanearbejde skal laves en ny kollektiv trafikplan, da der bliver tale om omfattende omlægninger af den
kollektive bustrafik. I første omgang afventer dette letbanens VVM, som også vil afklare hvor busserne skal
køre i midtbyen, når letbanen er etableret.
B: Klager og erfaringer
I Bilag 1 vises en samlet oversigt klager og henvendelser fra januar 2014 til januar 2015.
Møder med entreprenører og chauffører
Der har været afholdt møder med Arriva og Keolis (tidl. City Trafik) vedr. den nye køreplan, og øvrige entreprenører er blevet hørt om bemærkninger. Der er kommet forslag om mindre justeringer i forhold til den gældende køreplan, som vil blive vurderet i forhold til detailplanlægningen af køreplanen.
Møder med Ældreråd og Handicapråd
Den 5. februar 2015 orienterede Kollektiv Trafik Ældrerådet om status for den kollektive trafik, herunder de
ændringer som forvaltningen i samarbejde med de ældre har planlagt.
Køreplanindstillingen behandles i Handicaprådet 24. februar og i Ældrerådet 12. marts 2015.
Møde med Uddannelsesrådet
Køreplanindstillingen behandles i Uddannelsesrådet 24. februar 2015.
Møder med folkeskolerne
Alle folkeskoler er via mail blevet bedt om at give kommentarer til gældende køreplan, så eventuelle forslag
kan indarbejdes i detajlplanlægningen. I forhold til skolereformen var der usikkerhed om øgede udgifter til
busdriften, men generelt har skolereformen ikke medført øgede udgifter for den kollektrive trafik.
Henvendelse fra borgere
Generelt har - især i efteråret 2014 - der været mange henvendelser om at busserne er forsinkede, og ikke
kan overholde køreplanerne. Baggrunden er dels øget trængsel, dels flere passagerer visse steder. Derudover har henvendelserne været meget blandede og i Bilag 1 er henvendelserne og forvaltningens bemærkninger opsamlet.
C. Væsentlige ændringer i køreplan 2015/16 i forhold til 2014/15
Generelt
Justeringer i minuttallene i de enkelte køreplaner.
Metrobus 2
Der laves fast 15 min ekstrabusdrift mellem Aalborg Busterminal og Universitetet fra kl 7.30 – 8.30 og igen
fra kl 13-17. Dette svarer til at hver anden afgang fra Universitetet er dubleret i belastet retning. Alle afgange
medtages i den elektroniske køreplan (Realtidstavler, rejseplan og NT-live), men ikke i den trykte køreplan
og på køreplantavlerne ved stoppestederne. Køres med kontraktbusser, som i modsætning til nogle af de
ekstrabusser, som benyttes i dag, er bemalet og indrettes som almindelige metrobusser. Kører kun i perioder, hvor der er studerende på AAU.
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Linje 12
10 minutters drift i stedet for 15 minutters drift i myldretiden for at dække det stigende behov mellem Kastetvej, Vejgård og Universitetet.
Linje 14
Der indsættes en ekstra vogn i myldretiden for at sikre, at køreplanen bedre kan overholdes.
Linje 17
Der indsættes en ekstra vogn i myldretiden i sommerferien for at sikre, at køreplanen bedre kan overholdes.
Servicelinjer
Servicelinje 1 ændrer rute og får ny endestation ved Gundorfslund. S1 vil derved også betjene Sygehus Syd.
Kørslen via Bakkegårdskvarteret nedlægges, da kun meget få benytter bussen i dette område. Ændringen er
planlagt sammen med repræsentanter for de ældre.
Servicelinje 3's kørsel via Gundorfslund nedlægges (overtages af S1).
Horizon 2020
I forbindelse med EU-projektet Horizon 2020 vil Kollektiv Trafik i køreplanperioden analysere mulighederne
for alternative kollektivtrafikmuligheder i erhvervsområdet i Aalborg Øst for at forbedre mulighederne for at
komme til og fra arbejde uden bil. Bl.a. undersøges mulighederne for at benytte NT's FLEX-trafik, som bl.a.
benyttes til transport af borgere, som har fået bevilget kørsel, i et såkaldt " FlexErhverv"tilbud, hvor det udnyttes, at flere passagerer kan benytte samme køretøj til og fra bopælen til arbejdspladsen. Fordelen med
FlexErhverv er, at kørslen kan tilpasse virksomhedernes behov, og derved kan skjult ventetid minimeres ved
rejsens start og slut. De fleste buslinjer i Aalborg er centrumsrettede, og derfor kræver mange rejser at man
kører ind til Aalborg Busterminal for at skifte bus. Det tager tid og før rejsen unødigt længere. Dette minimeres med FlexErhverv.
Faktaboks:
Øgede midler til kollektiv trafik fra 2015
I budgettet for 2015 og 2016 og overslagsårene afsatte byrådet ekstra midler til øget drift i den kollektive
trafik dels for på kort sigt at øge antallet af passagerer og dermed fastholde eller måske ligefrem øge den
kollektive trafiks andel af den samlede trafik. På længere sigt er målet, at sikre det forudsatte passagergrundlag for letbanen, samt leve op til NT's kollektive trafikplan fra 2012 og trafikaftalen "En grøn transportpolitik" fra 2009, der bl.a. betyder, at den kollektive trafik skal stå for mere end halvdelen ad den samlede
trafikvækst inden 2030. Der blev afsat 2 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. årligt fra 2016 til dette formål.
Metrobus 2
Metrobus 2 forbinder bl.a. Aalborg midtby med Universitetet, og er denne strækning (som senere erstattes af
letbanen) er den mest benyttede i den kollektive trafik. Der er i dag indsat op til 14 ekstrabusser om morgenen på linje 2. Denne linje forstærkes i denne indstilling med flere og bedre ekstrabusafgange
Linje 12
Linje 12 forbinder Kastetvej, Aalborg Midtby, Vejgård og Universitetet. Kastetvej-strækningen erstattes senere af letbanen. Også linje 12 er en meget benyttes rute, med op til 10 ekstrabusser om morgenen. I Vejgård
er der i den senere tid bygget en del ungdomsboliger, hvilket er med til at øge behovet for den kollektive
trafik. Denne linje forstærkes i denne indstilling med flere busser i timen: Bus hvert tiende minut i stedet for
hvert kvarter i myldretiden - morgen og eftermiddag.
Letbanelinje fra 2016
I forbindelse med køreplanskiftet i 2016 er det planen, at etablere en egentlig letbanelinje, som går fra Væddeløbsbanen i Vest til Universitetet i Øst. Denne linje vil erstatte de strækninger af metrobus 2, linje 12 og
linje 13, som kører der i dag. Herved opnås en større robusthed i den kollektive trafik i forhold til den gradvise etablering af letbanen, hvor anlægsfasen forventeligt starter i 2018 og først er færdig i 2012.
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Etableringen af en letbanelinje vil medføre, at nuværende linje 12, 13 og metrobus 2 skal ændres grundlæggende, mens andre linjer ikke berøres. Metrobus 2 nedlægges, og linje 12 og 13 vil overtage metrobus 2's
strækninger mellem Aalborg og Åbybro.
Skema over økonomien for de enkelte ændringer:
mio. kr.
Rute

Ændringer - netto
Helårs2015
virkning

Bemærkning
Faste ekstra afgange med metrobusmateriel mellem Aalborg
og Universitetet i myldretiden

Metrobus 2

10 minutters drifts i stedet for 15
minutters drift i myldretiden
En bus mere i omløbet i myldretiden
En bus mere i omløbet i myldretiden i sommerferien
Øgning på lin.12 og m2 mindsker
behovet for ekstrabusser

Linje 12
Linje 14
Linje 17
Reduktioner ekstrabus
Netto i alt

0,7

1,4

1,4

2,8

0,2

0,4

0,1

0,1

-0,4

-0,7

2,0

4,0

D: Miljø
De miljømæssige konsekvenser af den nye køreplan kan groft inddeles i to dele:
Den direkte påvirkning af miljøet fra busserne
Den indirekte påvirkning af miljøet ved, at buspassagererne ikke kører i bil.
De busser, som benyttes i Aalborg Kommune, er stort set alle miljøvenlige køretøjer. Takket være partikelfiltre m.m. er udstødningsgasserne fra busser næsten fri for partikler. Det betyder, at der kun skal være 6-7
passagerer i en bus, for at det er mere miljøvenligt end en bil med én person.
I forhold til støj og visuelt indtryk gør en lignende sammenligning sig gældende; selvom en bus fylder og
støjer mere end (nogle) biler, skal man tænke på alternativet; at de op til 50-80 mennesker, der sidder i bussen i myldretiden, kørte i hver deres bil eller på hver deres knallert.
Den kollektive trafik i Aalborg er således udtryk for en miljøvenlig tilrettelæggelse af det samlede transportarbejde, idet buspassagererne i Aalborg gennemsnitligt bruger mindre brændstof pr. personkilometer end bilisterne.
F: Erhverv
Forslaget er generelt neutralt.
G: Tidsplan
24. februar
24. februar
12. marts
08. april
20. april
27. april

Handicapråd - høring
Uddannelsesråd (videregående og ungdomsuddannelser) - høring
Ældreråd - Køreplanindstilling - høring
Sundheds- og Kulturudvalget - Køreplanindstilling (2. beh.)
Magistrat - Køreplanindstilling
Byråd - Køreplanindstilling

H: Høringssvar:
Uddannelsesrådet 24.02.15
Høringssvar Køreplan (punkt 7)
Uddannelsesrådet har drøftet ny køreplan for Kollektiv Trafik i Aalborg Kommune 2015/16. Køreplanen tages
til orientering. Uddannelsesrådet gør opmærksom på, at der er behov for busbetjening til uddannelsesinstitu-
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tionerne i nogle ferieperioder, idet uddannelsesinstitutionerne ikke følger folkeskolernes ferieplaner. På
grund af den nye erhvervsskolereform vil der desuden være behov for dublering af linje 18 i morgen- og eftermiddagstimerne, idet alle elever på Tech College møder på samme mødetider.
Ældrerådet 12.03.15
Ældrerådets tilbagemeldinger fra seneste møde har været fremlagt for udvalget.
Ældrerådet foreslår, at man reetablerer linje 11´s oprindelige rute.
Ældrerådet opfordrer lokalrådene til, at holde møde med Trafik og Veje i efteråret om kommende kørep lan.
Handicaprådet 24.02.15
Handicaprådet tager køreplanindstillingen til efterretning.
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Bilag:
bemærkninger til køreplanen 2014-15. Bilag til køreplanindstilling 2015/16
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Punkt 13.

Aalborg uden affald
2011-41668
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
- Aalborg uden affald 2015-2024 samt udkast til svar på de indkomne indsigelser og kommentarer, samt
at principperne for genbrugspladsstrukturen ændres, så åbningstiden på Hou Genbrugsplads udvides til at
omfatte søndagsåbent hele året.
Beslutning:
Anbefales.
Thomas Krarup kan ikke anbefale indstillingen, idet han ønsker den nuværende ordning med etablering af et
centralt sorteringsanlæg.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sagens forløb
Byrådet besluttede i mødet den 8. september 2014 (punkt 4) at sende Aalborg uden affald i offentlig høring i
perioden 9. september 2014 til 4. november 2014.
De overordnede målsætninger i Aalborg uden affald er i vid udstrækning en videreførelse af målene fra den
tidligere affaldsplan. Under hvert overordnet mål er der beskrevet nogle delmål, og under delmålene er der
oplistet forslag til en række indsatser, som kan iværksættes i planperioden.
På udvalgsmødet den 21. januar 2015 (punkt 4) besluttede Miljø- og Energiudvalget:
”Indstillingens 1. at blev anbefalet, idet udvalget ønsker, at forvaltningen har særlig opmærksomhed
på hygiejneforhold, tømning i vinterhalvåret, kantsten/nedkørsler, trafikale forhold og stikskader/tab
af containere.
Udvalget præciserer, at Renovations arbejdsmiljørepræsentanter skal deltage i arbejdsgruppen vedrørende udbud og indkøb af udstyr til dagrenovation. Udvalget ønsker opfølgning medio 2016, idet
opstart sker ultimo 2015.
Udvalget ønsker, at der tilføjes følgende formulering til afsnit 2.4 Smart City i planen "Aalborg uden
affald":
"Aalborg Kommune indgår herudover i en række projekter (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Grønne Udviklingsplaner og Grønne butikker m.fl.) hvor der samarbejdes med erhvervslivet og
landbruget i forhold til at vejlede og facilitere dem i bæredygtige tiltag".
Indstillingens 2. at blev anbefalet.
Miljø- og Energiudvalget besluttede, at beholdere til dagrenovation skal køres retur til standplads efter tømning.
Miljø- og Energiudvalget tog forvaltningens redegørelse vedrørende de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved afhentning af containere til orientering.”
På byrådsmødet den 9. februar 2015 (punkt 6) besluttede byrådet:
”Udsættes og henvises til fornyet behandling i Miljø- og Energiudvalget.”
Sagen blev herefter forelagt til Miljø- og Energiudvalgets fornyede behandling, idet indstilling og sagsbeskrivelse var identisk med forelæggelsen for udvalget den 21. januar 2015. Herudover supplerede forvaltningen
med yderligere to bilag, nemlig notat med svar på spørgsmål, stillet af Lene Krabbe Dahl, samt affaldsbekendtgørelsen.
Forvaltningen anbefalede, at Miljø- og Energiudvalget drøfter, hvorledes sagen behandles, herunder drøfter,
om det vedlagte notat giver anledning til at ændre indstillingen til byrådet.
På møde i Miljø- og Energiudvalget den 20. marts 2015 (punkt 5) besluttede udvalget at anbefale sagen til
byrådet, idet Miljø- og Energiudvalget besluttede,
at
at
at

der indføres ugetømning af dagrenovation i månederne juni, juli og august,
der i takstoversigten indføres gebyr for tilvalgsordning for bestilling af vask af beholdere, samt
planen evalueres i Miljø- og Energiudvalget et halvt år efter igangsættelse samt løbende halvårlig evaluering herefter.

Miljø- og Energiudvalget tog samtidig forvaltningens notat vedr. de stillede spørgsmål til orientering.
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Forvaltningen har herefter indarbejdet Miljø- og Energiudvalgets beslutning i sagsbeskrivelsen til denne
indstilling, i vedlagte affaldsplan samt i svar til de 17 indsigere.
De væsentligste indsatsområder i Aalborg uden affald
Sortering af genanvendelige materialer ved husstandene
For at sikre, at mere affald genanvendes, så ressourcerne i materialet udnyttes, laves der en indsamlingsordning for metal, plast, småt elektronik og sparepærer ved de enkelte husstande i lighed med papirindsamlingen.
I énfamiliehuse udleveres der én beholder med to rum til henholdsvis plast og metal. I etageejendomme
indsamles affaldstyperne i plastcontainere eller underjordiske containere.
Der bliver derfor mulighed for at aflevere småt elektronik og sparepærer i separate poser sammen med
plast- og metalindsamlingen.
Aalborg Forsyning, Renovation ejer udstyret. Det er frivilligt, om man ønsker at deltage i ordningen, men alle
borgere har pligt til at sortere de nævnte affaldstyper til genanvendelse. Ordningen indføres i 2016.
Dagrenovation
Indsamling af yderligere genanvendelige affaldstyper ved boligerne vil ske i beholdere i stil med den beholder, der allerede anvendes til indsamling af papir og pap. Det betyder, at den enkelte husstand i de kommende år vil få et større antal beholdere til at stå på parcellen. Det er et mål, at beholderne skæmmer så lidt
som muligt, hvilket bl.a. skal ske ved at sikre, at beholderne er relativt ens i udseende. Derfor ensrettes hele
konceptet for indsamling af affald, og dermed også indsamling af dagrenovation, som hidtil primært er foregået i sække.
Der indføres beholdere til dagrenovation frem for sække, hvilket giver den effekt, at der opnås en større fleksibilitet og dermed mulighed for større valgfrihed for kunden. Desuden mindskes risikoen for stikskader på
medarbejderne. I Aalborg Kommune har vi hidtil været forskånet for den type arbejdsskader, men der er
verserende sager i andre kommuner. Beholderne ejes af Aalborg Forsyning, Renovation.
I etageejendomme indsamles dagrenovation i containere eller underjordiske beholdere. Kapaciteten afpasses behovet i ejendommen. Containere tømmes som udgangspunkt ugentligt, eller oftere hvis der er behov.
Underjordiske beholdere tømmes efter behov. Dog må der maks. være fire uger mellem tømninger. Underjordiske beholderne ejes af borgerne/virksomheder/boligforeningen/boligselskabet.
Ordningen indføres i 2017.
Henteordning for småt brændbart – storskraldsordningen
Den nuværende ordning for indsamling af småt brændbart affald afskaffes. I forbindelse med at borgerne får
udleveret beholdere til at frasortere metal og plast ved husstanden, vurderes det, at den mængde småt
brændbart affald, der afleveres til henteordningen, vil falde betydeligt. Er der tale om større emner, har borgerne fortsat mulighed for at benytte bestillerordningen.
Indsamlingsordning for haveaffald
Der etableres en ordning for indsamling af haveaffald fra boliger i byområde, hvor der er 14-dags afhentning
af dagrenovation. Haveaffaldet vil efterfølgende blive sorteret i henholdsvis flis, som kan gå til biobrændsel,
og en mellemfraktion, som enten komposteres eller bruges til afdækning, og græs, blade o.lign., som kan
komposteres eller alternativt bioforgasses. Ordningen sættes i drift i 2016.
Information
Informationsindsatsen styrkes. Der er behov for undervisning og uddannelse af borgere, bl.a. børn og unge.
Det skal sikres, at vi benytter de rigtige medier, så vi rammer de ønskede målgrupper. Generel udvikling af
elektroniske medier (iPads i biler, elektronisk bestilling/selvbetjening, hjemmeside osv.).
Underjordiske containere i midtbyen
Mulighederne for en indsats kortlægges, så der kan etableres innovative affaldsløsninger, som indpasses
arkitektonisk i bybilledet.
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Økonomi
For borgerne bliver den økonomiske konsekvens ved at indføre en indsamlingsordning for plast, metal, småt
elektronik og sparepærer en stigning i størrelsesordenen 150 kr., inkl. moms, pr. husstand, pr. år. Dette gebyr pålægges boligabonnementet.
Indsamlingsordning for haveaffald påvirker boligabonnementet med en stigning i størrelsesordenen 30 kr.,
inkl. moms, pr. husholdning, pr. år.
Besparelsen ved at afskaffe henteordningen for småt brændbart affald bliver i størrelsesordenen 40 kr., inkl.
moms, pr. husholdning, pr. år. Reduktionen sker i boligabonnementet.
For borgerne bliver besparelsen ved at overgå til en beholderløsning 14-dages tømning i énfamiliehuse og et
skift i ejerforhold af udstyr, så Aalborg Kommune fremover ejer overjordiske beholdere i størrelsesordenen
100 kr., inkl. moms, pr. husstand, pr. år – baseret på at dagrenovationsbeholderen hentes på standplads og
lægges i skel efter tømning.
At dagrenovationsbeholderen skal returneres til standplads efter tømning giver en udgift i størrelsesordenen
80 kr., inkl. moms, pr. husstand, pr. år.
Ugetømning af dagrenovation i byområder i månederne juni, juli og august, giver en udgift i størrelsesordenen 85 kr., incl. moms pr husstand pr år i forhold til 14-dages tømning i alle 12 måneder.

Samlet set vil boligabonnementet således stige i størrelsesordenen 140 kr., inkl. moms, pr. år, mens grundgebyret for indsamling af dagrenovation tilsvarende vil stige i størrelsesordenen 65 kr., inkl. moms. For den
enkelte husstand betyder det en ekstra udgift til affald på ca. 205 kr., pr. år, inkl. moms., når ordningerne er
implementeret.
De enkelte beregninger er overslagstal og kan variere afhængig af udbud af materiel, priser på afsætning af
ressourcer mm. og justeres i kommende revisioner af budgettet.
Indsigelser og bemærkninger
Efter byrådets 1. behandling af Aalborg uden affald har planen været i offentlig høring. Der er kommet 17
indsigelser/bemærkninger til planen fra følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1

Peter H. S. Madsen, Havnevej 22, Valsted, 9240 Nibe
1
Leif Bredahl
Ruth Nielsen, Vigen 35, 9280 Storvorde
Mikken Ventoux Kjær, Snekkerstenvej 81, 9270 Klarup
1
Sarah Mansour
Bente Schjødt, Pontoppidanstræde 95F, 9220 Aalborg Ø
Jytte Laden Nielsen, Drøvten 44, 9310 Vodskov
Christina Linnemann, Offerlunden 51, 9230 Svenstrup
1
John Holst
Peter Holm, Asgården 2, 9230 Svenstrup
Flemming Skovgaars Jespersen, Gyldenrisvej 21, 9380 Vestbjerg
Solbyen Ejerlav, Hasseris, v. Hanne Bælum, Solbyen 73, 9000 Aalborg
1
Tina Pedersen
Enhedslisten, v. Susanne Flytkjær, Søndergade 12, 9000 Aalborg
Dagrenovationsgruppen v. Bo Malling, Bruno Bunch, Jan Pedersen, Over Bækken 2, 9000 Aalborg
Dansk Cyklist Forbund, v. Michael Levisen Nielsen, Gadekjærsvej 5, Sejlflod, 9280 Storvorde
Handicaprådet i Aalborg Kommune.

Forvaltningen er udelukkende i besiddelse af navn og mailadresse

Magistraten

Møde den 20.04.2015
kl. 14.00

Side 58
4 afaf778

Magistraten
Indsigelserne drejer sig primært om:
 Det øgende antal beholdere ved husstandene til indsamling af affald
 Mulighed for sortering i det offentlige rum
 Arbejdsmiljø.
Indsigelser og bemærkninger er behandlet i det medsendte bilag.
De indkomne indsigelser har ikke givet anledning til ændringer ud over nedenstående.
Miljø- og Energiudvalgets ønske til ændringer
I Miljø- og Energiudvalgets møde den 17. december 2014 (punkt 3) blev det besluttet, ”at åbningen af genbrugspladsen i Hou skulle indarbejdes ved Miljø- og Energiudvalgets 2. behandling af Aalborg uden affald
2014-2025, idet pladsen skal være åben søndage hele året”.
Med åbningen af genbrugspladsen i Gandrup i 2013 blev Genbrugspladsen Hou en sæsonplads, som er
åben alle dage i perioden 1. april-31. oktober. Ændringen af genbrugspladsstrukturen blev fastlagt i Affaldsplan 2008-2016, som byrådet vedtog i december 2007. Miljø- og Energiudvalget har ønsket at ændre principperne for genbrugspladsstrukturen, så åbningstiden på Hou Genbrugsplads udvides til at omfatte søndagsåbent hele året, altså ud over den periode pladsen er sæsonåbent.
Ændringer i forhold til 1. behandlingen af affaldsplanen
Dagrenovation
Ved Miljø- og Energiudvalgets 2. behandling af planen (21. januar 2015, punkt 4) besluttede udvalget dagrenovationsbeholderen skal bringes tilbage på standplads frem for at aflevere i skel, som det var oplægget ved
1. behandling af planen.
Når beholderne returneres til standplads, indebærer det, at den enkelte renovationsmedarbejder må tømme
færre containere, og udgifterne til tømning ved renovatører og Aalborg Forsyning, Renovation øges med 2025%. Omkostningen for denne service er i størrelsesordenen 80 kr., inkl. moms pr. husstand, pr. år. Ændringen er indarbejdet i den medsendte plan. Muligheden for at opnå rabat, ved at kunden selv kører sin beholder ud til skel inden afhentning, foreslås fjernet, da det vurderes at blive uforholdsmæssigt dyrt at administrere. Ændringerne er indarbejdet i planen og i de økonomiske konsekvenser, der er beskrevet ovenfor.
Ved Miljø- og Energiudvalgets behandling af planen (20. marts 2015, punkt 5) besluttede udvalget, at der
indføres ugetømning af dagrenovation i byområder i månederne juni, juli og august. Omkostningen ved denne service er i størrelsesordenen 85 kr., incl. moms pr husstand pr år i forhold til 14-dages tømning i alle 12
måneder. Ændringerne er indarbejdet i planen og i de økonomiske konsekvenser, der er beskrevet ovenfor.
Genbrugsplads Hou
Afhængig af byrådets beslutning om at udvide åbningstiden for genbrugspladsen i Hou, så der er åbent søndage hele året, tilrettes teksten i affaldsplanen, jf. beskrivelsen af Miljø- og Energiudvalgets ønske, som er
beskrevet i afsnittet om udvalgets ønske til ændringer.
Økonomi
Afsnit 17 ”De samlede økonomiske konsekvenser” er tilpasset Miljø- og Energiudvalgets beslutning vedr.
afleveringssted for dagrenovationsbeholdere.
De økonomiske konsekvenser vedrørende driftsomkostninger fra idriftssættelsestidspunktet i 2016 samt
indkøb af containere og vogne til genanvendelsesordningen for plast og metal i 2016 indarbejdes i den førstkommende revision i 2015.
Samlet vurdering
Som udgangspunkt har indsigelserne i høringsperioden ikke givet anledning til omskrivning af principper i
Aalborg uden affald. Dog er der bl.a. tilføjet ugetømning af dagrenovationsbeholdere i byområder i juni, juli
og august, samt at beholderen returneres til standplads efter tømning. Som udgangspunkt er planen, som
byrådet 2. behandler, stort set identisk med 1. behandlingen, dog med de oven for anførte justeringer.
Den videre behandling
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Efter byrådets godkendelse af Aalborg uden affald vil der ske en tilpasning og justering af Aalborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Fra planen er endelig vedtaget, og til de første ordninger kan effektueres, vil der være en periode på ca. 9 måneder til detailplanlægning, udbud mm.
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Bilag:
Bilag 1 - 17 indsigelser
Bilag 2 - Notat vedrørende undersøgelse og beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved ændret indsamling af
dagrenovation fra sække til containere i Aalborg Kommune
Bilag 3 - Aalborg uden affald
Bilag 4 - Notat med kommentering og svar på 17 indsigelser og bemærkninger
Bilag 5 - Redegørelse - svar på spørgsmål til affaldsplanen Aalborg uden affald 2014-2025
Bilag 6 - Affaldsbekendtgørelse
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Punkt 14.

Strategi for modtagelse af flygtninge
2014-003256
By- og Landsskabsudvalget, Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og
Handicapudvalget, Skoleudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget samt Miljø- og Energiudvalget indstiller, at
byrådet godkender Strategi for modtagelse af flygtninge.
By- og Landsskabsudvalget: Mariann Nørgaard og John G. Nielsen bemærker, at de støtter gennemførelse
af strategien under forudsætning af, at det kan ske inden for det bevilgede bloktilskud og den allerede
bevilgede ramme i Aalborg Kommune.
Ældre- og Handicapudvalget: De strategiske mål for uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen
konsekvensrettes i forhold til hovedafsnittets mål om at flytgninge hurtigst muligt skal i uddannelse eller
beskæftigelse.
Rådmand Thomas Krarup og Hans Peter Beck kan ikke anbefale indstillingen.
Thomas Krarup og Hans Peter Beck opfordrer til, at beskæftigelsesindsatsen skal højere på dagsordenen.
Det kan f.eks. ske ved, at der sættes en målsætning om, at nye flygtninge som udgangspunkt skal starte på
sprogskole indenfor en måned og så vidt muligt i uddannelse eller et beskæftigelsesrettet tilbud indenfor 3
måneder.
Kirsten Algren var fraværende.
Skoleudvalget: Venstre (Tina French Nielsen, Jan Nymark Thaysen og Hans Thorup) kvitterer for en god
indsats, men ønsker i forhold til strategien at:
- Familieindsatsen overvejende placeres organisatorisk ude i familiegrupperne.
- Der sikres en kvalificeret og professionel indsats i forhold til flygtninge med traumer.
- Der undersøges behov for kompetenceløft til berørte medarbejdergrupper.
Sundheds- og Kulturudvalget ønsker, at strategien suppleres på følgende områder:
- Der sikres en kvalificeret og professionel indsats i forhold til flygtninge med traumer.
- Der undersøges behov for kompetenceløft til berørte medarbejdergrupper.
- Der udformes handleplaner for indsatsen i de enkelte forvaltninger.
Miljø- og Energiudvalget: Anna Kirsten Olesen var fraværende.
Beslutning:
Magistraten anbefaler, at byrådet godkender Strategi for modtagelse af flygtninge, samt at der udformes
handleplaner for indsatsen i de enkelte forvaltninger, og at der hurtigst muligt iværksættes en
arbejdsmarkedsrettet indsats med udgangspunkt i den enkelte flygtnings situation og kompetencer.
Tina French Nielsen og Mads Duedahl ønsker derudover, at der sikres en kvalificeret og professionel
indsats i forhold til flygtninge med traumer, og at behovet for kompetenceløft til berørte medarbejdergrupper
undersøges.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Strategien er udarbejdet af en fælles koordineringsgruppe, der er sammensat på tværs af forvaltningerne i
Aalborg Kommune med henblik på at koordinere samarbejdet omkring modtagelse af nye flygtninge.
Som startskud til strategien blev der i oktober 2014 afholdt en workshop med bred deltagelse fra byrådet,
Integrationsrådet, forvaltningerne, boligorganisationer, frivillige organisationer m.fl. Deltagerne gav mange
gode indspil til indholdet i en strategi for modtagelse af flygtninge. På denne baggrund samt med udgangspunkt i den nuværende Integrationspolitik udarbejdede den fælles koordineringsgruppe udkast til strategi for
modtagelse af flygtninge.
Strategien har været udsendt i offentlig høring i perioden 22. januar – 22. februar 2015. Se høringssvar i
bilag.
Generelt udtrykkes der i høringssvarene opbakning til strategien. Der ses positivt på, at der også er planlagt
opfølgning på udmøntningen af strategien.
I flere høringssvar påpeges vigtigheden af, at der tilføres de nødvendige ressourcer i de forskellige afdelinger, som har opgaver i forhold til modtagelse af nye flygtninge.
Den fælles koordineringsgruppe finder ikke, at de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i udkastet til strategi for modtagelse af flygtninge. De konkrete forslag om samarbejde med afdelingsbestyrelserne i de almene boligselskaber tages til efterretning.
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Bilag:
Udkast til strategi for modtagelse af flygtninge.docx
Høringssvar til strategi for modtagelse af flygtninge
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Punkt 15.

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis
2014-38341
Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og
Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender udkast til høringssvar til ”Plan for sygehuse og
speciallægepraksis”.
Beskæftigelsesudvalget: Mariann Nørgaard og Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Regionsrådet skal ifølge sundhedslovens § 206 udforme en sundhedsplan. ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” indgår som en delplan i regionens samlede sundhedsplan. Udkast til plan er sendt i høring
forinden regionsrådets endelige behandling.
Høringsudkast til ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” beskriver, hvordan de somatiske sygehuse og
speciallæger skal udvikle sig frem mod 2020. Til den tid flytter mange indlæggelser og ambulante behandlinger fra de nuværende fysiske rammer sammen og ind i nye bygninger på et område vest for Hadsund Landevej i den østlige del af Aalborg.
Høringsudkastet til Plan for sygehuse og speciallægepraksis er bygget op i fem dele:

Fire typer af patienttilstande:
a. akut patientforløb
b. planlagt patientforløb
c. udredningsforløb
d. kroniske og varige patientforløb.

Strukturelle tilpasninger på sygehusområdet

Aktivitetsmæssige ændringer på sygehusområdet

Stillingtagen til fremtidig placering af regionalt center for neurorehabilitering i Region Nordjylland

Strukturelle tilpasninger på speciallægepraksisområdet.
Behandlinger på sygehusene og hos speciallægerne er for store grupper af borgere i høj grad sammenflettet
med, at samme grupper af borgere modtager ydelser i Aalborg Kommune og hos de praktiserende læger i
Aalborg Kommune. Det gælder børn og unge. Det gælder borgere under beskæftigelsesindsats. Det gælder
ældre og handicappede borgere. Og det gælder borgere med kronisk sygdom, som modtager rehabilitering.
Derfor er udviklingstræk fra herværende høringsudkast af betydning den kommunale opgavevaretagelse.
Et pejlemærke i den forbindelse er omstilling fra udredning og behandling under indlæggelse til udredning og
behandling, som ikke kræver indlæggelse (ambulant behandling). Fra 2007 til 2014 er antallet af udskrivelser
af borgere fra Aalborg Kommune faldet med knap 9%. Men antallet af ambulante behandlinger i samme
periode er steget med 40%. Samtidig er der sket fald i den tid borgeren er indlagt med 7,6%, så den i gennemsnit er på lidt over 4½ dag ved udgangen af 2014. Denne omlægning er blandt andet muliggjort fordi, at
65% af alle operationer foregår på samme dag.
Denne udvikling skal forsætte frem mod ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital i 2020. I høringsudkast fremgår, at der i perioden 2007 til 2020 skal ske en øgning af den ambulante aktivitet med 50% og et
fald i aktiviteten under indlæggelser med 20%. Ligesom det er vurderet, at der kan ske en forsat øgning andelen af operationer, som foregår samme dag. Faldet i aktiviteten under indlæggelser vil blive målt nedbringelse af antallet af producerede sengedage. Det kan omsættes til nedgang på omkring 90 sygehussenge i
Nordjylland.
Dette er eksempler på udviklings- tendenser og mål i det regionale sundhedsvæsen, som har og får stigende
betydning for, at der er sammenhæng med tilbud, som borgerne modtager i Aalborg Kommune. Denne opgave er vigtig at håndtere for det er borgernes helbred og tryghed, der er i spil. Det er Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget, som har dette ansvar. Rammerne for samarbejdet er nedfældet i sundhedsaftale og i praksisplan.
I det følgende fremgår Aalborg Kommunes forslag til høringssvar til udkast til ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis”. Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af høringsbidrag fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.
”Aalborg Kommune har med interesse læst udkastet. Udkastet har været drøftet i Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget og i Byrådet.
Kommentarer af generel karakter
Udkast til sygehusplan opridser visioner for udviklingen i behandlingen af borgeren i sygehus- og speciallæge regi. Der henstår overvejelser omkring implementering, samt hvordan de forskellige indsatser skal priori-
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teres. Det samme gælder de steder, hvor det er nævnt, at opgaven skal løses i samarbejde med almen
praksis og kommunerne. Aalborg Kommune kunne ønske, at det i højere grad fremgår, at det er sundhedsaftalen, som har fokus på samarbejdet mellem sektorerne.
Den regionale administration har beregnet, at 32% af regionens sundhedsudgifter er relateret til udredning
og behandling af 1% af borgerne. Det er samtidig beregnet, at denne gruppe borgeres udgifter har været
stigende fra 2009 til 2013 – fra 29 til 32%. Aalborg Kommune vurderer, at det er borgere med flere samtidige
kroniske sygdomme. Aalborg Kommune er enig i, at det er en meget væsentlig gruppe af brugere af velfærds- og sundhedsydelser, som parterne er fælles om.
Plan for sygehuse og speciallægepraksis har stort fokus på strukturelle tilpasninger på sygehusområdet. Det
er Aalborg Kommunes opfattelse, at strukturelementerne og den stigende specialisering vil medføre, at
kommunerne kommer til at løfte endnu flere opgaver. Den udfordring er Aalborg Kommune parat til, og Aalborg Kommune er også parat til at indgå i et mere forpligtende samarbejde mellem region, kommune og
almen praksis.
Det er udbredt at forstå sundhedsområdet gennem en opdeling i et specialiseret niveau, som er det, der
foregår på sygehusene. Ved siden af er et ”generalist” niveau, som er praktiserende læger og kommunerne.
Denne opdeling er under forandring. Vi ser et paradigmeskifte i denne enkle forståelse gennem den måde,
opgaverne bliver løst på. Der er imidlertid en risiko for, at paradigmet bliver fastholdt i tænkningen i sundhedsplanlægningen. En konsekvens heraf er, at opgaver unødigt bliver fastholdt i et regi.
Aalborg Kommune er enig i høringsudkastets ambition om generelt øget samarbejde og koordinering samt
smidigere kommunikation på tværs af sektorer. Ligeledes vil ambitionen om, at relevant kommunikation følger patienter/borgere rettidigt, kunne forhindre de store problemer og den risiko for genindlæggelser, der er
forbundet med den nuværende praksis.
Kvalitetssikring i sektorovergange er ligeledes gennemgående. Her er det vigtigt med en stærkere forløbstankegang, så ingen borgere/patienter ”falder mellem to stole”. For Aalborg Kommune er det essentielt at
styrke samarbejdet i sektorovergangen, en opgave hvor der er behov for kontinuerlig udvikling, blandt andet
via Udskrivningsenheden. Aalborg Kommune ønsker et fortsat særligt fokus på shared care/fælles finansierede enheder, som eksempelvis samarbejde mellem Udskrivningsenhed og afdelingerne ved Aalborg Universitetshospital og regionens øvrige sygehuse.
Vedr. status på speciallægeområdet
I relation til sikring af lægedækning i Nordjylland ville det være en idé at arbejde med problematikken vedrørende opgaveglidning til sygeplejersker i hjemmesygeplejen. Eksempelvis kan akut udkørende sygeplejersker fra hjemmesygeplejen aflaste både alment praktiserende læger og speciallæger. Det gælder, såfremt
der følger ressourcer med i form af økonomi og opkvalificering.
Vedr. akutte patientforløb
Udkastet omtaler bedre udnyttelse af de diagnostiske tilbud, som et potentiale for at forhindre indlæggelser.
Denne omlægning fra indlæggelse til ambulant tilbud aktualiserer i høj grad behovet for en digital kommunikationsløsning for ambulante patienter, som ikke findes i dag. Der er efter indlæggelse aftalt fremsendelse af
udskrivningsbreve. Det gælder særligt, da denne gruppe af borgere med plejebehov kræver endnu hurtigere
handling fra kommunens side. Den nuværende praksis giver udfordringer, eksempelvis i forhold til ordinationer og beskeder om opfølgning. Et større brug af diagnostiske centre vil også aflaste hospitalet, da almen
praksis kan håndtere flere borgere i eget regi med evt. behandling i kommunalt set up. Men der mangler
kommunikationsløsninger.
I udkastet er også omtalt også den nuværende mulighed for direkte telefonisk rådgivning fra sygehusspecialist og til praksis/speciallægepraksis. Det er essentielt, at kendskabet til de forskellige muligheder og diagnostiske tilbud øges. Ligesom der skal være en dimensionering af de diagnostiske tilbud til efterspørgslen,
såfremt ambitionen om færre indlæggelser skal opfyldes. Telefonisk rådgivning fra sygehusspecialist skal
udbygges og gøres akut, således at de praktiserende læger kan anvende rådgivningen som et reelt alternativ til en indlæggelse.
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Aalborg Kommune noterer med tilfredshed, at der forventes frigjort ekstra kapacitet i speciallægepraksis,
som skal bruges til at behandle flere patienter. Især sygemeldte borgere har ofte behov for dels at få diagnosen afklaret hurtigere, dels derefter at få behandling iværksat hurtigst muligt.
Vedr. planlagte patientforløb
Den stigende omlægning af sygehusaktivitet fra stationær til ambulant udgør en særlig udfordring set fra et
kommunalt synspunkt, idet ressourcetrækket i primærsektor øges voldsomt. Der følger en lang række opfølgende og koordinerende opgaver, når sygehusene slipper patienten hurtigt efter indlæggelse. Medarbejderne i primærplejen (hjemmesygeplejerskerne, assistenterne og hjælperne) står i den forbindelse ofte med
komplekse borgere, hvor der skal foregå megen koordinering, opfølgning på blodprøver, kontroller hos egen
læge og speciallæge, sårskift, arrangement af kørsler osv. Aalborg Kommune mener, at denne opgaveglidning bør beskrives yderligere, også i forhold til ressourcer og i så god tid som muligt. Aalborg Kommune
deltager gerne i et sådant arbejde.
Vedr. Kroniske og varige patientforløb
Tankerne i udkastet om indførelse af ”hente-hjem”- eller ”følge-hjem”-ordninger i forbindelse med udskrivning
er interessante. Aalborg Kommune er interesserede i at medvirke i afprøvning af sådanne modeller, f.eks.
gennem ansættelse af forløbskoordinatorer, der følger med de dårligste og mest udsatte borgere hjem.
Udkastets initiativer om at fokusere på den grundlæggende kommunikation mellem sundhedsprofessionelle
anses som meget væsentligt i forhold til at komme i mål med sammenhængende patientforløb. De nuværende muligheder og tanker om udviklingen kan med fordel beskrives yderligere.
I udkastet er der omtalt målsætninger om central medicinsk visitation. I den forbindelse er særligt tredje
punkt omkring tilpasning af den medicinske sengekapacitet til sygehusenes behov essentiel. Der er perioder
med overbelægning på de medicinske afdelinger. Det er derfor vigtigt, at kapaciteten er afstemt ift. borgernes behov og sygehusenes optageområder, både i relation til fordelingen af sengene, men også den samlede kapacitet. Kun derved kan der leveres en ensartet og høj kvalitet i behandlingen. Dette er et af de områder, hvor der med fordel kunne være et større samarbejde med primær sektor, idet kommunerne er væsentlige i forhold til målopfyldelsen. Refleksioner, som går på hvilke opgaver primær sektor kan ”tage af på”, kunne med fordel indtænkes.
Aalborg Kommune er enig i, at der er behov for at prioritere en styrkelse af den grundlæggende digitale
kommunikation mellem sundhedsprofessionelle. Aalborg Kommune har på beskæftigelsesområdet og det
sociale område et ønske om at kommunikere digitalt ved indhentelse af oplysninger fra sygehuset i forbindelse med opfølgning i sagerne.
Der er flere steder i høringsudkastet overvejelser om udvidelse af sygehusvisitationen rettet mod de akutte
og de kroniske varige patientforløb. Aalborg Kommune hilser disse overvejelser velkomne. Ikke mindst for at
holde fokus på forsat nedbringelse af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. I den forbindelse skal
nævnes, at en forudsætning for, at det lykkedes, er et forsat samarbejde om Udskrivningsenheden på Aalborg Universitetshospital.
I forlængelse heraf støtter Aalborg Kommune høringsudkastets intention om, at udskrivningsbreve sendes
med patienterne hjem og udsendes til egen læge, når patienten forlader sygehuset. Modsat i dag hvor målet
er efter tre hverdage.
Vedr. Den fremtidige struktur på sygehus og speciallægepraksisområdet
Aalborg Kommune finder det positivt, at der kommer fokus på at minimere overflytninger af patienter mellem
forskellige geografiske sygehusenheder. Dog er det også vigtigt, at der er fokus på, at Aalborg Universitetshospital udover sin højt specialiserede funktion fortsat skal fungere som lokalsygehus for regionens tættest
befolkede kommune, idet borgere med kroniske sygdomme, der kræver hyppig sygehuskontakt, har behov
for nærhed til basale funktioner.
Der ligger desuden et forbedringspotentiale i forhold til rehabiliteringsforløb, som ikke berøres i materialet.
Ved at samle både den specialiserede og den almene genoptræning på en fysisk lokalisation kunne der
opnås en synergi mellem tilbuddene, som mangler i dag. Det vil dog kræve, at specialistkompetencerne
flytter sig ud af sygehuset, så specialistkompetencerne kommer til borgeren i stedet for omvendt. Som det er
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nu kan patienter, der har deltaget i et specialiseret rehabiliteringstilbud på sygehuset, efterfølgende starte op
i nyt forløb i kommunalt regi.
Aalborg Kommune ønsker, at borgere med følger efter hjerneskader forårsaget af fysisk skade, blodprop i
hjernen, iltmangel m.fl. tilbydes neurorehabilitering af høj faglig standard. Igangsætning af intensiv neurorehabilitering, så hurtigt som det er fagligt forsvarligt, er væsentligt for borgernes og pårørendes livskvalitet.
Aalborg Kommune hilser udkastets forslag om en samling af den neurorehabiliterende indsats på en matrikel
velkommen. Aalborg Kommune ser gerne, at det bliver centralt placeret i nærheden af borgere i Aalborg
Kommune. Som tidligere anført forholder Aalborg Kommune sig afventende, indtil en mere dybdegående
afdækning af konsekvenserne ved hjemmerehabilitering forlægger.
Afsluttende er Aalborg Kommune enige i høringsudkastets anbefaling om at iværksætte flere processer med
henblik på at sikre den rette arbejdsdeling og det rette samarbejde mellem almen praksis, sygehusene og
speciallægepraksis som et betydningsfuldt redskab i processen med at indfri målene i høringsudkastet.
Ældre og Handicapforvaltningens bidrag til høringsudkastet har været til orientering i Ældrerådet 12.03.2015.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Handicaprådet høringssvar fremgår af følgende:
Punkt 3 Plan for sygehuse og speciallægepraksis og psykiatriplan 2015-2020
Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar på såvel ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” og ”Psykiatriplan 2015-2020”. Sundhedsområdet er et vigtigt område for mennesker med handicap,
hvor især ”lighed i sundhed” er i fokus. Det er godt at se, at der er fokus på øget samarbejde og koordinering
samt smidigere kommunikation på tværs af sektorer. Det er til gavn for patienterne og deres pårørende.
Plan for sygehuse og speciallægepraksis
Handicaprådet er meget tilfreds med, at for akutte patientforløb skal patienterne ”tilbydes de rette patientforløb, og behandling og udredning skal ske med udgangspunkt i patienternes behov”. Lignede gør sig gældende for kroniske og varige patientforløb.
Hvorimod i de planlagte patientforløb skal der ”ikke behandles mere end nødvendigt” og ”fokus skal være på
den rette behandling i den rette udstrækning og på den bedst mulige måde”. Handicaprådet anbefaler, at
”den rette udstrækning” og ”den bedst mulige måde” sker med udgangspunkt i patienternes behov, ligesom
ved de akutte patientforløb. Og så skal planen uddybe, hvad der menes med, at der ikke skal behandles
mere end nødvendigt, for at undgå at der bliver behandlet for lidt.
Vedrørende den fremtidige sygehusstruktur i Region Nordjylland finder Handicaprådet det positivt, at der
kommer fokus på at minimere overflytninger af patienter mellem forskellige geografiske sygehusenheder.
Det er til gavn for patienterne og deres pårørende.
Endelig vil Handicaprådet gerne have en plan for sygehuse og speciallægepraksis, der styrker koordinationen ved udskrivning i forhold til genoptræning og rehabilitering. Handicaprådet ser gerne et regelsæt, som
giver sygehuse stærkere beføjelser i forhold til at stille præcise krav til mål, indsatser, og tidsfrister til kommunernes tilbud om genoptræning.
Der skal være tale om reel inddragelse af patienterne og deres pårørende i såvel udregning, behandling og
kontrol af deres sygdomme. En måde kunne være ansættelse af pårørendementorer, som sker andet steds i
Danmark. Mentorens rolle er at lytte til og rumme de pårørendes håb, drømme og bekymringer. Samtidig
skal mentoren bidrage til de pårørendes læring om følger af patienternes sygdom.
Bedre forhold for de pårørende skaber bedre livsvilkår for hele familien. Det er afgørende, at pårørende indtænkes og inddrages som en væsentlig ressource i alle indsatser og alle sektorer. Pårørende skal både ses
som en ressource og samarbejdspartner og som en sårbar gruppe med behov for den nødvendige støtte og
bistand.
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Bilag:
..Høringsversion af Plan for sygehuse og speciallægepraksis.pdf
Kort pjece om Sygehus- og speciallægepraksisplan.pdf
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Punkt 16.

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland
2014-002157
Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og
Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender udkast til høringssvar til ”Psykiatriplan 2015-2020”.
Beskæftigelsesudvalget: Mariann Nørgaard og Per Clausen var fraværende.

Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Regionsrådet skal ifølge sundhedslovens § 206 udforme en sundhedsplan. ”Psykiatriplan 2015-2020” indgår
som en delplan i regionens samlede sundhedsplan. Udkast til plan er sendt i høring forinden Regionsrådets
endelige behandling.
Høringsudkast til Psykiatriplan 2015-2020 beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle sig i de
kommende år. Den beskriver visioner for udviklingsarbejdet og de rammer, vilkår og udfordringer, der skal
tages højde for i udviklingsarbejdet.
Følgende områder behandles i planen:

Udvikling og tilpasning af kapacitet og struktur

Mere effektive og sammenhængende patientforløb

Reel inddragelse af patienter og pårørende

Længere og bedre liv til mennesker med psykisk sygdom

Mindre brug af tvang

En ny dagsorden for kvalitet og patientsikkerhed

Fokuseret kompetenceudvikling

En særlig opmærksomhed på rekruttering og fastholdelse

Mere og bedre forskning

Nye veje til bedre styring.
Der sker i disse år en tydelig udvikling i sundhedsvæsnet i retning af øget specialisering – ofte understøttet
af, at behandlingen samles i større, bæredygtige og robuste enheder. Det er også det hovedspor, der er lagt
i udviklingen i behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland og som Høringsudkast til Psykiatriplan 2015-2020
er baseret på. Formålet med øget specialisering er, at alle patienter i hele regionen skal tilbydes god behandling af høj kvalitet baseret på nyeste viden og eksisterende kliniske retningslinjer i hele regionen.
Høringsudkastet indeholder en række struktur- og kapacitetselementer. Af særlig interesse for Aalborg
Kommune kan følgende nævnes:

At Psykiatrien i Aalborg bliver samlet i Nyt Aalborg Universitetshospital, Aalborg Øst.

At ældrepsykiatrien på sigt flyttes fra Brønderslev til Aalborg som en del af Nyt Aalborg Universitetshospital.

At muligheden for at være indlagt i et specialiseret behandlingstilbud og i særlige fysiske rammer for
patienter med spiseforstyrrelse etableres i forbindelse med flytningen af Psykiatrien til Nyt Aalborg Universitetshospital.
I det følgende fremgår Aalborg Kommunes forslag til høringssvar.
”Aalborg Kommune hilser den nye psykiatriplan velkommen. Udkastet har været drøftet i Ældre- og handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget, Magistraten
og i byrådet.
”Psykiatriplan 2015-2020” har stort fokus på styrkelsen af de regionale kerneydelser (behandling) i psykiatrien. Det er Aalborg Kommunes opfattelse, at strukturelementerne og den stigende specialisering vil medføre,
at kommunerne kommer til at løfte endnu flere opgaver. Den udfordring er Aalborg Kommune parat til, og
Aalborg Kommune er også parat til et indgå et mere forpligtende samarbejde mellem region, kommune og
almen praksis. Det afgørende er, at borgeren oplever sammenhæng mellem behandlingstilbuddene i regionen og de kommunale tilbud.
Det bemærkes indledningsvist i forordet, at Psykiatrien vil sætte mennesket i centrum, hvilket vi som kommune kun kan bifalde. Dette henleder til det recovery-perspektiv, som den kommunale socialpsykiatri baserer indsatserne på. Denne tilgang understøtter borgernes evne til, at de rent faktisk kan, og ser mening med
at løfte det ansvar, vi gerne ser, de tager for eget liv. I denne sammenhæng vil vi forslå, at der ligeledes inddrages det perspektiv, at også patientens netværk (både det professionelle og det private) inddrages mere
aktivt, således at borgerens forudsætninger for at lykkes og at tage ansvar i eget liv forstærkes. Med det in
mente vil vi opfordre til, at recovery-begrebet bliver indarbejdet mere direkte i Psykiatriplanen.
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Bemærkninger til kapitel 5- Udvikling og tilpasning af struktur og kapacitet.
Et gennemgående tema i planen er behovet for en specialiseret indsats på bekostning af nærhed. Aalborg
Kommune udtrykker i den forbindelse en bekymring for, at en specialisering vil medføre en centralisering,
som øger risikoen for en behandlingspsykiatri, der i høj grad lukker sig om sig selv og derved får sværere
ved at samarbejde bredt. En sådan udvikling ville Aalborg Kommune finde beklagelig, idet vi ser samarbejde
som forudsætningen for at lykkes i indsatsen overfor borgeren/patienten.
Det vil således være ønskværdigt, såfremt psykiatriplanen i højere grad havde fokuseret på, hvorledes vi i
samarbejde, på tværs mellem de forskellige aktører på området, samlet løfter indsatsen overfor mennesker
med psykiske lidelser. Dette må gerne ske i borgernes nærmiljø og ikke kun i sygehusregi. I planen fremgår
det, at der i planperioden vil blive arbejdet på udbygning af subakutte tilbud, og her vil det være oplagt, at
gøre det i tæt samarbejde med de relevante kommuner.
Et stigende antal voksne borgere henvises til psykiatrien med henblik på at blive udredt for autisme. Som der
redegøres for i planen, vil det ofte ikke være relevant med en efterfølgende behandling i psykiatrien, idet
patienterne efter udredning oftere vil have behov for støtte i kommunalt regi. Aalborg Kommune ser frem til
nærmere dialog om, hvordan varetagelsen af ”behandlingsopgaven” bedst kan tilrettelægges. Aalborg
Kommune anbefaler endvidere, at det samme gør sig gældende indenfor i forhold til målgruppen af voksne
borgere med ADHD, hvor der ligeledes er stigning i behovet for udredning, og hvor den efterfølgende behandling kan varetages i kommunalt regi.
Under Udvikling af det retspsykiatriske område fremgår det, at der er ønske om et styrket samarbejde mellem kommuner og region, med det formål at forebygge fornyet kriminalitet. Dette kan vi som samarbejdspartner kun være enig i, og kan på den baggrund ønske, at dette uddybes i planen.
I forhold til udvikling af børne- og ungdomspsykiatrien er Aalborg Kommune enig i, at det er vigtigt med øget
fokus på tidlig opsporing af psykiske sygdomme blandt børn og unge med henblik på en tidlig indsats. For at
realisere dette kræves et styrket samarbejde med de kommunale aktører, som er i kontakt med målgruppen i
det daglige, så de kan spotte tidlige tegn. Samtidig vil det være hensigtsmæssigt, at der er en fælles forståelse af, hvordan man mest hensigtsmæssigt handler herpå. Det er tilsvarende væsentligt, at behandlingstilbuddene udvikles, og styrkelsen af det psykoterapeutiske tilbud hilses derfor velkommen. Det var ønskeligt,
at også tilbuddet om psykoedukation til børn og unge med psykiske lidelser og deres forældre blev styrket,
da det er Aalborg Kommunes opfattelse, at disse forløb har stor positiv betydning for deltagerne.
Aalborg Kommunes erfaring er, at der ofte kan være lang ventetid på egentlig behandling i psykiatrien. Det
er meget problematisk for borgere i sygedagpengesager. Aalborg Kommune noterer derfor med tilfredshed,
at der forventes frigjort ekstra kapacitet i speciallægepraksis, som skal bruges til at behandle flere patienter.
Bemærkninger til kapitel 6- Mere effektive og sammenhængende patientforløb.
En del af svaret på udfordringerne med de sammenhængende og effektive patientforløb er ifølge psykiatriplanen ”Patientens Team”. Som det fremgår, er det ”særligt vigtigt i forhold i komplekse forløb med mange
aktører”. Det er positivt, at borgeren har en helt central rolle i teamet, men det er uklart, hvad kommunens
rolle er. Dette kunne med fordel præciseres. Det fremgår med andre ord ikke, hvorledes depechen overdrages til kommunerne. Aalborg Kommune ser frem til det kommende samarbejde om udviklingen af Patientens Team, og forventer, at det også gælder børn - og ungeområdet, og at fagpersoner i teamet også kan
være kommunale medarbejdere. Det er ligeledes også forventningen, at Patientens Team også kan bidrage
til øget fokus på samarbejdet i sektorovergangene omkring borgere med svær psykisk sygdom og forebyggelse af genindlæggelser.
Det fremgår af side 39, at det er et mål i den nye psykiatriplan, at der skal være lige adgang til de specialiserede tilbud. Aalborg Kommune noterer sig, at Danske Regioners benchmarkings undersøgelse fra 2012 viser, at Region Nordjylland bruger færre penge og behandler færre patienter end på landsplan i forhold til
antal indbyggere i børne- og ungdomspsykiatrien.
Aalborg Kommune noterer med tilfredshed, at der i udkastet er fokus på udvikling og styrkelse af samarbejdet på tværs af sektorer (side 40), herunder samarbejdet med kommuner. Vi vil invitere til et mere forpligtende samarbejde om de borgere, der både er brugere i den regionale psykiatri og den kommunale socialpsykiatri. Endvidere ligger fokus på udviklingen af samarbejdet meget i tråd med de overvejelser Aalborg Kom-
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mune har i forhold til at udvikle ”shared care” løsninger for de af vore borgere, der har mange og korte indlæggelser, og hvor et styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og den kommunale socialpsykiatri
er væsentlig.Vi vil gerne vende tilbage og drøfte konkrete tiltag mellem region og kommune – eksempelvis
fælles finansierede enheder.
I forhold til afsnittet om koordinerede indsatsplaner til borgere, der behandles i behandlingspsykiatrien og
samtidigt har et misbrug, ser Aalborg Kommune gerne, at det formuleres endnu tydeligere, at der er tale om
et delt ansvar mellem region og kommune, og at dette stiller ganske særlige krav til et tæt og koordineret
samarbejde. Det er også et vanskeligt håndterbart område, da mange mennesker i målgruppen (psykiatri),
har svært ved at profitere af den almindelige misbrugsbehandling. Det er et område der har kommunens
fokus, og det er derfor ønskeligt, at det foldes mere ud i planen. Aalborg Kommune vil gerne have et endnu
tættere samarbejde på dette område.
Bemærkninger til kapitel 7- Patient og pårørendeinddragelse.
Det er Aalborg Kommunes opfattelse – via samarbejder med brugerorganisationer – at mange mennesker
med sindslidelse oplever, at pårørendebegrebet ikke altid er dækkende, og at ordet netværk er mere passende. Dette fordi det langt fra altid er familiære bånd som er afgørende for, om en relation er værdifuld –
tværtimod er det ofte familien man holder sin skrøbelighed skjult for.
Bemærkninger til kapitel 8- Længere og bedre liv til mennesker med psykisk sygdom.
Aalborg Kommune kvitterer positivt på psykiatriplanens øgede fokus på den for høje dødelighed og oversygelighed blandt mennesker med psykisk sygdom, og vi ser frem til det kommende samarbejde med den nye
”Enhed for sundhedsfremme”, og især samarbejde om videreførelse af sundhedsfremmende aktiviteter, når
borgeren udskrives fra sygehuset som færdigbehandlet og overgår til sundhedsfremme i kommunalt regi.
Side 52 – Livsstilsinterventioner: For at sikre præcis overensstemmelse mellem psykiatriplanen og Sundhedsaftalen foreslås en præcisering af sætningen ”Hovedparten af livsstilsinterventionerne vedrørende kost,
rygning, alkohol og motion…” til ”Hovedparten af livsstilsinterventionerne vedrørende kost, rygning, alkohol
og motion for patienter, der er færdigbehandlede foregår i kommunalt regi..”. Blot for at præcisere, at første
når borger er færdigbehandlet, overgår ansvaret til kommunen.
Aalborg Kommune er meget tilfredse med planens fokus på selvmordsforebyggelse og kan oplyse, at også
kommunen øger fokus på selvmordsforebyggelse (med afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om
” Mental sundhed” ).
Bemærkninger til kapitel 11- Fokuseret kompetenceudvikling.
Aalborg Kommune er positivt overfor, at psykiatrien stiller sin psykiatrifaglige ekspertise til rådighed tværsektorielt ved at tilbyde kompetenceudvikling til kommunerne. Vi deltager også gerne i fælles temadage omkring
relevante faglige emner.
Aalborg Kommune ser også gerne, at psykiatrien og kommunen arbejder med fælles tværsektoriel kompetenceudvikling, idet gensidig videns - og kompetenceudvikling er essentielt for at skabe sammenhæng og
integreret behandling for borgerne”.
Ældre- og Handicapforvaltningens bidrag til høringsudkast har været til orientering i Ældrerådet 12.03.2015.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Handicaprådet bidrag til høringsudkast er følgende:
Handicaprådet deler psykiatriplanens grundlæggende forudsætninger om patienterne, hvor det anerkendes,
at ”hver enkelt patient er et selvstændigt menneske med ressourcer, interesser, holdninger og egne meninger”.
Og Handicaprådet hilser fokus på reel inddragelse af patienterne og de pårørende velkommen. Måske er
ordet ”netværk” mere dækkende for de ressourcer, som patienterne har til rådighed.
Centralisering på bekostning af nærhed er et gennemgående tema i psykiatriplanen. Handicaprådet mener,
at det kan komme til at betyde, at en del af patienterne bliver væk fra udregning, behandling og kontrol, da
de ikke kan magte transporten og/eller transporttiden. Der må derfor være særlig fokus på, hvordan det sik-
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res, at også disse patienter bliver udredt, behandlet og kommer til kontrol. Måske kan den praktiserende
læge og/eller kommunerne overtage dele af opgaverne.
Handicaprådet vil også henlede opmærksomheden på overlæge og speciallæge i psykiatri Lars VibeHansens indlæg i Nordjyske den 25. marts 2015. Her redegør han for, at man ikke kan forstå et menneske
med en psykisk lidelse gennem en psykiatrisk diagnose. Det, der er vigtigt, er, at have en grundlæggende
forståelse for det andet menneske som forudsætning for at kunne etablere den nødvendige relation, som
igen er en forudsætning for at skabe en bæredygtig behandlingsalliance. Behandlingsalliancen er det bærende element i den egentlige psykiatriske behandling uanset diagnose. Dette er noget langt de fleste psykiatere med en vis klinisk erfaring umiddelbart er klar over. Når man så foreslår nedlæggelser af psykiatriske
afdelinger i Region Nordjylland ”til fordel for ”specialisering og centralisering” og på bekostning af nærhed og
tilgængelighed, bliver det meget tydeligt, at det her er skrivebordspsykiatrien der taler og ikke den kliniske
ekspertise og erfaring”.
Handicaprådet noterer sig med tilfredshed, at der skal være lige adgang til specialiseret udredning og behandling. Samt at der skal ske en nedbringelse af overdødeligheden og oversygeligheden hos patienter med
psykiatriske sygdomme og der er fokus på patienternes livsstil og nedbringelse af selvmord og brugen af
tvang.
Handicaprådet ser gerne, at der ikke kun er tale om vidensdeling fra psykiatrien til kommunerne, men om en
gensidig vidensdeling og kompetenceudvikling..
Endelig er Handicaprådet meget tilfreds med, at der skal ske en udvikling og styrkelse af samarbejdet på
tværs af sektorer.
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Bilag:
Høringsversion af Psykiatriplan.pdf
Psykiatrien på vej mod 2020.pdf
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Punkt 17.

Eventuelt
Beslutning:
Magistratens møde med Advisory Board, SMART Aalborg, holdes mandag den 1. juni 2015 kl.
9.00.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Punkt 18.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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