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Godkendelse af dagsorden
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Punkt 2.

Aktuel status 2015 - Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 2015
2015-062727
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Rammebeløb, drift - serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på -43.980.000 kr. i mindreudgift til
budget 2015,
at der til sektor Fælles Kommunale Udgifter, drift- serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på -660.000 kr. i
mindreudgift til budget 2015,
at der til sektor Veje, drift – serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på -516.000 kr. i mindreudgift til budget
2015,
at der til sektor Børn og Unge, drift- serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 2.710.000 kr. i merudgift til
budget 2015,
at der til sektor Børn og Unge, drift- ikke rammebelagte driftsudgifter- gives en tillægsbevilling på 6.000.000 kr. i
mindreindtægt til budget 2015,
at der til sektor Voksen Familie- og Socialudvalg, drift- serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 7.519.000
kr. i merudgift til budget 2015,
at der til sektor Voksen Familie- og Socialudvalg, drift – budgetgaranteret område, gives en tillægsbevilling på
-20.000.000 i mindreudgift og 8.000.000 kr. i mindreindtægt, netto mindreudgift på -12.000.000 kr., til budget
2015,
at der til sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg, drift – serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på -2.955.000 kr.
i mindreudgift til budget 2015,
at der til sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg, drift – budgetgaranteret område inkl. forsikrede ledige, gives en
tillægsbevilling på 274.000.000 kr. i merudgift og -36.000.000 kr. i merindtægt, netto merudgifter på 238.000.000
kr. til budget 2015,
at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration, drift- serviceudgifter,
gives en tillægsbevilling på 9.217.000 kr. i merudgift til budget 2015,
at der til sektor Serviceydelser for Ældre, drift – ikke rammebelagte driftsudgifter, gives en tillægsbevilling på
900.000 kr. i mindreindtægt til budget 2015,
at der til sektor Tilbud for Mennesker med Handicap, drift – ikke rammebelagte serviceudgifter, gives en
tillægsbevilling på 6.900.000 kr. i mindreindtægt til budget 2015,
at der til sektor Serviceydelser for Ældre, drift – serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på -15.000 kr. i
mindreudgift til budget 2015,
at der til sektor Tilbud for Mennesker med Handicap, drift – serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på
107.000 kr. i merudgift til budget 2015,
at der til sektor Skoler gives en tillægsbevilling på 4.137.000 kr. i merudgift til budget 2015,
at der til sektor Sundhed, drift- ikke rammebelagte driftsudgifter, gives en tillægsbevilling på 4.042.000 kr. i
merudgift til budget 2015,
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at der til sektor Miljø, drift – serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 519.000 kr. i merudgift til budget
2015,
at der til sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid, anlæg, gives en tillægsbevilling på -5.950.000 kr. i mindreudgift
til budget 2015,
at der til indtægter i Tilskud og Udligning (hovedkonto 7) gives en tillægsbevilling på -22.464.000 kr. i
merindtægt til budget 2015, og
at der til indtægter i Skatter (hovedkonto 7) gives en tillægsbevilling på -10.500.000 kr. i merindtægt til
budget 2015.
Samlet medfører ovenstående tillægsbevillinger et kasseforbrug på netto 181,0 mio. kr.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Budgetforligspartierne for 2015 godkendte i mødet den 9. november 2015 Direktørgruppens oversigt over
forslag til tillægsbevillinger til budget 2015, som grundlag for byrådets videre behandling. Nedenfor redegøres kort for de enkelte hovedpunkter i oversigten.
Ikke disponeret rammebeløb til lønstigninger
Ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2015 var det forventet, at lønstigningerne 2014-2015 ville blive 2,08
pct. Den nye overenskomst medfører imidlertid kun lønstigninger på 1,41 pct. Derfor er der hensat 44,0 mio.
kr. for meget til lønstigninger. Ved økonomiaftalen for 2016 blev det besluttet, at kommunerne ikke skulle
tilbagebetale beløbet til staten. Kommunernes serviceramme ift sanktionslovgivningen reguleres som følge
af de lavere pris- og lønstigninger.
Flygtninge
Det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium oplyste i maj 2015, at Aalborg Kommune i 2015 modtager 14.088.000 kr. til modtagelse og integration af flygtninge. Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har foreslået en fordeling af beløbet, således at Skoleforvaltningen modtager 4.126.000 kr.
og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen modtager 9.962.000 kr.
Bevillingen til Skoleforvaltningen: En del af flygtningene er børn i den skolepligtige alder, hvilket medfører
kraftigt stigende udgifter til undervisning i modtageklasser og basishold samt PPR-bistand.
Bevillingen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen anvendes til dagtilbud til børn inkl sundhedsudgifter
(2,9 mio. kr.), gennemgangsboliger til flygtninge (0,9 mio. kr.) og merudgifter til administration ifm modtagelsen af nye flygtninge (6,2 mio. kr.).
Refusion af særlig dyre enkeltsager
Ældre- og Handicapforvaltningen modtager 7,8 mio. kr. og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen modtager 6,0 mio. kr. Beløbene finansieres af kassebeholdningen.
Budgetgaranteret område, ekskl. Beskæftigelsestilskuddet.
Aalborg Kommune forventer merudgifter på 69 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Kommunen modtager kun 2,1 mio. kr. via lov- og cirkulæreprogrammet, så de resterende 66,9 mio. kr. skal finansieres af
kassebeholdningen. Aalborg Kommune modtager ikke midtvejsregulering, fordi kommunernes samlede forventede udgifter i 2015 kun afviger marginalt fra det forventede i aftalen for 2015. Samtidig beholder kommunerne besparelsen som følge af de lavere pris- og lønstigninger.
Vedrørende beskæftigelsestilskud
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen forventer merudgifter på ca. 157 mio. kr. i forhold til det aktuelle
budget. Forvaltningen forventer, at Aalborg Kommune vil modtage ca. 47 mio. kr. ved efterreguleringen i
2016, således at det samlede underskud for 2015 bliver ca. 110 mio. kr. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.
Lov- og Cirkulæreprogram, midtvejsregulering
Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er der merudgifter til service på 6.575.000 kr., mens der er merudgifter på 2.148.000 kr. til det budgetgaranterede område og merudgifter på 42.000 kr. til ikke rammebelagte driftsudgifter. Udgifterne finansieres af indtægter i tilskud og udligning, jf nedenstående.
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Sundheds- og Kulturforvaltningen forventer et merforbrug på 4 mio. kr. i 2015. Forvaltningen ønsker bevillingen finansieret af tilbagebetaling via DUT af for meget indbetalt aktivitetsbestemt medfinansiering i 2014, jf.
nedenstående.
Anlæg
Momsrefusion vedr. ombygning af KUNSTEN medfører tillægsbevilling på -5.950.000 kr., som tilgår kassebeholdningen.
Finansiering – skat, tilskud og udligning
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Aalborg Kommune forventer merindtægter i skatter på i alt 10,5 mio. kr. Heraf vedrører 8 mio. kr. mindreudgifter til tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift til grundejerne. De resterende 2,5 mio. kr. skyldes
merindtægter i forskerskat ift det budgetterede.
Aalborg Kommune merindtægter til tilskud og udligning på 22.464.000 kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. De enkelte tilskud fremgår nedenfor:
Flygtningetilskud

-14.088

Efterregulering beskæftigelsestilskud 2014

20.964

Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud 2015

6.372

Lov- og Cirkulæreprogram 2015

-9.034

Efterregulering aktivitetsbestemt medfinansiering 2014
Supplerende midtvejsregulering 2015 sfa aftalen med regionerne
Tilskud og udligning i alt

-24.450
-2.228
-22.464

Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud 2015 og efterregulering beskæftigelsestilskud 2014 finansiereres af
kassebeholdningen. Efterregulering aktivitetsbestemt medfinansiering 2014 og supplerende midtvejsregulering 2015 tilgår kasseholdningen, bortset fra de 4 mio. kr. der skal finansiere det forventede merforbrug på
aktivitetsbestemt medfinansiering i 2015. Som det fremgår ovenfor, er flygtningetilskud og midtvejsregulering
sfa Lov- og Cirkulæreprogrammet fordelt til forvaltningerne.
Budgetmæssige konsekvenser
Drift 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Serviceudgifter
Borgmesterens Forvaltning
Sektor Rammebeløb
6.52.70 Lønpuljer
Ikke disponeret rammebeløb til lønstigninger................................................

-43.980

Sektor Fælles Kommunale Udgifter
6.42.42 Kommissioner, Råd og Nævn
Forenkling og modernisering af lejeloven, Lov- og Cirkulæreprogram ...........

-28

6.42.43 Valg m.v.
Ændring af lov om valg til Folketinget m.m., Lov- og Cirkulæreprogram ........

-32

6.45.51 Sekretariat og forvaltning
Nettovirkning af ændringer i lejemål .............................................................

-600

By- og Landskabsforvaltningen
Sektor Veje
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.
Lov om offentlige veje, Lov- og Cirkulæreprogram........................................
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Drift 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor Børn og Unge
Lov- og Cirkulæreprogram
05.28.20 Opholdssteder for børn og unge
Faglig støtte til netværksplejefamilier, Lov- og Cirkulæreprogram .................

128

Økonomiske konsekvenser af ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for
samlevende mv. – daginstitutionsbetaling, Lov- og Cirkulæreprogram ..........

-348

Aktuel Status
05.25 Dagtilbud mv. til børn og unge
Merudgift til dagpasning mv. vedr. flygtningebørn .........................................

2.813

04.62 Sundhedsudgifter mv.
Merudgifter til sundhedsindsats og tandpleje vedr. flygtninge .......................

117

Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg
Lov- og Cirkulæreprogram
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer
Styrket indsats for kvinder på krisecenter .....................................................

60

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
Lov om social tilsyn - alkoholbehandling.......................................................

107

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere
Tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere..........................................
Lægesamtaler stofmisbrugere ......................................................................

260
213

Tekniske ændringer
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Overført fra Sektor Voksen, BSU vedr. afledte konsekvenser af førtidspensionsreformen ..............................................................................................

2.800

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold
Overført fra Sektor Voksen, BSU vedr. afledte konsekvenser af førtidspensionsreformen ..............................................................................................

3.200

Aktuel Status
00.25.11 Beboelse
Merudgift vedr. gennemgangsboliger til flygtninge ........................................

879

Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg
Lov- og Cirkulæreprogram
05.68.95 Jobtræning
Reform af beskæftigelsesindsatsen mv. .......................................................

3.045

Tekniske ændringer
05.68.95 Jobtræning

Magistraten

Møde den 30.11.2015
kl. 08.30

Side 6
5 af 84
10

Magistraten
Drift 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Overføres til Sektor Voksen, FSU vedr. afledte konsekvenser af førtidspensionsreformen ..............................................................................................

-6.000

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration
Lov- og Cirkulæreprogram
06.45.51 Sekretariat og forvaltning
Udslusningskoordinatorer ifm. løsladelse fra kriminalforsorgens institutioner
174
Økonomiske konsekvenser af ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for
samlevende mv............................................................................................
06.45.53 Jobcentre
Organisering og understøttelse af beskæftigelsesreform ..............................
Reform af beskæftigelsesindsats mv. ..........................................................
Kontantydelse .............................................................................................
Vandrende arbejdstagere .............................................................................
Kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport ...........................
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
Ophævelse af optjeningsprincippet for personer omfattet af EF.ordning nr.
883/04 .........................................................................................................
Aktuel Status
06.45 Administrativ organisation
Merudgifter til administration ifm. modtagelse af flygtninge ...........................

135
-1.575
3.950
50
160
-14
185

6.153

Ældre- og Handicapforvaltningen
Lov- og cirkulæreprogram
Sektor Serviceydelser for Ældre
4.62.90 Andre sundhedsudgifter
Hospice .......................................................................................................

383

5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
Afskaffelse af fast kontaktperson ..................................................................

-398

Sektor Tilbud for mennesker med handicap
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Koordinerede indsatser ................................................................................

107

Skoleforvaltningen
Sektor Skoler
3.22.01 Folkeskoler
Flygtninge, undervisning i modtageklasser og basishold samt PPR-bistand..
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Bek. nr. 840 af 30. juni 2014 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Lov- og Cirkulæreprogram .................................................................
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Drift 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Miljø- og Energiforvaltningen
Lov- og cirkulæreprogram
Sektor Miljø
0.52.80 Fælles formål
Gennemførelse af første generation vandplaner ...........................................
Vejledning om risikostyringsplaner ...............................................................
Kommunernes kvalitetssikring af kortgrundlag til randzoner ..........................
Bekendtgørelse nr. 107 af 29. januar 2014 om krydsoverensstemmelse .......
Ændring af Rnadzonelov pr. 1. august 2014 .................................................

416
50
25
-103
132

Ændring i alt – Serviceudgifter .................................................................

-23.915

0

Budgetgaranterede udgifter, inkl. Beskæftigelsestilskud
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
DRIFT 2015
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg
Lov- og cirkulæreprogram
05.57.72 Sociale formål
Ændring af regler bl.a. vedr. husholdningsfradrag ..............................
Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt ........................................
05.57.76 Boligydelse
Genindførelse af tidligere regler for optjening af ret til folkepension
for flygtninge ...............................................................................
Aktuel status
05.57 Boligsikring og Boligydelse
Merudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
05.48.66 og 68 Førtidspension
Mindreudgifter ift. korrigeret budget................................................
05.48.67 Personlige tillæg
Mindreudgifter ift. korrigeret budget................................................
05.57.72 Sociale formål
Mindreudgifter ift. korrigeret budget................................................

-50
-1.274

25
637

-14

13.014
-17.000
-8.000

4.000

--6.676

3.338

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg inkl. forsikrede ledige
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DRIFT 2015
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Lov- og cirkulæreprogram
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp
Pkt. 34 ændring af timefradrag ved arbejdsindtægter ......................
Pkt. 36 reform af beskæftigelsesindsatsen mv. ...............................
Aktuel status
05.57.73 Passiv kontanthjælp
Merudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
05.57.75 Aktiv kontanthjælp
Merudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
05.57.71 Sygedagpenge
Merudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
05.58.82 Ressourceforløb
Merudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
05.58.82 Jobafklaringsforløb
Mindreudgifter ift. korrigeret budget................................................
05.68.90 Aktivering
Mindreudgifter ift. korrigeret budget................................................
05.68.97 Seniorjob
Mindreudgifter ift. korrigeret budget................................................
05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
Merudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
05.46.65 Kontanthjælp til udlændinge
Merudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
Merudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
Budgetgaranterede områder i alt ................................................

-178
3.001

6.177

-3.000

9.000

-3.000

102.000

-34.000

7.000
-7.000
-8.000
-6.000

3.000

12.000

-6.000

12.000

-6.000

144.000

13.000

254.000

-28.000

Ikke Rammbelagte Driftsudgifter
DRIFT 2015
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor Børn og Unge
05.22.07 Refusion af særligt dyre enkeltsager
Mindre refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager .......................

6.000

Ældre- og Handicapforvaltningen
Sektor Serviceudgifter for Ældre
05.22.07 Refusion af særligt dyre enkeltsager
Mindre refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager .......................

900

Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap
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DRIFT 2015
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - 05.22.07 Refusion af særligt dyre enkeltsager
Mindre refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager ......................

6.900

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sektor Sundhed
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering
Aktivitetsbestemt medfinansiering, dækning af merudgift, finansieret
af tilbagebetaling via DUT vedr. for meget indbetalt aktivitetsbestemt
medfinansiering i 2014 .................................................................

4.000

Lov- og cirkulæreprogram, aktivitetsbestemt medfinansiering ......................

42

0

Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt – Aalborg Kommune ................... 4.042

13.800

ANLÆG 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid
Momsrefusion vedr. ombygning KUNSTEN .................................................

-5.950

0

Ændring i alt – ANLÆG .............................................................................

-5.950

0

Budgetmæssige konsekvenser
Finansiering 2015
Udgifter
Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Hovedkonto 7 Renter af tilskud, udligning og skatter m.v.
7.62.80 Udligning og generelle tilskud
Lov- og Cirkulæreprogram 2015, forøgelse af statstilskud................
Efterregulering aktivitetsbestemt medfinansiering 2014 ....................
Supplerende midtvejsregulering 2015 sfa aftalen med Regionerne ...

-9.034
-24.450
-2.228

7.62.86 Særlige tilskud
Flygtningetilskud ..............................................................................
Efterregulering beskæftigelsestilskud 2014 .......................................
Midtvejsregulering Beskæftigelsestilskud 2015 .................................

-14.088
20.964
6.372

7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster
Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven (Forskerskat)........

-2.500

7.68.94 Grundskyld og 7.68.95 Anden skat på fast ejendom
Mindreudgifter til tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift .....

-8.000

Magistraten

Møde den 30.11.2015
kl. 08.30

Side 10
9 afaf10
84

Magistraten
Finansiering 2015
Udgifter
Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Finansiering i alt.............................................................................

0

-32.964

SAMLET, DRIFT, ANLÆG OG FINANSIERING ..............................

228.177

-47.164

Magistraten

Møde den 30.11.2015
kl. 08.30

Side 11
10 af 84
10

Magistraten

Punkt 3.

Aktuel status 2015 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling
2015-060557
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der på sektor Aak-Arealer, drift gives en tillægsbevilling på -100.000 kr. i mindreudgift vedr. udmøntning af
omprioritering,
at der på sektor Byfornyelse og Boligbyggeri, drift gives en tillægsbevilling på -500.000 kr. i mindreudgift vedr.
udmøntning af omprioritering,
at der på sektor Parker, Fritid og Kirkegårde, drift gives en tillægsbevilling på -1.070.000 kr. i mindreudgift vedr.
udmøntning af omprioritering samt overførsel fra Ældre- og Handicapforvaltningen,
at der på sektor Veje, drift gives en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. i merudgift vedr. udmøntning af omprioritering,
at der på sektor Myndighed og Administration, drift gives en tillægsbevilling på -1,0 mio. kr. i mindreudgift vedr.
udmøntning af omprioritering samt overførsel til Miljø- og Energiforvaltningen,
at der på sektor AaK-Arealer, anlæg gives en tillægsbevilling på -6,0 mio. kr. i merindtægt vedr. Salg af grunde
mv. Ubestemte formål,
at der på sektor AaK-Arealer, anlæg gives en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. i merudgift vedr. Rammebeløb,
byudviklingsområde (Stigsborgkvarteret),
at der på sektor Veje, anlæg gives en tillægsbevilling på -3,0 mio. kr. i mindreudgift vedr. Midtbyplan, i øvrigt,
at der på sektor Veje, anlæg gives en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. i merudgift vedr. Letbanen,
at der på sektor Veje, anlæg gives en tillægsbevilling på -1,0 mio. kr. i mindreudgift vedr. Cykelstihandlingsplan,
ændringsforslag budgetforlig til udmøntning, og
at der på sektor Veje, anlæg gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i merudgift vedr. Cykelstihandlingsplan,
Cykelpendlerrute til Bouet, Lufthavnen.
Det bemærkes, at indstillingen vil medføre en budgetreduktion på -370.000 kr. på By- og
Landskabsforvaltningens driftsbudget netto. Budgetreduktionen modsvares af budgetudvidelse (netto) på
370.000 kr. på Miljø- og Energiforvaltningens og Ældre- og Handicapforvaltningens driftsbudget. Samlet er der
ingen påvirkning af kommunekassen.
Det bemærkes desuden, at indstillingen vil medføre en forhøjelse af anlægsbudgettet såvel på udgifts- som
indtægtssiden. Samlet er der ingen påvirkning af kommunekassen.

Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 30.11.2015
kl. 08.30

Side 12
1 afaf484

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører omprioritering på By- og Landskabsforvaltningens drifts- og anlægsbudget.
Driftsbudgettet:
Der er tale om dels overførsler mellem forvaltninger og dels omprioriteringer indenfor By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget med henblik på finansiering af merudgifter. Omprioriteringen vil i et vist omfang ske
på tværs af sektorer. Den vil derfor indgå i denne tillægsbevillingssag vedr. Aktuel status for By- og Landskabsforvaltningen.
Overførslen mellem forvaltninger vedrører dels en tillægsbevilling på -500.000 kr. vedrørende arbejdet med
”’Én indgang til kommunen” som blev godkendt i Magistraten 22. juni. 2015. Midler skal sikre at indsatsen
omkring ”én indgang – bedre erhvervsservice” forstærkes i myndighedsbehandlingen overfor virksomhederne på områderne planer, byggeri, miljø og brand/beredskab. Budgettet overføres til Miljø- og Energiforvaltningen.
Herudover overføres 130.000 kr. vedr. udearealer ved Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 1721.
Den interne omprioritering på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget vedrører finansiering af merudgifter til bl.a. vejafvandingsbidrag, udbytte til Borgmesterens Forvaltning vedr. Resultatcenter Entreprenørenheden og færgedrift.
Anlægsbudgettet:
Omprioriteringerne på anlægsbudgettet vedrører dels udgifter til Letbanen, hvor der først fra 2016 har været
afsat særskilt budget, og dels finansiering af udgifter til udviklingen af Stigsborg kvarteret, der er klargjort
med henblik på afvikling af DGI landstævne 2017. Udgifterne foreslås finansieret ved merindtægter på salg
af arealer.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: AaK-Arealer
Udmøntning af omprioritering, AaK-Arealer ........................................

-100

0

-500

0

-1.000
-200

0
0

130

0

100
500
1.000

0
0
0

Sektor: Byfornyelse og Boligbyggeri
Udmøntning af omprioritering, ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag ......
Sektor: Parker, Fritid og Kirkegårde
Udmøntning af omprioritering, Vinter ..................................................
Udmøntning af omprioritering, Grønne områder ................................
Overførsel fra Ældre- og Handicapforvaltningen vedr. Storemosevej
17-21 .................................................................................................
Sektor: Veje
Udmøntning af omprioritering, AaK-Arealer ........................................
Udmøntning af omprioritering, ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag .....
Udmøntning af omprioritering, Vinter ..................................................

Magistraten

Møde den 30.11.2015
kl. 08.30

Side 13
2 afaf484
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DRIFT 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Udmøntning af omprioritering, Grønne områder .................................
Udmøntning af omprioritering, Administration (fælles) ........................

200
500

0
0

Udmøntning af omprioritering, Administration (fælles) ........................
Forligsdrøftelser 2015-2018 - En indgang til kommunen, overføres til
Miljø- og Energiforvaltning..................................................................

-500

0

-500

0

Ændring i alt - drift 2015 .................................................................

-370

0

Sektor: Myndighed og Administration

ANLÆG 2015
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Sektor AaK-Arealer
Projekt 2b0004 Salg af grunde mv., Ubestemte formål
Rådighedsbeløbet, indtægter ønskes forhøjet med -6,0 mio. kr. til -14.026.000 kr.
Årsag: Finansiering af arealudvikling vedrørende Stigsborgkvarteret
Anlægssum: Ønskes forhøjet med -6,0 mio. kr. til -162.418.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med -6,0 mio. kr. til -158.928.000 kr.
Projekt 2b2733 Rammebeløb Byudviklingsområder (Stigsborgkvarteret)
Rådighedsbeløb, udgifter ønskes forhøjet med 6,0 mio. kr. til 6.068.000 kr.
Årsag: Finansiering af arealudvikling vedrørende Stigsborgkvarteret
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 6,0 mio. kr. til 109.343.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 6,0 mio. kr. til 9.997.000 kr.

-6.000

6.000

Sektor: Veje
Projekt 2v2718, Cykelstihandlingsplan, underprojekt, Ændringsforslag budgetforlig til udmøntning
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med -1,0 mio.kr. til 0 kr...........................................
Årsag: Udgifter vedr. Lufthavnsvej
Anlægssum: Ønskes reduceret med -1,0 mio. kr. til 15,0 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med -1,0 mio. kr. til 0 kr.
Projekt 2v2718, Cykelstihandlingsplan, underprojekt, Cykelpendlerrute til Bouet,
Lufthavnen.
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1,0 mio.kr. til 3.712.000 kr. ................................
Årsag: Udgifter vedr. Lufthavnsvej
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 1,0 mio. kr. til 3.996.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 1,0 mio. kr. til 3.996.000 kr.
Projekt 2v3881 Midtbyplan i øvrigt
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 3,0 mio. kr. til 3.245.000 kr. ...........................
Årsag: Udgifter vedr. Letbanen
Anlægssum: Ønskes reduceret med 3,0 mio. kr. til 57.755.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 3,0 mio. kr. til 26.055.000 kr.
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-1.000

1.000

-3.000

Side 14
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ANLÆG 2015
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Projekt 2v0040 Letbanen
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 3,0 mio. kr. til 7.009.000 kr. ..............................
Årsag: Udgifter vedr. Letbanen
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 3,0 mio. kr. til 238.009.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 3,0 mio. kr. til 7.009.000 kr.
Ændring i alt - anlæg 2015 ...........................................................................................

Magistraten

Møde den 30.11.2015
kl. 08.30

3.000

0

Side 15
4 afaf484
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Punkt 4.

Aktuel status budget 2015 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling
2015-045354
Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, serviceudgifter) på 61.359.000 kr. i
merudgifter, og -65.128.000 kr. i merindtægter,
at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (drift, serviceudgifter) på 27.586.000
kr. i merudgifter, og -26.000.000 kr. i merindtægter,
at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighedsopgaver og administration (drift, serviceudgifter) på 557.000
kr. i merudgifter,
at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, ikke rammebelagte driftsudgifter) på
-28.341.000 kr. i mindreudgifter og 30.020.000 kr. i mindreindtægter,
at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (anlæg) på 2.230.000 kr. i merudgifter, og
2.600.000 kr. i merindtægter, og
at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (anlæg) på 370.000 kr. i merudgifter.
Anlægsposterne frigives samtidig.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 30.11.2015
kl. 08.30

Side 16
1 afaf484

Magistraten
Sagsbeskrivelse
De enkelte forvaltninger har i august 2015 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg 2016-2019. Denne indstilling er identisk med de tekniske budgetændringer, der indgik i det indsendte
materiale.
I budgetforligspartierne er det aftalt, at Borgmesterens Forvaltning, via en fælles sag, medtager mindre refusion på statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager på 7,9 mio. kr.
Derudover er det aftalt, at merudgifter vedr. BPA-ordningen (opfølgning spor 1) på 11,8 mio. kr. ikke skal
indgå i fremsendelsen til magistrat og byråd.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Serviceudgifter
Sektor: Serviceydelser for ældre
Sundhedsindsatser økonomiaftale 2015
Telemedicin (overføres fra Sundhed og Kultur) ..................................

350

Tekniske ændringer
Tilpasning af bruttobudgettet i forbindelse med tilskud fra Regeringens pulje til løft af ældreområdet, og udmøntning indenfor hjemmeplejen.

34.800

Overførsel af budget vedr. merudgifter på BPA ordningen fra sektor
Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for mennesker med handicap ...................................................................................................

-2.000

Overførsel af budget vedr. bleer til beboere i forbindelse med ombygning af handicapinstitutioner (fra sektor Tilbud for mennesker med
handicap til sektor Serviceydelser for ældre) .....................................

364

Ændret kontering af ejendomsdrift i boligadministrationen fra funktion
5.30 til funktion 00.11 efter aftale med Revisionen .............................

28.445

Overtagelse af visitation på NT handicapkørsel fra Nordjyllands Trafikselskab fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Myndighedsopgaver og administration..................................................................

-300

Ændret kontering af lægeerklæringer i forhold til borgere fra sektor
Serviceydelser for ældre til sektor Myndighedsopgaver og administration ....................................................................................................

-300

I alt sektor Serviceydelser for ældre, serviceudgifter ....................

61.359

-34.800

-30.328

-65.128

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap
Tekniske ændringer.
Overførsel af budget vedr. merudgifter på BPA ordningen fra sektor
Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for mennesker med handicap ...................................................................................................

2.000

Overførsel af budget vedr. bleer til beboere i forbindelse med ombyg-

-364
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DRIFT 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - ning af handicapinstitutioner (fra sektor Tilbud for mennesker med
handicap til sektor Serviceydelser for ældre) .....................................
Ændret kontering af lægeerklæringer i forhold til borgere fra sektor
Tilbud for mennesker med handicap til sektor Myndighedsopgaver og
administration ....................................................................................

-50

Teknisk tilpasning af bruttobudget på sektor Tilbud for handicappede

26.000

-26.000

I alt sektor Tilbud for mennesker med handicap, serviceudgifter .

27.586

-26.000

Sektor: Myndighedsopgaver og administration
Tekniske ændringer
Overførsel af ejendomsbudget vedr. administrationsbygningen i
Danmarksgade til Sundhed og Kultur ................................................

-563

Overførsel af budget til By - og Landskabsforvaltningen vedr. vedligehold af udearealer på Storemosevej 17-21 (sektor Myndighedsopgaver og administration) ....................................................................

-130

Overtagelse af visitation på NT handicapkørsel fra Nordjyllands Trafikselskab fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Myndighedsopgaver og administration .................................................................

300

Ændret kontering af lægeerklæringer i forhold til borgere fra sektor
Serviceydelser for ældre og Tilbud for mennesker med handicap til
sektor Myndighedsopgaver og administration ....................................

350

Justering af driftsbudget vedr. bygningen på Storemosevej 17-21 .....

600

I alt sektor Myndighedsopgaver og administration, serviceudgifter .....................................................................................................

557

0

Ændring i alt drift – serviceudgifter ...............................................

89.502

-91.128

Ændret kontering af ejendomsdrift i boligadministrationen fra funktion
5.30 til funktion 00.11 efter aftale med Revisionen .............................

-28.445

30.328

I Boligadministrationen er ibrugtaget 5 boliger på Brinken pr. 1. april
2015 med følgende ejendomsdrift
(udgift til lån på 84.000 kr. skal budgetteres i Borgmesterens Forvaltning) ..................................................................................................

104

-252

Ikke rammebelagte driftsudgifter
Sektor: Serviceydelser for ældre

Merindtægt på husleje ved optagelse af tillægslån på ejendommen
Vester Hassing (køkken og vaskeri ). Udgiften til lånet skal budgetteres i Borgmesterens Forvaltning.........................................................

Magistraten

Møde den 30.11.2015
kl. 08.30

-32

Side 18
3 afaf484

Magistraten
DRIFT 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Merindtægt husleje ved optagelse af tillægslån på ejendommen Bøgemarkscentret (tag). Udgiften til lånet skal budgetteres i Borgmesterens Forvaltning .................................................................................
I alt sektor Serviceydelser for ældre, ikke rammebelagte driftsudgifter.............................................................................................

-24
-28.341

30.020

ANLÆG 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Serviceydelser for ældre
Projekt i Gandrup vedr. Værestedet ..................................................

2.230

Sammenlægning af projekt vedr. servicearealer på Fremtidens Plejehjem og projekt vedr. tilhørende servicearealer til aktivitetscenter og
hjemmesygepleje (netto nul) ..............................................................

0

Overførsel af budget fra rammebeløb bygningsarbejder ældre til ombygning af Skipper Klement aktivitetscenter ......................................

-400
400

Overførsel af budget fra rammebeløb bygningsarbejder ældre til inventar på Skipper Klement ................................................................

-280
280

I alt sektor Serviceydelser for ældre, anlæg...................................

2.230

-2.600

-2.600

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap
Overførsel af midler fra Gandrup til finansiering af serviceareal Studievej.................................................................................................

370
370

Overførsel af budget fra rammebeløb bygningsarbejder handicap til
projekt vedr. ombygning af Violen (800.000 kr.)..................................

-800
800

I alt sektor Tilbud for mennesker med handicap, anlæg................

370

0

Ændring i alt - anlæg ......................................................................

2.600

-2.600

Magistraten
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Punkt 5.

Lånoptagelse til forbedringsarbejder. Tillægsbevilling 2015
2015-059272
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der optages lån til forbedringsarbejde på Bøgemarkscentret i Svenstrup på 475.000 kr.,
at der optages lån til forbedringsarbejde på Vester Hassing Plejecenter på 578.000 kr., og
at lånene optages i KommuneKredit som 30-årige annuitetslån med fast rente i hele løbetiden, pt. 2,30% p.a.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 30.11.2015
kl. 08.30

Side 20
1 afaf384

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Ældre- og Handicapforvaltningen har på investeringsoversigten for 2015 et anlægsprojekt under betegnelsen
”Investeringsramme almene boliger”, som er budgetlagt med en udgift på 0 kr.
Finansiering forudsættes tilvejebragt ved lånoptagelse. Lånoptagelsen er udgiftsneutral for Aalborg Kommune, idet ydelse betales af beboerne i form af huslejestigning.
Forbedringslån til tagbelægning på Bøgemarkscentret
I forbindelse med vandindtrængning igennem loft på lederkontor og gangareal er tagbelægningen blevet
gennemgået for fejl. Ved denne besigtigelse kunne det konstateres, at tagbelægningen på denne fløj, der
består af eternitplader, er kraftigt eroderede og nedslidte.
Tagbelægningen er i en stand, der ikke muliggør en delvis udskiftning pga. pladernes porøsitet.
Der er foretaget en midlertidig reparation af observerede skadested med brug af indskudte lysplader.
En udskiftning af tagbelægningen vil beløbe sig til ca. 522.000 kr. (overslag), hvoraf AaK Bygninger skal
betale 9% for servicearealernes andel. Beboerandel udgør herefter ca. kr. 475.000 kr.
Da der ikke i afdelingens vedligeholdelsesplan er henlagt til denne tagudskiftning, og da en sådan opgavetype også defineres, jf. Lov om almene boliger, som et forbedringsarbejde, skal forbedringen finansieres ved
lånoptagelse.
AaK Bygninger har den 16. juni 2015 givet deres accept til påbegyndelse af projektet.
Forbedringslån til ombygning af fælleskøkkener/vaskerirum på Vester Hassing Plejecenter
Det har gennem længere tid været et ønske at sammenlægge 2 boenheders fælleskøkken/opholdsrum og
vaskerum, idet det kun er ganske få beboere, som benytter disse. Ønsket er at skabe nogle mere velegnede
rum, således der fremover kun er ét fælleskøkken med spiseplads samt ét fælles opholdsrum. Endvidere
skal 2 vaskerirum ombygges til ét vaskeri samt ét depotrum.
Forbedringerne koster 578.000 kr. Da der ikke i afdelingens vedligeholdelsesplan er henlagt til denne forbedring, og da en sådan opgavetype også defineres, jf. Lov om almene boliger, som et forbedringsarbejde, skal
den finansieres ved lånoptagelse.
Hjemtagelse af lån
Der er indhentet tilbud på lån i Kommunekredit.
Alternativet til et lån i KommuneKredit ville være et obligationslån i en kreditforening, som dels ville være til
en højere rente- og bidragssats og dels ville være belagt med en tinglysningsafgift på 1,5 procent.
Budgetmæssige konsekvenser
ANLÆG 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Ældre- og Handicapforvaltningen
Sektor Serviceydelser for ældre
Investeringsramme almene boliger, Bøgemarkscentret, merudgift ................

475

Investeringsramme almene boliger, Vester Hassing Plejecenter, merudgift ..

578

Ændring i alt – anlæg ................................................................................

1.053
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Budgetmæssige konsekvenser
FINANSIERING 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Borgmesterens Forvaltning
Hovedkonto 8 – Balanceforskydninger, Lånoptagelse
Forbedringslån, Bøgemarkscentret, merindtægt ...........................................

-475

Forbedringslån, Vester Hassing Plejecenter, merindtægt .............................

-578

Ændring i alt – Hovedkonto 8 ...................................................................

Magistraten

Møde den 30.11.2015
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0

-1.053
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Punkt 6.

Lånoptagelse 2015
2015-063464
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der optages lån vedrørende lånerammen for 2015 på 101,5 mio. kr., jf. Budget 2015,
at lånet optages i KommuneKredit som 25-årigt annuitetslån med fast rente og placeres i gruppen med høj
budgetsikkerhed,
at Borgmesterens Forvaltning bemyndiges til at indgå endelig aftale med långiver.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten
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Sagsbeskrivelse
Lånoptagelsen for 2015 er, jf. Budget 2015, sammensat således:
Almindelig lånoptagelse (i mio. kr.)
Lånedispensation ordinær anlægspulje

17,0

Energibesparende foranstaltninger i kommunale
bygninger

25,0

Energiinvesteringer skoleområdet

50,0

Genopretning af belysningsanlæg (energibesparende foranstaltninger)

6,0

Europahallen, klimaanlæg

3,5

I alt

101,5

Lånerammen er foreløbig, og der vil i 1. kvartal 2016 blive foretaget en endelig opgørelse over den faktiske
låneadgang for 2015, som kan resultere i en justering af lånoptagelsen.
Valg af lånetilbud vedrørende almindelig lånoptagelse
KommuneKredit har tilbudt følgende lånemuligheder:
Obligationslån:

Renten er fast på 2 procent og lånet kan pr. 17. november 2015 hjemtages til kurs
89,783. Der vil således være et kurstab

Fastforrentet lån:

Renten er fast på 2,06 procent i hele løbetiden. Der er ikke noget kurstab

Variabelt forrentet lån:

Renten er pt. på 0,03 procent og reguleres hver 6. måned på grundlag af renten på
det internationale kapitalmarked. Der er ikke noget kurstab

Lån med basisrente:

Basisrenten er 1,56 procent med henholdsvis tillæg eller fradrag på grundlag af
renten på det internationale kapitalmarked og KommuneKredits fundingomkostninger. Renten kan således både stige og falde. Tillægget/fradraget reguleres hver 6.
måned i op- eller nedadgående retning

KKmax lån:

Renten er pt. på 0,76 procent og reguleres hver 6. måned på grundlag af renten på
det internationale kapitalmarked. Lånet kan pr. 17. november 2015 hjemtages til
kurs 89,23. Der vil således være et kurstab. Der er indbygget renteloft på lånet på
3 procent.

Borgmesterens Forvaltning har gennemgået de indkomne tilbud og anbefaler KommuneKredits lån med fast
rente på pt. 2,06 procent p.a.
Selv om der for tiden er en betydelig forskel i renteniveauerne mellem et fast forrentet lån og et variabelt
forrentet lån, anbefaler forvaltningen af hensyn til budgetsikkerheden på længere sigt, at der vælges fastforrentet lån.
Sammensætning af låneportefølje
Kommunens skattefinansierede gæld ultimo 2014, udgjorde 966,1 mio. kr., eksklusive ældreboliglån. Der er i
1. halvår af 2015 hjemtaget lån vedr. Regnskab 2014 på 49,3 mio. kr. Sammensætningen af de tre grupper
af budgetsikkerhed før og efter lånoptagelsen er vist i nedenstående tabel:
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Mio. kr.

Før lånoptagelse

Nye lån

Efter lånoptagelse

Efter lånoptagelse
i%

Høj budgetsikkerhed

438,5

101,5

540,0

48,3%

Mellem budgetsikkerhed

317,9

317,9

28,5%

Lav budgetsikkerhed

249,7

249,7

22,4%

Formålsbestemte lån

9,3

9,3

0,8%

1.116,9

100,0%

I alt
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Punkt 7.

Hvad sker der i Aalborg - Planer og projekter, oktober 2015
2013-3399
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender forslag til ”Hvad sker der i Aalborg”.
Forslaget er udarbejdet af Plan- og Koordineringsgruppen.
Direktørgruppen har haft sagen til orientering.

Sagsbeskrivelse
Plan- og Koordineringsgruppen har gennem en årrække udarbejdet halvårlige Plan- og projektredegørelser
til orientering for Direktørgruppen og Magistratens godkendelse, hvorefter redegørelserne har været
tilgængelige for alle på kommunens hjemmeside.
I forbindelse med Plan- og Koordineringsgruppens bestræbelser på at sikre størst mulig koordinering
omkring kommunens udvikling og udviklingsprojekter, herunder ændret arbejdsform i Plan- og
koordineringsgruppen, er der udviklet en ny form for information, som for første gang forelægges
Direktørgruppen og Magistraten.
Informationen har som noget nyt fået titlen ”Hvad sker der i Aalborg – planer og projekter”, og der er tale om at
vise samlede og koordinerede indsatser forskellige steder i Aalborg Kommune, herunder at vise hvorledes
de forskellige forvaltninger understøtter hinanden i sådanne udviklingsinitiativer.
Efter Magistratens godkendelse lægges materialet på kommunens hjemmeside.
Beslutning:
Godkendt, idet der foretages ændringer i teksterne vedrørende Aalborg Letbane som en konsekvens af
forliget om Finanslov 2016
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Bilag:
Hvad sker der i Aalborg_oktober15_udkast.pdf
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Punkt 8.

Evaluering af pressevagten
2014-27370
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering evaluering af pressevagten.

Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommunes pressevagt blev oprettet 1. oktober 2014 som en del af den vedtagne pressestrategi. Ved
oprettelsen af pressevagten blev det besluttet, at ordningen skulle evalueres efter et år i drift. Presseteamet
har lavet denne evaluering, jf bilag.
Direktørgruppen har haft evalueringen af pressevagten til drøftelse og har ingen bemærkninger.
Beslutning:
Til orientering.
Pressevagtordningen evalueres igen ultimo 2016.
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Bilag:
Evaluering af pressevagten 2014-2015.docx
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Punkt 9.

Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou. Kommuneplantillæg 8.007 og Lokalplan
8-5-102 (1. forelæggelse)
2015-023577
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen.
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalgets møde 28. august 2015 (punkt 6).
Formål
Formålet med planerne er at give mulighed for at opføre et halmfyringsanlæg i den sydlige del af Mou. Anlægget skal via en transmissionsledning levere varme til Mou Kraftvarmeværk. Mou Kraftvarmeværk er
blandt 50 kraftvarmeværker, som er blevet delvist fritstillet til at benytte biomasse til varmeproduktion.
For at sikre den lavest mulige pris for varme for værkets forbrugere og ikke ændre væsentligt på værkets
driftsform, valgte bestyrelsen for varmeværket at søge mulige samarbejdspartnere, som kunne etablere og
drive et halmfyringsanlæg. I den forbindelse blev der forhandlet med en lokal landmand om at opføre og
drive et anlæg syd for Mou ved Ny Høstemarkvej, hvorfra varmeværket vil aftage varme.
Fordebat
Der har været fordebat for området i perioden 3. juni til 1. juli 2015. Der er ikke indkommet bemærkninger i
fordebatfasen.
Kommuneplanen
Det område der er udarbejdet planforslag for er ikke udlagt til teknisk anlæg i dag. Opførelsen forudsætter
derfor, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen. Anlægget kommer til at ligge i kystnærhedszonen, men
placeringen af anlægget er begrundet i at minimere afstanden mellem anlæg og varmeværk for at undgå
varmetab. Desuden vil anlægget ikke blive synligt fra kysten.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Kommunen har derfor foretaget en screening med det resultat, at planforslagene ikke skal miljøvurderes, idet forslagene ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
VVM – Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
Forslaget omfatter projekt på ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på
miljøet” bilag 2, pkt. 3a vedr. ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varm vand.”. Derfor er der
udarbejdet en VVM-screening, som viser, at det planlagte halmfyringsanlæg ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke VVM-pligtigt.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug. Da området iflg. lokalplanen
skal overføres fra landzone til byzone, kan ejeren forlange den overførte del overtaget af kommunen. Da
ejeren imidlertid selv har ønsket lokalplanen udarbejdet har ejeren fraskrevet sig denne mulighed.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 8.007 for teknisk anlæg i Mou
Lokalplan 8-5-102 Teknisk anlæg, Halmfyringsanlæg på Ny Høstemarkvej, Mou
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Punkt 10.

Himmerland Boligforening, afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40 og Poul Buås Vej 11-17,
Aalborg. Helhedsplan/renovering – Familieboliger (skema A)
2015-055803
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende
helhedsplan, og at
der godkendes en renoverings- og ombygningsudgift på 207.849.757 kr.,
der stilles en kommunegaranti for realkreditlån på maksimalt 165.250.000 kr. til finansiering af renoveringen,
der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på 400.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (særlig
driftsstøtte), og at
der godkendes nedlæggelse af 15 eksisterende boliger på grund af sammenlægning samt en forøgelse af
afdelingens samlede etageareal med 1.575 m2 på grund af udnyttelse af eksisterende tagrum.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening, afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40 og Poul Buås Vej 11-17, 9000 Aalborg.
Afdelingen består af 210 boliger – 105 2-rums boliger og 105 3-rums boliger. Alle boligerne er relativt små.
Afdelingen er taget i brug i 1949 og har ikke tidligere været igennem en gennemgribende renovering. Der har
igennem årene været foretaget punktvise forbedringer som for eksempel vinduesudskiftninger, udskiftning af
tag og opførelse af et fælleshus med vaskeri i 1990’erne.
Afdelingen består af 4 næsten identiske blokke i 5 etager uden elevator. WC/bad i lejlighederne er meget
små uden mulighed for etablering af bruseniche og er dermed utidssvarende. De utidssvarende forhold omkring bad og adgangsforhold har i de seneste årtier medført udlejningsvanskeligheder i perioder, og en høj
fraflytningsfrekvens på over 20 % om året er blevet almindelig.
Desuden står afdelingen overfor en række omkostningstunge arbejder som udskiftning af tag og installationer (vand, varme, afløb og el) samt renovering af klimaskærm op til nutidens energikrav.
I 2012 blev blokken ved Poul Buås Vej ramt af en større brand, hvorefter denne blok blev delvist renoveret
finansieret ved forsikringsmidler.
Projekt
Efter dialog med afdelingsbestyrelsen og Landsbyggefonden lægger helhedsplan og beslutningsforslag op til
en renovering med fokus på














Facaderenovering samt efterisolering af gavle
Bevaring af den oprindelige røde ”murstens-arkitektur”
Udskiftning af tag fra bølge-eternit til rød tegl
Udskiftning af vinduer og udvendige døre
Etablering af altaner eller hævede terrasser til samtlige boliger
Omfattende fornyelse af installationer og etablering af mekanisk ventilation
Opretholdelse af et antal mindre boliger
Reduktion af antal boliger fra 210 til 195
Etablering af 69 tilgængeligheds boliger
I 118 boliger udvides baderum
I 8 boliger renoveres eksisterende baderum
Udnyttelse af tagrum til udvidelse af boliger beliggende på 4. sal
Etablering af elevatorer eller ”mini-elevatorer” i 17 ud af 21 opgange.

I gårdene indrettes overdækket cykelparkering. Der indrettes endvidere grønne opholdsarealer for beboerne
i de enkelte gårde.
Projektet skal overholde kravene til bygningsklasse 2015 i Bygningsreglement 2015.
Byggeriets art
Etagebyggeri

Antal boliger – før renovering
105 stk. 2 rums
105 stk. 3 rums

Antal boliger – efter renovering
114 stk. 2 rums
75 stk. 3 rums
6 stk. 4 rums

Afdelingens samlede eksisterende bruttoetageareal for boliger er 13.110 m 2. Bruttoetagearealet efter renoveringen/ombygningen vil blive på 14.609 m2, svarende til en forøgelse af boligarealet på 1.499 m2. Udvidelsen af boligarealet skyldes, at tagetagerne inddrages til beboelse, ligesom der sker en mindre udvidelse af
boligarealet i forbindelse med etablering af tilgængelighed. Det eksisterende tagrum tillægges de underliggende lejligheder, således at disse bliver i 1½ etage.
2

2

De fremtidige boliger vil variere i størrelse fra ca. 56 m – 127 m .
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Beboerne i afdelingen har ved en urafstemning den 26. oktober 2015 vedtaget det udarbejdede renoveringsprojekt og godkendt økonomi og husleje i projektet.
Økonomi
Landsbyggefondens og kommunens støtte foreslås givet som driftsstøtte i henhold til almenboliglovens § 91
og 92. Fonden har ikke tildelt huslejestøtte til afdelingen, men finansierer driftsstøtten med lån fra Landsdispositionsfonden og med kapitaltilførsel (1/5-delsordning).
Den samlede renoveringsudgift er beregnet til 207.849.757 kr. svarende til 14.228 kr. pr. m2.
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5 delsordningen, som
angivet nedenfor.
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen
I alt

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

20%
20%
20%
20%
20%
100%

400.000 kr.
400.000 kr.
400.000 kr.
400.000 kr.
400.000 kr.
2.000.000 kr.

Husleje
Den nuværende gennemsnitlige husleje er på 674 kr. pr. m2 pr. år. Huslejen vil som følge af renoveringen og
med den foreslåede støtte stige med 70 kr. til 744 kr. pr. m2 pr. år.
Finansiering
Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

Egen finansiering
og tilskud
2)

Kapitaltilførsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

2.000.000

165.250.000
(maksimalt)

- - - Kr. - - Renoveringsudgift

207.849.757

140.464.507

20.000.000

47.385.250

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, ”egen trækningsret”, henlæggelser og lokalt støttede
lån.
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.

Udenfor Landsbyggefondens samlede sag vil der eventuelt være nogle arbejder, som boligforeningen ønsker selv ”privat” at gennemføre.
Indretning af eksisterende tagrum til boligformål udføres som ustøttede arbejder.
Aalborg Kommunes medvirken i kapitaltilførsel skal være betinget af de øvrige parters tilsagn om medvirken.
Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige og en række særlige vilkår for støttetilsagnet.

Magistraten

Møde den 30.11.2015
kl. 08.30

Side 35
3 afaf484

Magistraten
Bilag:
Almindelige og særlige vilkår - Henning Smiths Vej - Skema A
Projektmappe - Skema A
Kortbilag
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Punkt 11.

Vivabolig, afd. 15, Store Tingbakke, 9310 Vodskov – 217 almene boliger. Renoveringsog driftsstøttesag med kapitaltilførsel – ansøgning om støtte inden renovering (skema
B)
2015-011733
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende
helhedsplan, og
at den støtteberettigede renoveringsudgift forhøjes med 14.380.000 kr. til 204.286.000 kr. Hertil skal tillægges
1.500.000 kr. som trækkes af henlæggelser i afdelingen til udskiftning af køkkener i delområde 15A,
at der stilles en kommunegaranti for et realkreditlån på maksimalt 173.800.000 kr. til finansiering af
renoveringen, og
at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på 500.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (særlig
driftsstøtte).
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Vivabolig, afd. 15, Store Tingbakke, 9310 Vodskov.
Store Tingbakke ligger i den nordvestlige del af Vodskov op mod Hammer Bakker og består af 3 sammenhængende rækkehusbebyggelser i 1 og 2 etager samt 19 tårnboliger i 3 etager. Bebyggelsen udgjorde tidligere 3 selvstændige afdelinger i Vivabolig. Afdelingen ligger syd for afdeling 11, Lille Tingbakke, en 3 etages
blokbebyggelse, som netop er færdigrenoveret.
Store Tingbakke og Lille Tingbakke er startet som en samlet renoveringssag tilbage i 2008 og ansøgning om
støtte blev indsendt til Landsbyggefonden i marts 2009.
Samtidig blev der søgt om støtte fra Landsbyggefonden til en boligsocial indsats i begge afdelinger.
Begrundelsen for ansøgningen var, at der sammen med en fysisk opretning af afdelingerne, også var behov
for en social indsats i området, som kunne medvirke til at styrke beboersammensætningen og fremtidssikre
bebyggelserne.
Landsbyggefonden meddelte den 19. november 2010 tilsagn om tilskud på 2,0 mio. kr. til en social og forebyggende indsats i begge afdelinger. Der er en egenfinansiering på 0,8 mio. kr., som Aalborg Kommune
bidrager til med medarbejderressourcer svarende til ca. 70.000 kr. Den boligsociale støtte er givet for 4 år og
løber indtil udgangen af 2014.
Da de største bygningsmæssige og boligsociale problemer dengang var i Lille Tingbakke besluttede Landsbyggefonden at udskille afdeling 11 og fremme den fysiske renovering af denne afdeling.
Renoveringen af Lille Tingbakke er afsluttet i august 2014.
Ligesom Lille Tingbakke trænger Store Tingbakke også til en større renovering og modernisering for at fremtidssikre bebyggelsen og få den op på samme stade som Lille Tingbakke. Da beboerne ikke er i stand til selv
at finansiere en så omfattende renovering er der søgt om støtte hos Landsbyggefonden.
Der har siden 2008 været ført en dialog med kommunen og Landsbyggefonden om renoveringen af Store
Tingbakke og der er afholdt dialogmøder i 2014. Det har været et krav fra Landsbyggefonden, at de oprindelige 3 afdelinger på Store Tingbakke blev sammenlagt til én afdeling.
Det blev i 2013 besluttet at sammenlægge afdeling 13, 15 og 16 og sammenlægningen blev vedtaget på
afdelingsmøder i alle afdelinger i foråret 2014. Sammenlægningen er gennemført med tilbagevirkende kraft
fra 1. januar 2014. Afdelingen er videreført som afdeling 15.
Anlægsbudgettet for de 3 afdelinger er nu samlet i et anlægsbudget, som er afstemt efter den foreløbige
finansieringsplan fra Landsbyggefonden.
Helhedsplanen omfatter en gennemgribende renovering af alle boliger. Der foretages ombygning og sammenlægning af boliger til i alt 59 tilgængelige boliger. 123 boliger bibeholdes uændret indretningsmæssigt.
19 tårnboliger, som ikke har adgang til have, ombygges og forsynes med nye åbne altaner. Eksisterende
indeliggende altaner inddrages til beboelse. 3 boliger sammenlægges. 17 ungdomsboliger, som det har været vanskeligt at udleje, nedlægges og sammenlægges indbyrdes eller med naboboliger. 2 ungdomsboliger
bibeholdes som gæsteboliger. Antallet af boliger efter renoveringen vil være 204 familieboliger og 2 gæsteboliger.
Det samlede etageareal forøges med 318 m2 til 19.003 m2 som følge af, at eksisterende indeliggende altaner
i tårnboliger inddrages til beboelse.
Der udføres følgende ombygnings- og renoveringsarbejder:


I boliger som sammenlægges og ombygges til tilgængelige boliger samt i tårnboliger udføres nye overflader og nyt inventar.
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Tårnboliger har ikke adgang til egen have, og de forsynes derfor med nye påhængte altaner på 1. sal.
I alle boliger udføres renovering af badeværelser, og der installeres nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding.
Udvendigt foretages udskiftning af tag og vinduer samt diverse lette beklædninger på udhuse og carporte.
Teglstensfacader afrenses og defekte teglstensoverliggere samt fuger udskiftes.
Der foretages efterisolering af lofter mod tagrum i forbindelse med udskiftning af tag samt af terrændæk,
hvor dette udskiftes.
Installationer i boliger udskiftes ved renovering af badeværelser samt de øvrige installationer i boliger
renoveres og energioptimeres.
Der installeres energimålere med fjernaflæsning i alle boliger.

Friarealer renoveres med følgende:
 Udskiftning af alle fjernvarmeledninger i terræn.
 Renovering af kloak i terræn.
 LAR til afledning af overfladevand til sø i afdelingen.
 Renovering af belægninger og beplantning.
 Ny LED energibesparende belysning – tryghedsskabende belysning.
 Nye legepladser med multibane og nyt legeudstyr.
 Nye hævede terrasser ved tilgængelige boliger.
 Affaldsskakte i bygninger nedlægges generelt, og der etableres i stedet molokker i terræn til alle boliger.
 Der etableres nye miljøstationer for håndtering og aflevering af diverse affald fra beboere.
Med gennemførelse af helhedsplanen vurderer boligorganisationen, at der vil blive skabt en bæredygtig afdeling, som vil være fremtidssikret i mange år.
Landsbyggefonden har den 18. december 2014 udarbejdet en finansieringsplan med kapitaltilførsel for renovering af afdelingen på grundlag af en helhedsplan fra juni 2013 med enkelte ændringer.
Der er afholdt urafstemning blandt beboerne i perioden 9. til 11. november 2014 og resultatet af afstemningen blev et klart JA.
Projektet skal overholde kravene til bygningsklasse 2015 i Bygningsreglement 2015.
Skema A blev godkendt i byrådet, den 24.11.2014, pkt. 5.
Økonomi
Landsbyggefondens og kommunens støtte foreslås givet som driftsstøtte i henhold til almenboliglovens § 91
og 92. Fonden har ikke tildelt huslejestøtte til afdelingen, men finansierer driftsstøtten med lån fra Landsdispositionsfonden og efter 1/5-delsordning.
Stigningen i renoveringsudgiften fra skema A til B skyldes blandt andet, at den eksisterende tagkonstruktion
har vist sig at være dårligere end først antaget, blandt andet på grund af indbyggede tagrender. Hele tagbelægningen vil blive udskiftet ligesom konstruktionen med indbyggede tagrender ændres. Udgifterne hertil
andrager 5.330.000 kr.
Den øvrige forhøjelse af renoveringsudgiften skyldes omfang af boliger som ombygges og renoveres.
Forhøjelsen af renoveringsudgiften er godkendt af Landsbyggefonden.
Den samlede renoveringsudgift er beregnet til 204.286.000 kr. svarende til 10.750 kr. pr. m2.
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5 delsordningen.
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
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Rente og afdragsfrit lån
Rente og afdragsfrit lån
Lån fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra Landsdispositionsfonden
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Boligorganisationen
I alt

Tilskud fra egen dispositionsfond

20%
100%

500.000 kr.
2.500.000 kr.

Husleje
Den nuværende gennemsnitlige husleje er på 638 kr. pr. m2 pr. år. Huslejen vil som følge af renoveringen og
med den foreslåede støtte stige med 169 kr. til 807 kr. pr. m2 pr. år.
Finansiering:
Renoveringsudgift

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

Egenfinansiering og
tilskud
2)
- - - Kr. - - -

Skema A
Ændring

188.406.000
+15.880.000

153.800.000
+13.986.000

26.306.000
-7.606.000

Skema B

204.286.000

167.786.000

18.700.000

Kapitaltilførsel

Kommunal
garanti
3)

5.800.000
+12.000.000

2.500.000

Maks. 173.800.000

17.800.000

2.500.000

Maks. 183.857.400

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, ”egen trækningsret”, henlæggelser og lokalt støttede
lån.
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. Garantiprocenten er endnu ikke beregnet.

Udenfor Landsbyggefondens samlede sag vil der eventuelt være nogle arbejder, som boligforeningen ønsker selv ”privat” at gennemføre.
Aalborg Kommunes medvirken i kapitaltilførsel skal være betinget af de øvrige parters tilsagn om medvirken.
Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige og en række særlige vilkår for støttetilsagnet.
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Bilag:
Vilkår skema B - Store Tingbakke
Kortbilag Store Tingbakke
Boligtype A
Boligtype B
Boligtype H
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Punkt 12.

Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 7, Abildgårdsvej m.fl., Nørresundby - 577
almene familieboliger. Renovering med kapitaltilførsel og driftsstøtte (skema B)
2015-058326
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojekt og den tilhørende
finansieringsplan inden byggestart med en samlet anlægsudgift på 265.031.000 kr. og udstedelse af
kommunegaranti på 86,58% for støttet realkreditlån 109.920.000 kr. til finansiering af renoveringen.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 7, Uttrupvej 2-18, 1-19 m.fl., Nørresundby.
Byrådet godkendte 28. september 2015 (pkt. 10) skema A ansøgningen om støtte til renoveringsplan for
Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7, Engparken.
Der har nu været afholdt licitation på arbejderne for gennemførelsen af renoveringsplanen, som betyder, at
gennemførelsen af renoveringen vil medføre en samlet renoveringsudgift på 265.030.819 kr., hvilket er en
forhøjelse i forhold til skema A på 26.184.819 kr.
Resultatet af licitationen kan aflæses i det tætte resultat på de afgivne bud, hvor der var overskridelser på
stort set samtlige arbejder. For at få økonomien til at hænge sammen er der nu indarbejdet besparelser i
projektet, især på udearealer, der ikke direkte berører beboernes bolig. Disse besparelser er primært multibane, tørregård samt cykelskure og depoter i terrænniveau.
Der er eksisterende cykelrum og depotrum i kældrene, som bibeholdes, så besparelserne ikke bliver en forringelse af eksisterende forhold. Multibane samt interne stier ønskes stadig etableret på et senere tidspunkt,
når økonomien tillader det.
I forhold til eksisterende P-plads, som var ønsket optimeret og opgraderet, er det ligeledes besluttet af afvente bedre økonomi. Dog tænkes stadig omlægning af belægningen på P-pladsen stadig gennemført, hvor
man ved valg af andre flisetyper har opnået en besparelser.
Der er i forbindelse med den øgede renoveringsudgift afholdt møde med Landsbyggefonden, hvor det i
enighed blev truffet beslutninger om de enkelte ændringer til projektet, så det kan gennemføres som tidligere
forelagt byrådet. Ligeledes blev der fundet mulighed, for Boligselskabet, at ansøge om forhøjelse af den
såkaldte minimumshenlæggelse til dispositionsfonden, således at huslejen for beboerne ikke stiger yderligere som følge af udfaldet af licitationen. Endvidere er der opnået yderligere støtte til projektet fra Landsbyggefonden som følge af de aftalte ændringer.
Ændret finansieringsplan samt ændrede skitser for projektet blev godkendt af Landsbyggefonden 6. november 2015.
Efter renoveringen vil der være 577 boliger, hvoraf 99 indrettes som tilgængelighedsboliger i 9 opgange med
elevatoradgang. 82 boliger vil have en størrelse på under 50 m2 til en husleje på mellem 1.522 kr.– 2.175 kr.
pr. måned.
Økonomi
Den samlede renoveringsudgift efter licitationen og indarbejdelse af aftalte projektændringer er på ca. 265
mio. kr. svarende til 6.133 kr. pr. m2 boligareal. Heraf udgør egenfinansieringen ca. 80 mio. kr. og boligorganisationen bidrager herudover med 600.000 kr. fra egen dispositionsfond i forbindelse med kapitaltilførsel.
2

Den gennemsnitlige husleje i afdelingen vil være 570 pr. m pr. år. I forbindelse med godkendelsen af skema
A er den gennemsnitlige husleje oplyst til 614 kr. Ændringen i huslejen skyldes at effekten af forbrug af henlagte midler er korrigeret, ligesom konsekvensen af lånevilkår nu kan fastslås.
Kapitaltilførsel
Som det fremgår, har Landsbyggefonden fundet det nødvendigt med særlig driftsstøtte til afdelingen i form af
kapitaltilførsel efter 1/5-ordningen. Den bliver uændret i forhold til skema A og fordeler sig som følger:
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

Magistraten

20%
20%
20%
20%
20%
100%

Møde den 30.11.2015
kl. 08.30

300.000
300.000
300.000
300.000
300.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.500.000 kr.
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Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken.
Finansiering
Realkreditinstituttet har i deres foreløbige tilbud på finansiering af renoveringen oplyst, at der skal stilles en
kommunegaranti på den støttede del af belåningen.
RenoveringsStøttede
udgift
realkreditlån
I alt
1)

Ustøttede
realkreditlån
4)

Egen finansiering og
tilskud 2)

Kommunal
Garanti
3)

- - - Kr. - - Skema A
Ændring

238.846.000
+ 26.185.000

94.754.000
15.166.000

123.244.000
11.019.000

20.848.000
0

Ikke beregnet

Skema B

265.031.000

109.920.000

134.263.000

20.848.000

86,58%

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Det samlede beløb for begge afdelinger består af egenfinansiering i form af tilskud fra ”egen trækningsret”, et fællespuljetilskud fra Landsdispositionsfonden (reguleringskonti) samt forbrug af henlæggelser.
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 foreløbig beregnet af det långivende realkreditinstitut til 86,58% af lånets hovedstol.
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Bilag:
Vilkår - Skema B - Engparken - Abildgårdsvej m.fl., Nørresundby
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Punkt 13.

Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Aalborg
2015-029726
Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Aalborg.
Lasse Frimand Jensen og Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Jobcenter Aalborgs vigtigste opgaver er at hjælpe ledige i job og at hjælpe virksomheder med at få den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentret arbejder således for, at de ledige har de kvalifikationer, der efterspørges, og at forebygge mangel på arbejdskraft. De positive konjunkturer kombineret med en stor afgang
fra arbejdsmarkedet giver udfordringer ift. at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet, og i nogle sektorer kan der allerede nu konstateres begyndende flaskehalse.
Jobcenter Aalborg udarbejder årligt en beskæftigelsesplan, der beskriver udfordringerne for beskæftigelsesindsatsen, de forventede initiativer og opstiller mål for indsatsen. De indsatser, der fremgår af beskæftigelsesplanen, svarer til de pt. kendte indsatser. Jobcentret følger naturligvis udviklingen løbende, og der kan
derfor i løbet af 2016 opstå behov for at foretager justeringer i indsatserne.
Udfordringerne i 2016 vurderes primært at være:
 Der er for mange ledige dimittender.
 Der er for mange, der mister dagpengeretten.
 Der er for mange unge på offentlig forsørgelse.
 Udviklingen på sygedagpengeområdet skal vendes.
 Jobcenter Aalborg er i gang med et kulturskifte, der skal sikre, at en virksomhedsrettet indsats bliver det
naturlige førstevalg i indsatsen. I 2016 skal der arbejdes på at fastholde og videreudvikle den virksomhedsvendte indsats.
Det er Jobcenter Aalborgs vurdering, at udgangspunktet for at nå gode resultater i 2016 i kraft af det begyndende opsving er til stede. Udgangspunktet for beskæftigelsesplanen er endvidere, at beskæftigelsesindsatsen i sig selv ikke kan skabe nye job, men kan opkvalificere ledige, hjælpe ledige ud i ubesatte stillinger, og
medvirke til at fastholde sygemeldte i deres job. Desuden forudsætter implementeringen af beskæftigelsesplanen et bredt samarbejde med alle relevante parter i Aalborg Kommune for at kunne nå planens mål. Det
gælder ikke mindst arbejdsmarkedets parter, a-kasser, uddannelsesinstitutioner, Aalborg Universitet, UCN,
virksomheder, Business Aalborg, m.fl.
Efter drøftelse i Beskæftigelsesudvalget i september 2015, har beskæftigelsesplanen været sendt til høring
hos Erhvervsrådet, Det Lokale Beskæftigelsesråd, Integrationsrådet, Handicaprådet og AMU-Jobcenter.
Beskæftigelsesplanen er efterfølgende godkendt af Beskæftigelsesudvalget med de justeringer, som høringssvarene har givet anledning til.
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Bilag:
Beskæftigelsesplan 2016.DOCX
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Punkt 14.

Budget 2015 og 2016 - Takstændringer og tillægsbevilling, herunder budgetmæssige
konsekvenser af etablering af ny energikoncern
2015-043651
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2015 gives tillægsbevillinger på 721.896.000 kr. i mindreudgifter og
682.443.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 39.453.000 kr. i netto-mindreudgifter,
at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2016 gives tillægsbevillinger på 856.103.000 kr. i mindreudgifter og
745.142.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 110.961.000 kr. i netto-mindreudgifter,
at frigivelsesbeløbene reduceres med 174.588.000 kr. i udgifter,
at taksten for jordanvisning under sektor Miljø fastsættes pr. 1. januar 2016 som anført i takstoversigten,
at der i forbindelse med overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. pr. 1. juli 2016 indføres takst
for kraftvarmetillæg, jf. takstoversigten,
at sektorerne Aalborg Forsyning, Varme og Energicenter Aalborg nedlægges pr. 1. januar 2016 som følge af
selskabsomdannelser,
at sektor Aalborg Forsyning, Renovation ændrer navn til Aalborg Renovation pr. 1. januar 2016,
at sektor Miljø- og Energiplanlægning ændrer status fra at være brugerfinansieret til at være rent
skattefinansieret, og at eksisterende bevillingsniveauer under sektoren sammenlægges til 4
skattefinansierede bevillingsniveauer pr. 1. januar 2016,
at der etableres ny brugerfinansieret sektor: Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed, der får
budgetmæssig virkning pr. 1. januar 2017,
at der fastsættes en takst pr. 1. januar 2016 for Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed, således at de
tilsluttede vandværker i samarbejdet allerede i 2016 kan opkræve hos detailforbrugerne, jf.
sags-beskrivelsen og takstoversigten, og
at sektor Administration og Service fra 1. januar 2016 fortsætter med at være brugerfinansieret område, og at
finansiering pr. 1. januar 2016 vil ske, som anført i sagsbeskrivelsen.
Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Generelt
Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens traditionelle efterårsbudgetrevision med justering af
budgetterne for 2015 til forventet regnskab 2015 samt overførsel af planlagte overførsler primært af anlægsmidler fra 2015 til 2016. Derudover er den udarbejdet - i lighed med tidligere år - på grund af den forholdsvis sene fastlæggelse af visse priser for energikøb, indvejningspriser mv. for 2016.
Budgetrevisionssagen adskiller sig dog væsentligt fra tidligere år, idet den også omhandler de budgetmæssige konsekvenser af købet af Nordjyllandsværket samt etablering af en ny energikoncern; dels for de tilbageværende brugerfinansierede forsyningsvirksomheder og afdelinger i Miljø- og Energiforvaltningen, dels for
de forsyningsvirksomheder, der skal omdannes til aktieselskaber og indgå i den nye energikoncern.
Indstillingen omfatter en netto mindreudgift på 150,4 mio. kr. for 2015 og 2016. Heraf udgør budgetændringerne på de skattefinansierede områder en mindreudgift på 500.000 kr., som modsvares af en tilsvarende
merudgift i Borgmesterens Forvaltning samt en merudgift på 500.000 kr., som modsvares af en tilsvarende
mindreudgift i By- og Landskabsforvaltningen.
Baggrund
Byrådet besluttede i mødet den 22. juni 2015 (punkterne 22-24) at købe Nordjyllandsværket, som skal indgå
i en ny energikoncern-struktur med tidligere kommunale forsyningsvirksomheder samt et nyt fjernkølingsselskab som datterselskaber. Selskaberne skal være stiftet i 2015, således at alle selskaberne i energikoncernen kan være etableret og igangsat den 1. januar 2016 med alle nødvendige myndighedstilladelser, bevillinger mv. Dette betyder i realiteten, at alle selskaber – bortset fra Aalborg Forsyning, Gas – skal være stiftet
med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015, således at de kommunal-økonomiske regnskaber for de kommunale forsyningsvirksomheder, der indgår i energikoncernen, vil være nul i udgifter og indtægter ved udgangen af regnskabsåret 2015.
Denne beslutning vil således indebære budgetmæssige konsekvenser for de kommunale forsyningsvirksomheder, der bliver omdannet til aktieselskaber for både 2015 og 2016 inkl. budgetoverslagsårene, idet
budgetterne for disse to år vil blive videreført i de nye selskaber og dermed blive nulstillet i kommunaløkonomisk regi.
Opsparede mellemværende mellem den enkelte Virksomhed og Aalborg Kommune skal ligeledes fjernes.
Beholdningsmæssigt er dette allerede sket ved, at virksomhederne har egne bankkonti og at de likvide beholdninger derved allerede er udskilt fra kommunes hovedbankkonto.
Ved overdragelse af samtlige Aktiver (herunder Bankkonti) og Passiver til selskaberne flyttes tilgodehavende/gæld dermed til selskaberne og dermed tilgodeses kommunekassen.
Som anført ovenfor er budgetterne i nærværende indstilling tilpasset forventet regnskab 2015 mv. Hvor det
drejer sig om forsyningsvirksomheder, der skal indgå i den nye energikoncern, vil disse budgetjusteringer alt
andet lige ikke være relevante for det kommunal-økonomiske regnskab, men fordelen herved er, at der bliver
tilvejebragt opdaterede og anvendelige budgetter, som kan videreføres i de nye energiselskaber fra første
dag.
De anførte budget-nulstillinger i nærværende indstilling er indarbejdet under forbehold af alle involverede
myndigheders endelige godkendelser.
Beslutningen om køb af Nordjyllandsværket vil også få budgetmæssige konsekvenser for de tilbageværende
sektorer Energi og Renovation, Miljø- og Energiplanlægning samt Administration og Service. Det forudsættes ikke, at strukturændringen får konsekvenser for Aalborg Forsyning, Renovation og Miljø, bortset fra, at
Aalborg Forsyning, Renovation ændrer navn til Aalborg Renovation pr. 1. januar 2016.
Konsekvenserne af strukturændringerne på beredskabsområdet, herunder den fremtidige varetagelse af
parkeringskontrollen i Aalborg Kommune, fremgår af særskilte sager.
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Nedenfor er anført specifikke budgetbemærkninger og redegørelser mm., ligesom budgetændringerne er
anført nedenfor under budgetmæssige konsekvenser.
Aalborg Forsyning, Gas
Når Aalborg Forsyning, Gas overgår til selskabsform som en del af den nye energikoncern, hvilket forventes
at ske i 2016, vil budgettet blive nulstillet via en af de ordinære budgetrevisioner i 2016. Fra 1. januar 2016
og indtil da, vil sektorens benævnelse være Aalborg Gas.
Aalborg Forsyning, Varme – generelt
Den kommunale varmeforsyningsvirksomhed omdannes med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015 i to
selskaber: Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S og indgår herefter i den nyetablerede
energikoncern under Aalborg Energi Holding A/S.
Budgetter for 2015 og 2016 nulstilles i denne indstilling. Mellemregningsforholdet pr. 31.12.2014 vil blive
nulstillet ved at fjerne gældsposterne fra Kasse II. Konkret sker dette ved at nulstille samtlige poster på Balancen.
Aalborg Forsyning, Varme – overtagelse af kraftvarmeværk
Byrådet godkendte den 16. december 2013 (punkt 2) principper for konvertering af individuelle naturgasområder og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber. Samtidig blev Miljø- og Energiudvalget bemyndiget
til at indgå aftale med det enkelte fjernvarmeselskab.
Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. og Aalborg Forsyning, Varme har over en længere årrække drøftet en eventuel overtagelse. Drøftelserne er nu mundet ud i, at der er udarbejdet en aftale om Aalborg Forsyning, Varmes overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. Miljø- og Energiudvalget behandlede overtagelsesaftalen den 13. november 2015 og godkendte her overtagelsen af kraftvarmeværket, som
forventes at ske pr. 1. juli 2016.
Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.s forbrugere har i marts 2015 på en ekstraordinær generalforsamling stemt ja til at lade selskabet opløse og accepteret Aalborg Forsyning, Varmes tilbud om overtagelse.
Med baggrund heri skal der fastsættes et kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev med virkning fra 1. juli 2016.
Kraftvarmetillægget fastsættes efter de hovedprincipper, der er fastlagt af byrådet.
Forbrugerne i Ellidshøj og Ferslev kan vælge at betale kraftvarmetillægget som et kontant engangsbeløb ved
overtagelsen. Alternativet hertil er, at kraftvarmetillægget opkræves løbende over 20 år.
Med vedtagelsen af nærværende takst for kraftvarmetillæg er det nye selskab Aalborg Varme A/S klar til at
opkræve taksten, når der bliver behov herfor.
Aalborg Forsyning, Renovation
Sektoren ændrer benævnelse pr. 1. januar 2016 til Aalborg Renovation, og indgår herefter som den eneste
kommunale forsyningsvirksomhed i den nye energikoncern.
De økonomiske konsekvenser af affaldsplanen, herunder indsamling af plast, metal og papir i én container,
er indarbejdet i budget 2016. Endvidere er konsekvenserne af Aalborg Forsyning, Renovations flytning af
lager til det centrale lager i vand- og energikoncernerne, Aalborg Forsyning, Service A/S, Lager & Indkøb
indarbejdet i nærværende indstilling.
Energicenter Aalborg
Energicenter Aalborg lægges sammen med Energicenter Aalborg Entreprise A/S i et nyt selskab med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015: Aalborg Energicenter A/S, som indgår i den nye energikoncern under
Aalborg Energi Holding A/S. Budgetterne for 2015 og 2016 nulstilles derfor i denne indstilling.
Miljø – takstændring pr. 1. januar 2016.
I forbindelse med organisationstilpasningerne i Miljø- og Energiforvaltningen pr. 1. januar 2015 blev opgaven
med bl.a. anvisning af forurenet jord til jorddeponi mv. overført fra Aalborg Forsyning, Renovation til Miljø.
Gebyret for denne opgave indgår i Renovations erhvervsgebyr og opkræves samlet, således at erhvervsvirksomhederne ikke får regninger på disse forhold fra 2 forvaltningsafdelinger.
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Miljø’s andel af affaldsgebyret dækker udgifterne til anvisningsordninger, regulativarbejde, kampagner målrettet farligt affald samt administration tilknyttet opgaveløsningen.
Gebyret er nu blevet genberegnet og udgør 340 kr. pr. år, heraf udgør betalingen til Aalborg Service A/S for
opkrævning 15 kr. pr. år. Med Aalborg Renovations andel af erhvervsgebyret udgør det samlede gebyr 610
kr. pr. år. Der er tale om en stigning på 60 kr. pr år fra 2015 til 2016.
Ud over almindelig lønfremskrivning skyldes stigningen en skærpet regulering og fokus på affald i forbindelse med nedrivninger, samt at antallet af erhvervsvirksomheder, hvor der opkræves gebyr, er faldet i forhold
til tidligere budgetforudsætninger.
Miljø- og Energiplanlægning - generelt
Afdelingen ønskes omdannet til en skattefinansieret forvaltningsafdeling på lige fod med Miljø, dog er der
under Miljø- og Energiplanlægning 2 områder – Aalborg Vandsamarbejde Grundvand og Aalborg Vandsamarbejde Åben Land – der kun kan fortsætte som brugerfinansierede områder, idet aktiviteterne inden for
disse vandsamarbejder finansieres af Aalborg Forsyning, Vand A/S samt øvrige vandværker i kommunen.
Afdelingen består herefter af 4 skattefinansierede bevillingsniveauer:
Center for Grøn Omstilling
Planlægning
Beredskab
Administration.
Omdannelsen til en skattefinansieret enhed indebærer ikke overskridelse af kommunens serviceudgiftsramme, idet afdelingen videreføres med de eksisterende skattefinansierede budgetter til planlægningsopgaver
og aktiviteter vedrørende grøn omstilling.
Omdannelsen indebærer endvidere, at administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning bortfalder, ligesom administrationsbidrag fra den skattefinansierede enhed Center for Grøn Omstilling mv. bortfalder fra 1.
januar 2016. I øvrigt indebærer ændringen, at Miljø- og Energiplanlægning fremover skal drives på samme
økonomiske vilkår som øvrige skattefinansierede forvaltninger, herunder bogføringer i Aalborg Kommunes
generelle regnskab i økonomisystemet. For så vidt angår fremtidig lønudbetaling, vil dette emne blive drøftet
med det centrale lønkontor på et senere tidspunkt.
Uanset strukturændringen vil det være de samme opgaver, der skal løses af Miljø- og Energiplanlægnings
medarbejdere, som før ændringerne, blot skal nogle af opgaverne nu løses for selskaber. Derfor er det fundet hensigtsmæssigt – helt eller delvist - at overføre medarbejdere, der primært udfører opgaver for virksomheder og selskaber, herunder vandsamarbejderne, til Aalborg Service A/S. Omregnet til heltidsansatte svarer dette til 3,00 normeringer. Det bemærkes, at opgaven med affaldsplanlægning forbliver i Miljø- og Energiplanlægning og finansieres fortsat af Aalborg Renovation.
Erhvervsejerlejligheden, Stigsborg Brygge 5, 2. sal, som Miljø- og Energiplanlægning er flyttet i, ejes af Aalborg Forsyning, Service A/S. Dette ejerskab fortsættes, men mod at Miljø- og Energiplanlægning fremover
betaler en markedsbestemt husleje fra 1. januar 2016 for de medarbejdere, der ikke er ansat hos ejeren.
2
Den markedsbestemte husleje udgør 800 kr. pr. m pr. år. Huslejebetalingen kan afholdes inden for Miljø- og
Energiplanlægnings budgetramme.
Miljø- og Energiplanlægning – beredskab
Det bemærkes, at Aalborg Kommunes budget til betaling til det nye § 60-fællesskab Nordjyllands Beredskab
I/S er placeret under Miljø- og Energiplanlægning. Udgifter til drift og vedligeholdelse af brandhaner samt
beredskabsplanlægning mv. er ligeledes placeret her.
Som bekendt er kommunens betaling til Nordjyllands Beredskab I/S baseret på nettoudgifterne i Budget
2014 – altså inkl. indtægter vedrørende Beredskabscenter Aalborgs sideordnede aktiviteter. Såfremt der
bortfalder serviceopgaver, uden der kommer nye til, vil dette alt andet lige betyde en større regning fra Nord-
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jyllands Beredskab I/S. Miljø- og Energiforvaltningen vil i sådanne situationer være nødsaget til at fremsende
ansøgning til byrådet om tillægsbevilling.
Miljø- og Energiplanlægning - Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed
Miljø- og Energiforvaltningen har siden 2011 arbejdet på at etablere et samarbejde om forsyningssikkerhed i
Nibe-området. Samarbejdet er beskrevet i Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan 2013-2017, vedtaget på
byrådsmøde den 7. oktober 2013 (punkt 5). Samarbejdet omfatter 19 almene vandværker i Nibe-området,
samt Aalborg Forsyning, Vand A/S’s Nibe-vandværk.
Samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området blev etableret på møde i Nibe den 26. maj 2015. På
mødet blev der valgt repræsentanter til en vandværksgruppe, som har til opgave at rådgive og afgive høringsudtalelser til Miljø- og Energiudvalget samt til byrådet i forbindelse med udarbejdelse af årsbudgetter,
tidsfølgeplan for udbygning af ledningsnettet mv.
3

Vandværkernes bidrag til samarbejdet udgør i 2017 0,90 kr./m solgt vandmængde. Bidraget indbetales én
gang årligt primo året på baggrund af vandsalget det foregående år ganget med det aktuelle års m 3-takst.
Vandværkerne kan opkræve taksten til samarbejdet i 2016, men bidraget overføres først til samarbejdet i
2017. Aalborg Forsyning, Vand A/S opkræver ikke bidrag i 2016, men afventer Forsyningssekretariatets
godkendelse i 2017-prisloftet.
Tidsforbrug til forberedelse af samarbejdet og afholdelse af møder samt bistand fra rådgiver i 2015 og 2016
afholdes af vandplanlægningskonto.
Administration og Service - generelt
Afdelingen fortsætter som brugerfinansieret forvaltningsafdeling, dog fortsat med de 3 skattefinansierede
enheder: Fælles Funktioner, skattefinansieret, Tjenestemandslønninger og –pensioner vedr. AKE-Net samt
AK Indkøb. Under Fælles funktioner, skattefinansieret vil lønninger til tjenestemænd, der er udlånt til Nordjyllands Beredskab I/S blive afholdt. Der sendes sideløbende regninger til beredskabsfællesskabet på udlægget til tjenestemandslønningerne.
Den brugerfinansierede del finansieres fortsat via administrationsbidrag, således at de skattefinansierede
afdelinger i Miljø- og Energiforvaltningen betaler et fast administrationsbidrag, som er baseret på konkrete
vurderinger af det faktiske træk på ydelserne samt medfinansiering af løn til betjening af Miljø- og Energiudvalget, direktør, sekretærer og andre faste udgifter.
De faste administrationsbidrag fra de skattefinansierede afdelinger/enheder er fastsat til følgende beløb i
overgangsperioden 2016 og 2017:
Miljø
500.000 kr.
Miljø- og Energiplanlægning
700.000 kr.
AK Indkøb
300.000 kr.
Administration og Service, Fælles Funktioner
150.000 kr.
Ydelserne fra Aalborg Service A/S til Miljø- og Energiplanlægning, såsom husleje, IT-support mv. vil blive
faktureret til Administration og Service og vil blive viderefaktureret til Miljø- og Energiplanlægning som en del
af fastprisaftalen. Når der er fuld klarhed over disse ydelser, vil fastprisaftalen på de 700.000 kr. for så vidt
angår Miljø- og Energiplanlægning blive forhøjet, svarende til de aktuelle ydelser.
Resten af nettoudgifterne finansieres af administrationsbidrag fra de resterende brugerfinansierede områder
i Miljø- og Energiforvaltningen på baggrund af objektive fordelingsnøgler, der tidligere er godkendt af byrådet
i forbindelse med godkendelse af tidligere administrationsbidragsaftaler mellem Borgmesterens Forvaltning
og de kommunale forsyningsvirksomheder.
Uanset strukturændringen vil det være de samme opgaver, der skal løses i Administration og Service, som
før ændringerne, blot skal nogle af opgaverne nu løses for selskaber. Derfor er det fundet hensigtsmæssigt
at overføre medarbejdere til Aalborg Service A/S samt foretage delte ansættelser. Omregnet til heltidsansatte svarer dette til 3,00 normeringer.
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Erhvervsejerlejlighederne, Stigsborg Brygge 5, 1. sal og stuen, herunder køkkenet, xxsom Administration og
Service ejer via Aalborg Forsyning, Gas, - Varme og - Renovation, sælges til den markedsbestemte vurdering pr. 1. januar 2016 til Aalborg Service A/S. Salgsindtægten tilbagebetales til Aalborg Gas A/S, Aalborg
Varme A/S og Aalborg Renovation, som herefter udlåner beløbet til Aalborg Energi Holding A/S med henblik
på nyt ejerforhold. Administration og Service betaler fra 1. januar 2016 markedsbestemt husleje til Aalborg
Service A/S for de medarbejdere, der ikke er ansat hos ejeren. Den markedsbestemte husleje udgør ifølge
vurdering fra valuar 800 kr. pr. m2 pr. år.
Administration og Service – Fælles Funktioner, skattefinansieret
Byrådet godkendte i mødet den 27. april 2015 (punkt 13) at der overførtes lønmidler vedrørende HR-opgaver
fra Borgmesterens Forvaltning til Administration og Service. Som led i vurderingen af, hvilke dele af organisationen, HR-opgaverne udføres for, er hovedparten for selskaberne i Aalborg Forsyning-koncernen. Derfor
overføres derfor 0,75 normering fra Administration og Service, skattefinansieret til Aalborg Forsyning, Service A/S svarende til 500.000 kr. Beløbet på 500.000 kr. tilbageføres derfor til Borgmesterens Forvaltning.
Normeringsandelen i Fælles Funktioner finansieres af vakante lønmidler.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Aalborg Forsyning, Gas
Bygas
Køb af gas, justering af indkøbspris, mindreudgift ..............................
Ledningsnet, målere og service mv., merudgift ...................................
Mindre tab på debitorer end forventet, merindtægt .............................
Diverse indtægter, mindreindtægt ......................................................
Administrationsbidrag, renter mv., merudgift.......................................
Salg af aktier i Energicenter Aalborg Entreprise A/S, mindreudgift ......
Naturgas Net
Distribution af naturgas til Nørre Uttrup Varmecentral, merindtægt .....
Ledningsnet mv., mindreudgift ...........................................................
Administrationsbidrag, renter mv., mindreudgift ..................................
Sektor: Aalborg Forsyning, Varme
Revurderet fjernvarmekøb mv.:
- Vattenfall A/S, -92 TJ til 3.890 TJ, mindreudgift ................................
- I/S Reno Nord, +100 TJ til 1.400 TJ, merudgift .................................
- Decentrale Kraftvarmeværker, +0,7 TJ til 42,1 TJ, mindreudgift .......
Reserveproduktion, merudgift ............................................................
Salg af varme til detailkunder samt engrossalg mv., mindreindtægt ....
Vedligeholdelse af centraler og pumpestationer samt ledningsrenovering, mindreudgif……………………………………………………………
Tab på debitorer, merindtægt .............................................................
Køb af aktier i Energicenter Aalborg Entreprise A/S, merudgift ...........
Renter, merindtægt ............................................................................
Stiklednings-, investerings- og byggemodningsbidrag, lejeindtægter
samt øvrige indtægter, mindreindtægt ................................................
Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, mindreudgift/mindreindtægt .....................................................................
01.22.03.02 Decentrale kraftvarmeværker
Salg af varme og el mv. ændring af afregningsprisen Hou pr. 1. december 2015 -101 kr./GJ til 69 kr./GJ, mindreindtægt………………….
Køb af gas, drift og vedligeholdelse samt administration, mindreudgift
Renter, mindreudgift/merindtægt ........................................................
Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, mindreudgift/mindreindtægt .....................................................................
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DRIFT 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation
01.38.60 Generel administration
Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse til 2016 samt salg
af vogne mv., mindreudgift/merindtægt ..............................................
Justering af lønbudget, informationsmateriale mv., merudgift .............
Salg af stativer mv. til eksterne, herunder flytning af lager til Aalborg
Forsyning, Service, Lager & Indkøb, mindreudgift/mindreindtægt .......
01.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald
Forventede ændringer i køb af sække, udgifter til vognmænd, justering af lønbudget mv., mindreudgift ....................................................
Forventet antal færre tømninger, mindreindtægt .................................
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald
Justeret lønbudget og kørselsudgifter, mindreudgift............................
Forventet ændring i indtægter fra salg af papir og metal, mindreindtægt ..................................................................................................
01.38.63 Ordninger for papir og flasker
Forventet ændring i antal afhentninger mv., mindreudgift/ mindreindtægt ...................................................................................................
01.38.64 Ordninger for farligt affald
Forventet ændring vedr. afhentning samt indvejning mv., mindreudgift/merindtægt ...................................................................................
01.38.65 Genbrugsstationer
Indvejning, veje og pladser, vedligeholdelse af containere samt køb
af fejemaskiner, merudgift .................................................................
Forventet færre indtægter ved salg af affald, mindreindtægt ...............
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg
Forventet ændring i jordmængder, justeret lønbudget, udskydelse af
Østerådalprojektet mv., mindreudgift/mindreindtægt ...........................
Sektor: Energicenter Aalborg
Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, mindreudgift/mindreindtægt .....................................................................
Sektor: Miljø
Fordeling af midler til styrkelse af ”Én indgang og bedre erhvervsservice i Aalborg Kommune”, jf. Magistratens beslutning 22. juni 2015
punkt 10. Budgetoverførsel fra By- og Landskabsforvaltningen, merudgift .................................................................................................

-4.768
+3.356

+871

-841

-580

-1.478
-731
-415
-166

-21

-67

-15

+209

+227
-607

-4.810

-2.954

-6.024

-6.024

+500

Sektor: Miljø- og Energiplanlægning
Indkøb af møbler samt ombygning, merudgift .....................................
Køb af erhvervsejerlejlighed annulleres, idet denne i stedet købes af
Aalborg Service A/S mod fremtidig huslejebetaling, mindreudgift........
Regulering af administrationsbidrag, mindreindtægt ...........................
Sektor: Administration og Service
Køb og reparation af møbler, ombygning som følge af organisationsændringer mv., merudgift .............................................................
Udgifter til møder og rejser samt medlemskaber og kontingenter,
merudgift ...........................................................................................
Udgifter til ydelser købt hos Aalborg Forsyning, Service A/S og eksterne konsulenter, merudgift...............................................................
Overførsel af tjenestemandsansatte, 2,00 normeringer, fra Aalborg
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DRIFT 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Forsyning, Varme. Finansieres via regninger fortsat af Aalborg Forsyning, Varme, merudgift/merindtægt .................................................
Udbetaling af tjenestemandspensioner til pensionister, der tidligere
har været ansat i Aalborg Forsyning, Varme, merudgift/merindtægt....
Salg af erhvervsejerlejligheder på Stigsborg Brygge 5, merindtægt…….
Udlodning af salgsindtægten til Aalborg Gas A/S, Aalborg Varme A/S
og Aalborg Renovation, merudgift………………………………………..
Regulering af administrationsbidrag, merindtægt ................................
Omkostningscenter GIS (OCG)
Generel justering af driftsbudgettet, mindreudgift/mindreindtægt ........
Ændring i alt - drift 2015 .................................................................

+684

+684

+3.200

+3.200
+12.332

+12.332
+650

-1.524
-668.274

-1.001
-682.443

DRIFT 2016
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Aalborg Forsyning, Varme
01.22.03 Varmeforsyning
- Vattenfall A/S, ændring af afgifter, mindreudgift................................
- Reno Nord, ændring af afgifter, merudgift ........................................
- Aalborg Portland A/S, ændring af afgifter, mindreudgift ...................
Køb fra Decentrale Kraftvarmeværker, merudgift ...............................
Drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg mv., merudgift ..............
Øvrige indtægter mv., merindtægt ......................................................
Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, mindreudgift/mindreindtægt .....................................................................
01.22.03 Decentrale kraftvarmeværker
Salg af varme og el mv., merindtægt ..................................................
Køb af gas, drift og vedligeholdelse samt administration, merudgift ....
Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, mindreudgift/mindreindtægt .....................................................................
Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation
01.38.60 Generel administration
Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse fra 2015, merudgift ....................................................................................................
Justeret lønbudget og kørselsfordeling samt informationsmateriale,
primært grundet ændringer i affaldsplanen, merudgift.........................
Salg af stativer mv. til eksterne, mindreudgift/mindreindtægt ..............
01.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald
Justering af lønbudget mv., mindreudgift ............................................
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald
Justering af budgetter for løn og kørsel mv. grundet ændringer i affaldsplanen, mindreudgift/mindreindtægt ............................................
01.38.63 Ordninger for papir og flasker
Forventet ændring i antal afhentninger, mindreindtægt .......................
01.38.64 Ordninger for farligt affald
Forventet ændring vedrørende afhentninger., merindtægt ..................
01.38.65 Genbrugsstationer
Veje og pladser, merudgift ................................................................
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DRIFT 2016
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Forventet færre indtægter ved salg af affald, mindreindtægt ...............
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg
Justering driftsudgifter og forventet ændring i antal erhvervskunder
merudgift/mindreindtægt ....................................................................

-466

+90

-71

Sektor: Energicenter Aalborg
Nulstilling af sektorens budget som følge af selskabsdannelse, mindreudgift/mindreindtægt .....................................................................

-6.029

-6.029

Sektor: Miljø
Justering af miljø’s andel af det af renovation opkrævede erhvervsgebyr til dækning af anvisning af jord til deponi m.v., merudgift/merindtægt ...................................................................................

+725

+725

Sektor: Miljø- og Energiplanlægning
Justering af lønbudget, -3,00 normeringer, overføres til Aalborg Service A/S, som følge af ny forvaltningsstruktur,mindreudgift .................
Justering af budget i øvrigt som følge af ny forvaltningsstruktur, mindreudgift/mindreindtægt .....................................................................
Overførsel af restbudget, inkl. 7,00 normeringer, fra brugerfinansieret
bevillingsniveau, mindreudgift/mindreindtægt .....................................
Overførsel af restbudget, inkl. 7 normeringer, til skattefinansieret
bevillingsniveau, merudgift/merindtægt ..............................................
Sektor: Administration og Service
Fælles Funktioner - skattefinansieret
Tilbageførsel af lønbudget til Borgmesterens Forvaltning vedrørende
HR-opgaver, mindreudgift ..................................................................

-500

Administration
Justering af lønbudget, -3,00 normeringer, som følge af ny forvaltningsstruktur, mindreudgift…………………………………………. ........
Justering af bidrag til Borgmesterens Forvaltning, mindreudgift/mindreindtægt ..............................................................................
Justering af udgifter i øvrigt som følge af ny forvaltningsstruktur, mindreudgift ............................................................................................
Overførsel af tjenestemandsansatte, 2,00 normeringer, fra Aalborg
Forsyning, Varme. Finansieres via regninger fortsat af Aalborg Forsyning, Varme, merudgift/merindtægt .................................................
Udbetaling af tjenestemandspensioner til pensionister, der tidligere
har været ansat i Aalborg Forsyning, Varme, merudgift/merindtægt....
Husleje for køkken og kontorer mm. på Stigsborg Brygge 5 efter salg
af erhvervsejerlejligheder til Aalborg Service A/S, merudgift ...............
Administrationsbidrag fra virksomheder/afdelinger, mindreindtægt .....

-1.885
-448

-2.333

-2.105

-2.105

+2.105

+2.105

-856
-1.536
-191

+700

+700

+3.300

+3.300

+638
-847

Omkostningscenter GIS (OCG)
Indkøb af bil til opmåling mv., merudgift .............................................

+300

Ændring i alt - drift 2016 .................................................................

-706.337
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ANLÆG 2015
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Sektor Aalborg Forsyning, Varme
Projekt 5201, Diverse byggemodninger
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.000.000 kr. til 10.000.000 kr. .........................
Årsag: Større aktivitet end forventet
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.000.000 kr. til 42.000.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.000.000 kr. til 10.000.000 kr.
Projekt 5209, Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 4.500.000 kr. til 500.000 kr. ...........................
Årsag: Overtagelsestidspunkt er i 2016
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 400.000 kr. til 10.200.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 4.500.000 kr. til 500.000 kr.
Projekt 5213, Installering af kedel på Højvang Varmecentral
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 9.800.000 kr. til 200.000 kr. ...........................
Årsag: Udskydelse af installering af kedel til 2016
Anlægssum: Uændret 11.000.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 9.800.000 kr. til 200.000 kr.
Samlede anlægsprojekter
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 34.100.000 kr. til 0 kr. ....................................
Årsag: Nedlægning af sektor og dermed nulstilling af anlægsprojekter. Videreføres i
Aalborg Varme A/S
Anlægssum: Ønskes reduceret med 149.543.000 kr. til 0 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 42.043.000 kr. til 0 kr.
Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation
Projekt 5570, Genbrugsplads Nibe, Gandrup m.fl. – etablering af porte i carporte
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 56.000 kr. til 194.000 kr. ................................
Årsag: Projektet er afsluttet.
Anlægssum: Ønskes reduceret med 56.000 kr. til 194.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 56.000 kr. til 194.000 kr.
Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen – Udvidelse af mandskabsbygning mv.
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 560.000 kr. til 2.060.000 kr. ..............................
Årsag: På baggrund af indhentet tilbudsamt krav fra miljømyndighederne om betonplade
under containere til jord og metal.-.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 560.000 kr. til 2.060.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 560.000 kr. til 2.060.000 kr.
Projekt 5592, Indretning af alternativ deponeringsplads
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.004.000 kr. til 2.411.000 kr. ........................
Årsag:
Projektet udskydes delvist til 2016.
Anlægssum: Uændret 3.500.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 1.004.000 kr. til 2.496.000 kr.
Projekt 5593, Indretning af komposteringsareal, Rørdal
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 310.000 kr. til 0 kr. .........................................
Årsag: Projektet blev afsluttet i 2014.
Anlægssum: Ønskes reduceret med 310.000 kr. til 1.190.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 310.000 kr. til 1.190.000 kr.

+2.000

-4.500

-9.800

-34.100

-56

+560

-1.004

-310

Projekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord
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ANLÆG 2015
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 6.173.000 kr. til 975.000 kr. ...........................
Årsag: Som led i Park og Naturs naturgenopretningsprojektet i Østerådalen, der sker i
samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, er det planlagt at etablere jorddeponi i søen i Østerådalen. Projektet er forsinket, hovedsageligt på grund af myndighedernes krav til dokumentation og deres sagsbehandlingstid. Projektet er således ultimo
2015 ikke godkendt. Den del af anlægssummen, der ikke anvendes i 2015, søges derfor
overført til 2016.
Anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 6.173.000 kr. til 1.327.000 kr.
Projekt 5599, Genbrugsplads Hou, asfalteret lagerplads til haveaffald
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 239.000 kr. til 111.000 kr. ..............................
Årsag: Projektet er afsluttet.
Anlægssum: Ønskes reduceret med 239.000 kr. til 2.161.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 239.000 kr. til 2.161.000 kr.
Ændring i alt - anlæg 2015 ...........................................................................................

-6.173

-239

-53.622

ANLÆG 2016
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Varme
Projekt 5209, Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til 9.700.000 kr. ...........................
Årsag: Senere opstart af projektet end forudsat
Anlægssum: Uændret 10.200.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 10.200.000 kr.
Projekt 5213, Installering af kedel på Højvang Varmecentral
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.800.000 kr. til 10.800.000 kr. .........................
Årsag: Udskydelse af installering af kedel til 2016
Anlægssum: Uændret 11.000.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 11.000.000 kr.

+2.500

+2.800

Projekt 5216, Aalborg Varmes andel af varmepumpe i ny kølecentral
Rådighedsbeløbet uændret til 0 kr. .................................................................................
Årsag: Aalborg Varmes andel af varmepumpe, som kan anvendes til reserveproduktion
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 7.000.000 kr. til 7.000.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 0 kr.
Decentrale Kraftvarmeværker
Projekt 5217, Varmepumpe i Farstrup
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 7.300.000 kr. til 7.300.000 kr. ........................U:
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1.800.000 kr. til 1.800.000 kr. ......................... I:
Årsag:
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 7.300.000 kr. til 7.300.000 kr. i udgifter og forhøjet
med 1.800.000 kr. til 1.800.000 kr. i indtægter
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 7.300.000 kr. til 7.300.000 kr. i udgifter og
forhøjet med 1.800.000 kr. til 1.800.000 kr. i indtægter
Samlede anlægsprojekter
Rådighedsbeløbet ønskes reduceres med 169.543.000 kr. til 0 kr. ..............................U:
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Rådighedsbeløbet ønskes reduceres med 1.800.000 kr. til 0 kr. ................................... I:
Årsag: Nedlægning af sektoren og dermed nulstilling af anlægsprojekter. Videreføres i
Aalborg Varme A/S
Anlægssum: Ønskes reduceres med 79.743.000 kr. til 0 kr. i udgifter og reduceres med
1.800.000 kr. til 0 kr. i indtægter
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceres med 7.300.000 kr. til 0 kr. i udgifter og reduceres med 1.800.000 kr. til 0 kr. i indtægter

-1.800

Sektor: Aalborg Renovation
Projekt 5592, Indretning af alternativ deponeringsplads
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1.004.000 kr. til 1.004.000 kr. ...........................
Årsag: Delvis udskydelse af projektet fra 2015.
Anlægssum: Uændret 3.500.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 1.004.000 kr. til 3.500.000 kr.

+1.004

Projekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 6.173.000 kr. til 6.173.000 kr. ...........................
Årsag: Udskydelse af hovedparten af projektet fra 2015.
Anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 6.173.000 kr. til 7.500.000 kr.

+6.173

Ændring i alt - anlæg 2016 ...........................................................................................

-149.766

Nettoændring - drift + anlæg 2015 og 2016 .................................................................

-150.414

Ændring i alt - frigivelse anlægssum ..........................................................................

-174.588

Mellemregningsforhold
Nærværende budgetrevision indebærer følgende saldi på de berørte regnskabsmæssige mellemregningskonti hos Miljø- og Energiforvaltningen ved udgangen af årene:
Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo 2016
- - - - Mio. kr. - - - Aalborg Forsyning, Gas
- Bygas ..............................................................................
- Naturgas Net ...................................................................
- Naturgas Salg ..................................................................
Aalborg Forsyning, Varme
- Varmeforsyning ...............................................................
- Decentrale kraftvarmeværker ...........................................
Aalborg Forsyning, Renovation
- Fælles formål/generel administration.................................
- Ordninger for dagrenovation – restaffald ..........................
- Ordninger for storskrald m.v. ............................................
- Ordninger for glas, papir og pap .......................................
- Ordninger for farligt affald ................................................
- Genbrugsstationer ...........................................................
- Øvrige ordninger – administrationsgebyrer og vægtydelse
- Øvrige ordninger og anlæg, erhverv .................................
Aalborg Forsyning, Renovation i alt
- heraf sikkerhedsstillelse ...................................................
Miljø- og Energiplanlægning
- Vandsamarbejde Aalborg, Åben land ...............................
- Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse ..........
Administration og Service
- Omkostningscenter GIS – tidligere en del af Varme .........
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2,0
1,9
3,7
-3,6

1,2
2,2
2,6
-3,7

0,9
2,7
1,9
-3,7

3,9
1,4

0,0
0,0

0,0
0,0

-18,9
-13,4
-16,3
-0,9
0,9
-1,6
-4,4
-37,1
-91,7

-17,3
-16,0
-17,5
-0,8
0,6
5,7
-2,4
-32,8
-80,5

0,7
-9,8
7,4
-0,8
0,4
10,8
-1,7
-26,4
-19,4

-11,6

-12,0

-12,5

-0,9
30,3

-0,7
33,4

-0,4
35,5

-

-8,2

-6,5
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Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo 2016
- - - - Mio. kr. - - - Mellemregningsforhold i alt .................................................

-55,0

-54,8

10,1

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen
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Bilag:
Bilag 1 - Takstoversigt for Aalborg Forsyning, Varme pr. 1. juli 2016
Bilag 2 - Takstoversigt for Aalborg Forsyning, Renovation
Bilag 3 - Takstoversigt for Miljø
Bilag 4 - Takstoversigt for Miljø- og Energiplanlægning
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Punkt 15.

Ændring af struktur for Vandkoncernen
2015-057934
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for Aalborg Vand Holding A/S,
at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for Aalborg Vand A/S,
at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for Aalborg Kloak A/S,
at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for Aalborg Vand Entreprise A/S,
at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for Aalborg Service A/S,
at Aalborg Service A/S leverer administrative opgaver for energikoncernen, og
at Aalborg Vand Holding A/S overtager 15% af aktiekapitalen i Aalborg Service A/S fra Aalborg Varme A/S.
Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Ændring af stiftelsesgrundlag og vedtægter
Magistraten besluttede i mødet den 15. juni 2015 (punkt 11) at omdanne vandkoncernen til ny struktur. På
mødet den 17. august 2015 (punkt 14) godkendte Magistraten proces for implementering af den nye struktur.
Der er udarbejdet udkast til ændrede stiftelsesgrundlag og vedtægter for selskaberne i vandkoncernen i
overensstemmelse hermed ovennævnte beslutninger. Herunder er selskabernes navne ændret, jf. den godkendte implementeringsplan, således at ”Forsyning” udgår.
Stiftelsesgrundlag og vedtægter er ændret således, at de som udgangspunkt er identiske for selskaberne i
vandkoncernen samt med selskaberne i energikoncernen (godkendt af byrådet den 19. oktober 2015, punkt
3). Dog med de forskelle, som er som følge af selskabernes forskellige formål og særlige lovgivningskrav til
de enkelte selskabers vedtægter.
Ændrede stiftelsesgrundlag fremgår af vedlagte bilag.
Varetagelse af administrative opgaver for holdingselskabet og energikoncern
Som konsekvens af vandreformen besluttede byrådet på sit møde den 14. juni 2010 (punkt 8) at etablere
Aalborg Forsyning, Service A/S til at varetage den administrative service til Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne samt til de fire aktieselskaber i vandkoncernen: Aalborg Forsyning, Holding A/S, Aalborg
Forsyning, Vand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, Aalborg Forsyning, Vand Entreprise A/S.
Byrådet besluttede i mødet den 22. juni 2015 (punkterne 22-24) at købe Nordjyllandsværket, som skal indgå
i en ny energikoncern-struktur med et Aalborg Energi Holding A/S som moderselskab, og i første omgang
med Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S som datterselskaber.
Byrådet godkendte på mødet den 19. oktober 2015 (punkt 3) at stifte ovenstående selskaber i energikoncernen. I forbindelse med stiftelsen af Aalborg Varme A/S vil Aalborg Varme A/S overtage Aalborg Forsyning,
Varmes nuværende aktiebesiddelse (50,9 %) i Aalborg Service A/S.
Som konsekvens heraf indstilles det, at Aalborg Service A/S fremover også leverer tværgående administrative ydelser til både Miljø- og Energiforvaltningen, Aalborg Vandkoncern og Aalborg Energikoncern.
Ændring af ejerfordeling for Aalborg Service A/S
Som konsekvens af Magistratens beslutning om en gennemgående enhedsbestyrelse med byrådsudpegede
bestyrelsesmedlemmer, for alle selskaber i Aalborg Vandkoncernen, er det hensigtsmæssigt, at Aalborg
Vand Holding ejer aktiemajoriteten i Aalborg Service A/S. Dette sker ved, at Aalborg Vand Holding A/S efter
stiftelsen af Aalborg Varme A/S overtager nominelt 15 % af aktiekapitalen i Aalborg Service A/S fra Aalborg
Varme A/S.
Ejerfordelingen i Aalborg Service A/S er herefter ændret til:
 Aalborg Vand Holding A/S ejer 52,9 % (mod før 37,9 %)
 Aalborg Energi Holding A/S ejer 35,9 % (mod før 50,9 %)
 Aalborg Kommune ejer 11,2 %
Indstilling om ændret ejerfordeling skal tilsvarende behandles i bestyrelserne for Aalborg Varme A/S og Aalborg Vand Holding A/S, som er de øvrige ejere af Aalborg Service A/S.
Økonomi
Den anslåede værdi af 15% af aktiekapitalen i Aalborg Service A/S udgør ca. 75.000 kr.
Aktionærrepræsentant
Magistraten udpeger Aalborg Kommunes aktionærrepræsentant i de kommunale ejede selskaber. Dette er
allerede sket i mødet den 28. april 2014 (punkt 8) for vandkoncernen og den 19. oktober 2015 (punkt 9) for
energikoncernen.
Aalborg Kommune udpeger alene aktionærrepræsentanter til de direkte ejede selskaber, hvorimod det er
moderselskabernes bestyrelser, der udgør aktionærrepræsentation i datterselskaber. Dette er ændret i ud-
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kast til de fremsendte stiftelsesgrundlag og er i overensstemmelse med de godkendte stiftelsesgrundlag for
selskaberne i Aalborg Energikoncernen.
Øvrigt
I henhold til magistratsbeslutningen af 15. juni 2015 (punkt 11) udgøres bestyrelsen for selskaberne af en
gennemgående enhedsbestyrelse på 8 byrådsvalgte medlemmer. Tillige hermed pt. 4 medarbejderrepræsentanter i Aalborg Vand Holding A/S, 3 medarbejderrepræsentanter i Aalborg Service A/S, 2 forbrugerrepræsentanter i Aalborg Vand A/S samt 2 forbrugerrepræsentanter i Aalborg Kloak A/S.
Det bemærkes afslutningsvist, at selskabsgørelse af Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S
forventes gennemført den 23. november 2015.
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Bilag:
Aalborg Vand Holding A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag
Aalborg Vand Holding A/S - Vedtægter
Aalborg Kloak A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag
Aalborg Kloak A/S - vedtægter
Aalborg Vand A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag
Aalborg Vand A/S - Vedtægter
Aalborg Vand Entreprise A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag
Aalborg Vand Entreprise A/S - vedtægter
Aalborg Service A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag
Aalborg Service A/S - vedtægter
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Punkt 16.

Udpegning af formand og næstformand til Aalborg Vandkoncernen
2015-057934
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet udpeger formand og næstformand til bestyrelsen for
Aalborg Vandkoncernen.
Beslutning:
Anbefales.
Flertalsgruppen indstiller Lasse Frimand Jensen som formand.
Mindretalsgruppen indstiller Jan Nymark Thaysen som næstformand.
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Sagsbeskrivelse
Magistraten besluttede i mødet den 15. juni 2015 (punkt 11) at omdanne vandkoncernen til ny struktur. Samtidig besluttede Magistraten, at der etableres en gennemgående enhedsbestyrelse på 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer for selskaberne: Aalborg Vand Holding A/S, Aalborg Vand A/S, Aalborg Kloak A/S, Aalborg Vand Entreprise A/S samt Aalborg Service A/S
Tillige hermed udgøres bestyrelsen pt. af 4 medarbejderrepræsentanter i Aalborg Vand Holding A/S, 3 medarbejderrepræsentanter i Aalborg Service A/S, 2 forbrugerrepræsentanter i Aalborg Vand A/S samt 2 forbrugerrepræsentanter i Aalborg Kloak A/S.
Miljø- og Energiudvalget anbefalede i mødet den 18. november 2015 (punkt 4) byrådet at ændre stiftelsesgrundlag og vedtægter for selskaberne i Aalborg Vandkoncernen. Af disse fremgår, at Aalborg Byråd udpeger formand og næstformand i selskaberne.
Aalborg Byråds valggrupper har oplyst, at følgende byrådsmedlemmer er udpeget til enhedsbestyrelsen:
Lasse Frimand Jensen, Rose Sloth Hansen, Nuuradiin Hussein, Daniel Nyboe Andersen, Per Clausen, Jan
Nymark Thaysen. Kirsten Algren og Hans Peter Beck.
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Punkt 17.

Honorar til bestyrelsesmedlemmer i Aalborg Vandkoncernen
2015-057935
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender honorar til bestyrelsesmedlemmer i Aalborg
Vandkoncernen som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Magistraten besluttede i mødet den 15. juni 2015 (punkt 11) at omdanne vandkoncernen til ny struktur. Det
blev samtidig besluttet, at der er 8 byrådsudpegede medlemmer i bestyrelsen, at de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer fortsætter som hidtil i indeværende valgperiode, samt at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fortsætter, indtil andet besluttes.
Aalborg Vandkoncern består af selskaberne Aalborg Vand Holding A/S, Aalborg Vand A/S, Aalborg Vand
Entreprise A/S, Aalborg Kloak A/S samt Aalborg Service A/S.
Af selskabernes byrådsgodkendte stiftelsesgrundlag fremgår, at bestyrelsens årlige honorar følger Aalborg
Byråds til enhver tid gældende beslutning herom.
Idet der er tale om en enhedsbestyrelse for alle selskaber i vandkoncernen, foreslås det, at honorar til bestyrelsesmedlemmer tilsvarende fastsættes som ét koncernhonorar pr. bestyrelsesmedlem. Undtaget heraf er
forbrugerrepræsentanter, der honoreres pr. selskab. Honorar for bestyrelsesmedlemmerne foreslås således:
Formand:
Næstformand
Bestyrelsesmedlemmer

60.000 kr. årligt
30.000 kr. årligt
15.000 kr. årligt

Såfremt formandsposten bestrides af en person, der derudover er rådmand, bortfalder formandshonoraret.
Udgifterne til honorar fordeles mellem selskaberne efter anvendte nøgletal.
Beløbene er i december 2016-prisniveau og lønfremskrives i henhold til den kommunale overenskomst.
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Punkt 18.

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S
2015-055196
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der pr. 1. januar 2016 stiftes et § 60-selskab, der omfatter de 11 deltagende kommuner, til varetagelse af
beredskabsopgaverne,
at ejerandele er i forhold til indbyggerantal i interessentkommunerne pr. 1. januar 2015,
at vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S godkendes,
at kommunens repræsentant udpeges til bestyrelsen/beredskabskommission,
at åbningsbalancens værdiansættelse og ejerandeleopgørelse godkendes,
at øvrige serviceopgaver, der i dag løses af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye
beredskab i en to-årig periode, med en betaling svarende til det hidtidige budget og
at der ikke nedsættes et forretningsudvalg i denne valgperiode
Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Borgmesterkredsen har på mødet den 30. oktober 2015 besluttet at fremsende vedtægter for Nordjyllands
Beredskab I/S til beslutning i kommunalbestyrelser/byråd.
Baggrund
Byrådet traf den 8. juni 2015 (punkt 2) principbeslutning om deltagelse i et fælles § 60-selskab for de 11
nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne.
Det juridiske grundlag for arbejdet med etablering af et nyt fælles beredskab fremgår af beredskabsloven,
kommunestyrelsesloven og lov om virksomhedsoverdragelse. Beredskabsloven danner baggrund for det
indholdsmæssige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etablering af § 60selskabet, mens lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelse af medarbejdere fra
de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab.
Med baggrund i principbeslutningen om etablering af § 60-selskabet er der udarbejdet vedtægter for det
kommende interessentskab Nordjyllands Beredskab I/S, som kommunalbestyrelserne i de 11 kommuner
skal tage stilling til. Borgmesterkredsen behandler endvidere sagen på et møde den 30. oktober 2015. Bemærkninger fra Borgmesterkredsen vil dermed foreligge til kommunalbestyrelsernes endelige behandling.
Endvidere forelægges sagen på KKR-møde den 20. november 2015.
Interessenter og ejerforhold
Interessenterne i § 60-selskabet pr. 1. januar 2016 er de 11 kommuner.
De enkelte interessentkommuners ejerandele fastsættes forholdsmæssigt på baggrund af de enkelte interessentkommuners befolkningstal pr. 1. januar 2015. Ejerandelene vil alene blive revideret i forbindelse med
interessenters udtræden eller ved selskabets opløsning.
Organisering
Bestyrelsen, som udgøres af den fælles beredskabskommission, er interessentskabets øverste myndighed.
Bestyrelsen/den fælles beredskabskommission sammensættes i overensstemmelse med beredskabslovens
til enhver tid gældende regler herom. Der udpeges én politisk repræsentant for hver af de 11 interessentkommuner til bestyrelsen/beredskabskommissionen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen, og valgperioden følger den kommunale valgperiode,
idet første valgperiode dog løber fra vedtægternes ikrafttræden til den 31. december 2017.
Sager, der behandles af bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem af bestyrelsen har én
stemme.
Herudover er der dog en række sager, der kun kan afgøres med alle interessenters godkendelse. Det drejer
sig om vedtægtsændringer, opløsning af interessentskabet, fælles plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, udlicitering af hele eller væsentlige dele af redningsberedskabet, som ikke tidligere har været udliciteret samt ændring af den fastsatte omkostningsfordelingsnøgle.
Der anbefales nedsat en dialoggruppe til at sikre beredskabets dialog med forskellige eksterne interessenter,
herunder frivillige, politiet og medarbejderrepræsentanter.
Økonomi
I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud med
75 mio. kr. i 2016, svarende til et besparelseskrav på 7,5 mio. kr. for det nye nordjyske beredskab.
Modellen for finansiering i det nye beredskab er opdelt i følgende faser:
Fase 1 (1. januar 2016-31. december 2017):
Frem til ikrafttræden af en ny, fælles beredskabsplan pr. 1. januar 2018 vil omkostningerne til varetagelse af
beredskabet i de enkelte interessentkommuner i vidt omfang være bestemt af kommunernes eksisterende
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planer for risikobaseret dimensionering. Det følger heraf, at omkostningerne således kan variere fra kommune til kommune.
Det foreslås derfor, at omkostningsfordelingen i fase 1 sker således, at hver enkelt interessentkommune
betaler de faktiske omkostninger, som er forbundet med interessentskabets varetagelse af beredskabet i den
pågældende kommune.
Der kan i denne forbindelse pr. 1. januar 2016 tages udgangspunkt i de for 2014 udarbejdede budgetter for
de enkelte kommuner, men således, at der sker efterfølgende regulering over en refusionsopgørelse, såfremt de faktiske omkostninger afviger herfra.
Fase 2 (1. januar 2018- ):
Såfremt det er muligt gennemføres pr. 1. januar 2018 en omkostningsfordeling, der er baseret på en ens pris
pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte interessentkommuner.
De 11 interessentkommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter mv., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger, som bliver i kommunerne. I det omfang beredskabets operative del skal have
råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincipper.
Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye
beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode – og beredskabet er forpligtet til at løse
disse i toårs-perioden med mindre andet aftales.
Der udarbejdes en åbningsbalance for de 11 interessentkommuners aktiver og passiver.
Ved udtræden af interessentskabet har den pågældende interessent krav på en forholdsmæssig andel af
interessentskabets nettoformue, svarende til interessentens ejerandel, med tillæg eller fradrag af interessentens positive eller negative udligningskonto. Hvis nettoformuen er negativ er den udtrædende interessent
forpligtet til kontant at indbetale et beløb til interessentskabet, svarende til interessentens andel af den negative nettoformue med tillæg eller fradrag af interessentens negative eller positive udligningskonto.
Det videre forløb
Vedtægterne for det nye § 60-selskab Nordjyllands Beredskab I/S skal efter godkendelse i interessentkommunerne fremsendes til godkendelse hos Statsforvaltningen.
Vedtægterne skal træde i kraft pr. 1. januar 2016.
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Bilag:
Bilag 1 - Udkast til vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S
Bilag 2 - Bilag 4.2 til vedtægter - befolkningstal pr. 1. januar 2015
Bilag 3 - Bilag 4.5 til vedtægter - omkostningsfordelingsnøgle
Bilag 4 - Bilag til vedtægter - samarbejdsflader mellem Nordjyllands Beredskab og kommunerne
Bilag 5 - Bilag til vedtægter - foreløbig åbningsbalance pr. 1. januar 2016
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Punkt 19.

Udpegning af medlem til Nordjyllands Beredskab I/S
2015-055196
Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at rådmanden for Miljø- og Energiforvaltningen, under
forudsætning af forsvarsministerens godkendelse, udpeges som bestyrelsesmedlem for Aalborg Kommune i
Nordjyllands Beredskab I/S.
Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
I henhold til Beredskabslovens § 9, stk. 2 kan byrådet i særlige tilfælde, med Forsvarsministerens samtykke,
udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde i beredskabskommissionen.
I forbindelse med oprettelse af Nordjyllands Beredskab I/S skal der i henhold til vedtægterne udpeges én
politisk repræsentant for hver af de 11 kommuner til bestyrelsen. Bestyrelsen udgør samtidig den fælles
beredskabskommission.
Af vedtægternes pkt. 6.2 fremgår det, at bestyrelsen/den fælles beredskabskommission sammensættes i
overensstemmelse med beredskabslovens til enhver tid gældende regler herom. Af beredskabslovens § 9,
stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 om beredskab med senere ændringer) fremgår det, at
borgmesteren skal være medlem af beredskabskommissionen. Det fremgår således videre af vedtægternes
pkt. 6.2, at Bestyrelsen/den fælles beredskabskommission på tidspunktet for vedtægternes ikrafttræden består af interessenternes borgmestre samt politidirektørerne for Nordjyllands Politi og Midt- & Vestjyllands
Politi.”
Aalborg Kommunes beredskabspolitik og beredskabsplanlægning samt risikobaseret dimensionering af
kommunens brand- og redningsberedskab varetages af Miljø- og Energiforvaltningen. Med baggrund heri
indstilles det, at rådmanden for Miljø- og Energiforvaltningen udpeges som repræsentant for Aalborg Kommune i Nordjyllands Beredskab I/S. Aalborg Kommune vil umiddelbart efter byrådets godkendelse anmode
om Forsvarsministerens samtykke til udpegningen.
Indtil der foreligger samtykke fra forsvarsministeren, vil borgmesteren fungere som Aalborg Kommunes repræsentant i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S.
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Punkt 20.

Økonomiske konsekvenser for etablering af Nordjyllands Beredskab I/S
2015-037349
Miljø- og Energiudvalget fremsender til byrådets orientering status og konsekvenser for økonomien for
Aalborg Kommune i relation til etablering af Nordjyllands Beredskab I/S pr. 1. januar 2016.
Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Borgmesterens Forvaltning bemærker: Med henvisning til sagsbeskrivelsens næstsidste afsnit om
indtægterne fra de sideordnede serviceaktiviteter - og med henvisning til sagens bilag 3 - anbefaler
Borgmesterens Forvaltning, at der fra og med budget 2017 ved hvert års budgetlægning tages stilling til, om
der skal afsættes et beløb i niveauet 1,5 mio. kr. til dækning af tilpasningsomkostninger i det omfang nogle af
serviceaktiviteterne planlægges at ophøre. Beløbet foreslås i givet fald afsat på konto for Takst- og
satsregulering.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Byrådet vedtog i mødet den 8. juni 2015 (punkt 2), at Aalborg Kommune med virkning pr. 1. januar 2016 deltager i et § 60-fællesskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne. Denne
indstilling beskriver de afledte konsekvenser i opgaveporteføljen hos Aalborg Kommune, budget 2016-2019,
samt mulige budgetmæssige afvigelser i den skattefinansierede del af Miljø- og Energiforvaltningens budget
som følge af de vedtægter, der fremgår af af andet punkt på dagsordenen om godkendelse af Nordjyllands
Beredskab I/S’ vedtægter.
Fordeling af opgaver jævnfør bilag 1
Nordjyllands Beredskab I/S har ansvaret for at realisere byrådets godkendte serviceniveau for så vidt angår
brand- og redningstjeneste, herunder forebyggende og afhjælpende foranstaltninger. Nordjyllands Beredskab I/S har derudover en række sideordnede aktiviteter for Aalborg Kommune, bl.a. autoservice, transportopgaver, alarm- og overvågningsservice. Desuden løser Nordjyllands Beredskab I/S en række opgaver i tilknytning til brand- og redningstjenesten, f.eks. brandvagt og alarm.
Sektor Parkeringskontrol overdrages ikke til det nye § 60-fællesskab, men forbliver i kommunen. Parkeringskontrollen behandles på et senere møde i en særskilt indstilling med henblik på overdragelse til By- og
Landskabsforvaltningen.
Vandforsyning til brandslukning, herunder forvaltning og drift af brandhaner, forbliver ligeledes i Aalborg
Kommune og varetages af Miljø- og Energiforvaltningen.
Forvaltning og drift af C3, kommunens krisestyringssystem varetages af Miljø- og Energiforvaltningen. Pt. giver det en udgift til systemlicens på ca. 50.000 kr. årligt, der fordeles mellem kommunens 7 forvaltninger.
Denne udgift må forventes at stige i 2016 og efterfølgende år.
Beredskabsplanlægning/-øvelser og kontraktstyring forbliver i kommunen, jf. byrådets beslutning den 27.
april 2015 (punkt 13).
Opgaver, der jf. ovenstående beslutning forbliver i Aalborg Kommune og varetages af Miljø- og Energiforvaltningen, udgør:

Aalborg Kommunes beredskabspolitik og beredskabsplanlægning

Plan for fortsat drift

Risikobaseret dimensionering af kommunens brand- og redningsberedskab

Forvaltning og drift af C3, kommunens krisestyringssystem

Stabsledelse i Aalborg Kommunale Krisestab (AKK)

Aalborg Kommunes strategi for og drift af vandforsyning til brandslukning

Koordinering med de 10 andre interessenter i Nordjyllands Beredskab I/S omkring de ovennævnte opgaver i et fælles regionalt regi, herunder fælles bestillerforum.
Økonomi
Ifølge vedtægterne, jf. andet punkt på dagsordenen (bilag 3 - bilag 4.5 til vedtægter - omkostningsfordelingsnøgle), er modellen for finansiering i det nye beredskab opdelt i følgende faser:
”Fase 1 (1. januar 2016-31. december 2017)
Frem til ikrafttræden af en ny, fælles beredskabsplan pr. 1. januar 2018 vil omkostningerne til varetagelse af
beredskabet i de enkelte interessentkommuner i vidt omfang være bestemt af kommunernes eksisterende
planer for risikobaseret dimensionering. Det følger heraf, at omkostningerne således kan variere fra kommune til kommune.
Det foreslås derfor, at omkostningsfordelingen i Fase 1 sker således, at hver enkelt interessentkommune betaler de faktiske omkostninger, der er forbundet med interessentskabets varetagelse af beredskabet i den
pågældende kommune.
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Der kan i denne forbindelse pr. 1. januar 2016 tages udgangspunkt i de for 2014 udarbejdede budgetter for
de enkelte kommuner, men således, at der sker efterfølgende regulering over en refusionsopgørelse, såfremt de faktiske omkostninger afviger herfra”.
Aalborg Kommune bidrager jf. bilag 3, således med:
1.000 kr.
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S afsat i Budget 2016-2019, jfr. tabel 1, bilag
3
Nettoindtægter fra sideordnede aktiviteter/serviceområderne, jfr. tabel 1, bilag 3
Parkeringskontrol Nord’s køb af ydelser hos Beredskab, jfr. tabel 2, bilag 3

38.733
9.722
1.836

I alt til drift af Nordjyllands Beredskab I/S i Aalborg Kommune

50.291

De sideordnede aktiviteter bidrager til en del af Klynge Aalborgs faste udgifter (husleje m.m.) ligesom aktiviteterne giver et ”nettooverskud”. Indtægterne i Klynge Aalborg forudsættes at blive i Klynge Aalborg.
Som det fremgår, er nettoindtægterne fra de sideordnede aktiviteter 9,722 mio. kr. Såfremt alle de sideordnede aktiviteter/serviceområderne skulle forsvinde, vil det betyde, at nettoindtægter under beredskab og
myndighed falder yderligere 3,970 mio. kr. Det hænger sammen med, at opgaver som for eksempel brandvagt ikke vil kunne løses af det tilbageværende personale tilknyttet brand- og redningstjenesten.
Dette betyder, at Aalborg Kommune i værste fald kan komme til at bidrage med 54,261 mio. kr., opgjort således:
1.000 kr.
I alt til drift af Nordjyllands Beredskab I/S, jfr. ovenstående oversigt
Reduktion i yderligere indtægter under beredskab og myndighed ved bortfald af
sideordnede aktiviteter, jfr. tabel 3, bilag 3

50.291

I alt til betaling ved bortfald af sideordnede aktiviteter

54.261

3.970

Nordjyllands Beredskab I/S er organiseret i 4 klynger med følgende kommuner:

Nord: Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt

Syd: Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord

Vest: Thisted og Morsø

Aalborg: Aalborg
Det er aftalt, at kommuner, der i dag får løst serviceopgaver fra de sideordnede aktiviteter, er forpligtet til at
lade beredskabet løse disse i en to årig periode – 2016 og 2017 – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i samme periode med mindre andet aftales.
2016 og 2017 betragtes som etableringsår og håndteres særligt. Alle interessenter betaler et beløb, svarende til det afsatte i det oprindelige budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. og tillagt
KL’s pris- og lønfremskrivningsprocenter fra 2014 til 2016. Besparelsen fordeles mellem interessenterne ud
fra indbyggertallet pr. 1. januar 2015 (ejerandelen). Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund
i, at det er opstillet uden kendskab til aftalen mellem KL og regeringen.
Aalborg Kommunes samlede udgift til beredskabsområdet udgør i 2016-2019 41.633.000 kr., jf. bilag 2.
Det forudsættes, at der efter 2016 fortsat sker løn- og prisregulering af budgettet med KL’s pris- og lønfremskrivningsprocenter, jf. byrådets beslutninger vedrørende Budget 2016.
Økonomiske forskydninger håndteres ved, at der efter stiftelsen af Nordjyllands Beredskab I/S udarbejdes en
refusionsopgørelse, der skal regulere sådanne forskydninger.
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”Fase 2 (fra 1. januar 2018)
Såfremt det er muligt, gennemføres pr. 1. januar 2018 en omkostningsfordeling, der er baseret på en ens
pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte interessentkommuner.”
Såfremt der vælges en ens pris pr. indbygger, forudsættes det, jf. byrådets beslutning af 8. juni 2015 (punkt
2), at der ikke foretages ændringer i omkostningsfordelingen som følge af udvikling i demografi.
I forbindelse med at der i fase 2 skal vælges omkostningsfordeling, er det forudsat, at nettoindtægterne fra
de sideordnede aktiviteter fortsat tilfalder Klynge Aalborg. Såfremt dette fraviges, således indtægten skal
fordeles mellem alle interessenterne, får Klynge Aalborg herefter kun 35,7 % af indtægterne, svarende til
Aalborg Kommunes ejerandel.
Afledte økonomiske konsekvenser af vedtægterne
Budget 2016-2019 er baseret på en række forudsætninger. Ifølge vedtægterne vil der, hvis det er muligt fra
2018, blive tale om en omkostningsfordeling, der er baseret på en ens pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret
for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte interessentkommuner. En sådan omkostningsfordeling
vil skulle godkendes af bestyrelsen, jf. vedtægterne. Med baggrund heri er det primært de mulige økonomiske konsekvenser for 2016 og 2017, der er beskrevet i det følgende.
Ændringer i indtægter eller øgede udgifter
I forbindelse med godkendelse af vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S er det forudsat, at de sideordnede aktiviteter/serviceopgaver, der i dag løses af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til
Nordjyllands Beredskab I/S i en to-årig periode, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Det er
dermed forudsat, at der i årene 2016 og 2017 vil være en nettoindtægt på 9.722.000 kr. fra de sideordnede
aktiviteter, som fortsat tilfalder Aalborg Kommune som et led i finansieringen af Aalborg Kommunes samlede
omkostning til beredskab og myndighed.
Såfremt der sker væsentlige ændringer i indtægter fra de sideordnede aktiviteter, vil det betyde, at de økonomiske konsekvenser heraf overvæltes i Aalborg Kommunes bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, såvel i
opadgående som nedadgående retning. Et mindre omfang af de sideordnede aktiviteter vil for eksempel betyde en mindre nettoindtægt for Klynge Aalborg, ligesom bidraget til en del af Klynge Aalborgs faste udgifter
(husleje mm.) vil forsvinde.
Såfremt der sker væsentlige ændringer i udgifterne til Nordjyllands Beredskab I/S aktiviteter, vil det tilsvarende betyde, at de økonomiske konsekvenser overvæltet i Aalborg Kommunes bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, såvel i opadgående som nedadgående retning. Øgede udgifter vil betyde et større bidrag end de
budgetterede 38,7 mio. kr. i årene 2016-19.
Hvis der skulle opstå behov for regulering af Aalborg Kommunes bidrag, skal det iagttages, at selv mindre
ændringer i det nuværende budgetterede bidrag på 38.733.000 kr. vil udgøre en væsentlig andel af forvaltningens øvrige skattefinansierede budget på 63.130.000 kr. til sektorerne Miljø og Miljø- og Energiplanlægning.
Brandhaner
Aalborg Kommune overtager opgaven og økonomien i forbindelse med brandhaner. Der er for øjeblikket ved
at blive udarbejdet et statusnotat vedrørende brandhanerne, herunder også om myndighedsforhold. Ifølge
vedtægtsforslaget skal der desuden udarbejdes en samlet plan for brandhanerne. Dette kan betyde behov
for yderligere midler til brandhane-området.
Den nuværende bevilling omfatter ikke ændringer i det nuværende serviceniveau, herunder eventuel sløjfning af ubenyttede brandhaner samt regelmæssig gennemskylning af brandhanerne.
SINE radiokommunikationsanlæg samt projektet Forebyggelse af øget risiko for kræft
I B2015 er der afsat anlægsmidler på 1,9 mio. kr. til radiokommunikationsanlægget SINE. Der er behov for,
at anlægsmidlerne fra B2015 kan anvendes af Nordjyllands Beredskab I/S til fortsat udbygning af radiokommunikationsanlægget. I henhold til aftale med Borgmesterens Forvaltning forudsættes de ikke forbrugte an-
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lægsmidler overført til 2016, idet der her er tale om en ekstraordinær situation i forhold til de øvrige forvaltninger i Aalborg Kommune. Det samme gør sig gældende for projektet Forebyggelse af øget risiko for kræft
med et budget på 2,4 mio. kr., såfremt hele beløbet ikke bruges i 2015.
Fælles vagtcentral
I forlængelse af etablering af Nordjyllands Beredskab I/S vil der blive taget stilling til etablering af ny fælles
vagtcentral. Det må forudsættes, at Aalborg Kommunes bidrag til en eventuel fælles vagtcentral vil svare til
Aalborg kommunes ejerandel på de 35,7%. Der er ikke afsat midler hertil i det nuværende budget.
Arbejdsskadeforsikring
Udgifter i forbindelse med arbejdsskadeforsikring varetages efter samme principper som hidtil, dog med den
forskel, at indsatspersonale dækkes solidarisk af interessenterne i forhold til ejerandele, mens resterende
personale dækkes af den kommune, vedkommende oprindeligt var ansat i. I Aalborg Kommune har budgettet til disse udgifter hidtil ligget i Borgmesterens Forvaltning.
Tjenestemænd
I forhold til tjenestemænd er det aftalt, at de 19 tjenestemandsansatte brandmænd aflønnes under Administration og Service, Fælles Funktioner, skattefinansieret. Efterfølgende sendes regninger til Nordjyllands Beredskab I/S sideløbende med lønudbetalingerne. Regningerne tillægges ikke tillæg til den kommende tjenestemandspensionsforpligtelse, idet det er aftalt, at tjenestemandspensionerne til sin tid udbetales via Borgmesterens Forvaltnings konti til formålet.
Ændring af Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt
Styrelsesvedtægten skal ændres i forbindelse med oprettelsen af § 60-fællesskabet ”Nordjyllands Beredskab
I/S” og de deraf følgende organisatoriske ændringer, for eksempel Beredskabsforvaltning og Parkeringskontrol (Parkeringsforvaltning). Efterfølgende tilgår der ændringer vedrørende den nye koncern ”Aalborg Energi”.
Samlet vurdering for Budget 2017 og 2017
Aalborg Kommunes udgifter til drift af Nordjyllands Beredskab I/S er 50.291.000 kr. Som følge af nettoindtægter på henholdsvis 9.722.000 kr. fra sideordnede aktiviteter/serviceydelser og Parkeringskontrollens køb
af ydelser på 1.836.000 kr. er Aalborg Kommunes bidrag i budget 2016-2019 fastsat til 38.733.000 kr. Aalborg Kommune overtager opgaven og økonomien i forbindelse med brandhaner. Der er afsat 1.259.000 kr. i
budget 2016-2019.
Færre nettoindtægter fra de sideordnede aktiviteter eller større udgifter til Nordjyllands Beredskab I/S drift
end forudsat vil betyde, at Aalborg Kommunes bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S vil være større end de
budgetterede 38.733.000 kr.
Hvis der skulle opstå behov for regulering af Aalborg Kommunes bidrag skal det iagttages, at selv mindre
ændringer i det nuværende budgetterede bidrag på 38.733.000 kr. vil udgøre en væsentlig andel af Miljø- og
Energiforvaltningens øvrige skattefinansierede budget på 63.130.000 kr. til sektorerne Miljø og Miljø- og
Energiplanlægning. Eventuelle budgetoverskridelser hos Nordjyllands Beredskab I/S vil derfor udløse ansøgning om tillægsbevilling hos Aalborg Byråd, da afvigelserne ikke umiddelbart kan optages i Miljø- og
Energiforvaltningens øvrige budget. Det samme vil være tilfældet, hvis udgifterne til brandhaner overstiger
1.259.000 kr., for eksempel i forbindelse med den samlede plan for brandhaner der skal udarbejdes.
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Bilag:
Bilag 1 - Opgavefordeling mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Beredskab I/S
Bilag 2 - Specifikation af bidrag til Fælles Beredskab i Nordjylland
Bilag 3 - Budget 2016. Specifikation af brutto-økonomien bag Aalborg Kommunes bidrag til Nordjyllands
Beredskab I/S
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Punkt 21.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 22.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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