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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Punkt 2.

Plan- og budgetprocedure 2017-2020
2015-066193
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens drøftelse udkast til Plan og budgetprocedure for
2017-2020 med henblik på, at forslaget fremsendes til HMU til drøftelse.
Beslutning:
Fremsendes til drøftelse i HMU.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I det følgende beskrives proceduren for den politiske behandling af omprioriteringsbidrag, temamøder og
indhold i 1. halvår af 2016 samt budgetdrøftelserne efter sommerferien. Proceduren er bl.a. baseret på den
evaluering, som magistraten havde i sit møde den 9. november 2015.

Udkast
TIL BUDGETPROCES 2017 – 2020
Fokus på budgetprocessen skal være kendetegnet ved:
 En tidlig start bl.a. som konsekvens af en politisk behandling af omprioriteringsbidraget samt tidligt
at få retningsgivet nogle politiske emneområder, der på grundlag af en skabelon kan arbejdes videre
med hen imod budgetdrøftelserne primo september måned.


Udpegning af politisk interessante budgetområder på tværs af forvaltningsområderne med et
afsæt i gældende politikker og visioner mv.



Grundig forberedelse gennem en række temamøder i løbet af 1. halvår 2016 med mulighed for uddybning (økonomi/aktivitet/prioritering/handlemuligheder) dvs. Udvalg -> temamøde (f.eks. uddybning) ->udvalg



Øget involvering af MED-systemet m.fl. i forhold til at bidrage med henblik på at opnå de tilsigtede
politiske målsætninger samt at de bidrager med input til den løbende politiske prioriteringsdebat.
Konkret vil det fra januar 2016 til juni 2016 ske som en parallel proces, der involverer byråd, udvalg
og MED-systemet.



Mere forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes primo september måned. ”Hovedparten af det politiske indhold i Budgetmappen” aftales inden sommerferien, således at
det er kendt, hvad man politisk ønsker at få behandlet. Dog skal der - inden budgetdrøftelsen igangsættes - stadig være mulighed for at knytte politisk interessante emner til.



”Budgetmappen” revideres og gøres i størst mulig omfang elektronisk. Fokus er at skabe større enkelthed og større gennemskuelighed i beslutningsgrundlaget samt at materialeomfanget vil blive søgt markant reduceret.
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UDKAST – Tidsplan for budgetprocessen 2017 – 2020 (foreløbige tidspunkter)
Fredag, den 27. november 2015

Drøftelse af Magistratens evaluering af budget 2016 - 2019 i
Økonomi- og Planlægningsgruppen med henblik på at udarbejde et udkast til Direktørgruppen.

Mandag, den 7. december 2015

Direktørgruppen drøfter budgetproceduren 2017 – 2020.

Mandag, den 14. december 2015

Magistraten har en indledende drøftelse af udkast til budgetproceduren 2017 – 2020.

Torsdag, den 17. december 2015

HMU drøfter udkast til budgetproceduren 2017 – 2020.

Fra torsdag, den 17. december 2015

Færdiggørelse af forslag til budgetproceduren 2017 – 2020
samt indarbejdelse af en overordnet køreplan/skabelon for
behandling af ompriori-teringsbidraget pr. forvaltning med en
deadline inden 1. april 2016.
Der skal bl.a. tages stilling til, om det kun skal være fokus på –
”Hvad der pt. skal laves mindre af (finansiering)” – svarende til
minimum 1 pct., og hvorvidt byrådet først senere i processen
skal tage stilling til – Hvad der pt. skal laves mere af?, når resultatet af regeringsaftalen vedrørende Omprioriteringsbidraget er kendt.
FMU deltager i de forvaltningsspecifikke drøftelser.

Mandag, den 4. januar 2016

Magistraten samt 1 repræsentant fra hver af de byrådsgrupper,
der ikke er repræsenteret i Magistraten (Den udvidede magistrat) behandler forslag til budgetproceduren mm. 2017 –
2020. Drøftelse af paradigme for omprioriteringskataloget.

Mandag, den 11. januar 2016

Byrådet behandler forslag til budgetproceduren mm. 2017 –
2020.

Mandag, den 25. januar 2016 kl. 12:30 i
Foredragssalen (frokost kl. 12:00)

Byrådets 1. temadag:
 Status på den økonomiske situation jf. B2016 – 2019
(økonomiske oversigter mm.) – hvor står vi på dette
meget tidlige tidspunkt.
 De flerårige udfordringer vedrørende drift og anlæg.
 Status på udvalgenes arbejde med omprioriteringsbidraget.
 Forvaltningerne fremlægger forslag til de serviceområder, som de mener, skal have et særligt fokus. Forslagene bygger på en fælles skabelon - baseret på nogle
udvalgte nøgletal og aktivitetsomfang. Skabelonen udarbejdes af Økonomi- og Planlægningsgruppen.
 Økonomisk Afdeling i Borgmesterens Forvaltning fremlægger forslag til serviceområder, som de mener, skal
have et særligt fokus. Forlagene er baseret på nøgletal
mm.
HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og planlægningsgruppen
deltager.

Mandag, den 1. februar 2016

Den udvidede magistrat (?) eller Magistraten drøfter de - fra
temadagen den 25. januar – præsenterede forslag til serviceområder til tematisering på kommende temamøder.
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Forslagene vil blive præsenteret i henhold til en fast skabelon
(nøgletal: Økonomi, Aktivitet, Prioritering/Handlemuligheder),
som forinden er udarbejdet af Økonomi- og Planlægningsgruppen.
Disse emner vil ligeledes indgå som politiske temaer under
budgetdrøftelsen primo september måned.
Mandag, den 29. februar 2016 kl. 12:30 i
Foredragssalen (frokost kl. 12:00)

Byrådets 2. temadag:
 Status på udvalgenes arbejde med omprioriteringsbidraget
 Præsentation af serviceområde I
 Præsentation af serviceområde II
HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og planlægningsgruppen
deltager.

Senest 1. april 2016

Alle omprioriteringskataloger skal være afleveret til Økonomikontoret. Der anvendes en fælles skabelon.

Mandag, den 11. april 2016 kl. 12:30 i
Foredragssalen (frokost kl. 12:00)

Byrådets 3. temadag:
 Præsentation v/rådmænd af de udvalgsopdelte og prioriterede omprioriteringsbidrag, som dels indeholder –
Hvad der pt. skønnes at skulle laves mindre af? og
dels indeholder – Hvad der pt. skønnes at skulle laves
mere af?
 Det videre arbejde med omprioriteringsbidraget –
hvem gør hvad?
 Eventuelt tilbagemeldinger på serviceområde I og II
HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og planlægningsgruppen
deltager.

Mandag, den 25. april 2016 kl. 12:30 i
Foredragssalen (frokost kl. 12:00)

Byrådets 4. temadag:
 Regnskab 2015 og overførsler mellem årene (drift og
anlæg)
 Præsentation af serviceområde III
 Præsentation af serviceområde IV
HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og planlægningsgruppen
deltager.

Ultimo april 2016

Økonomikontoret, Boulevarden 13 udsender budgetvejledning
2017 – 2020 – herunder skabeloner til budgetmappen.

Mandag, den 23. maj 2016 kl. 12:30 i
Foredragssalen (frokost kl. 12:00

Byrådets 5. temadag:
 Eventuelt tilbagemeldinger på serviceområde III og IV
 Præsentation af serviceområde V
 Præsentation af serviceområde VI
HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og planlægningsgruppen
deltager.

Mandag, den 13. juni 2016 kl. 12:30 i
Foredragssalen (frokost kl. 12:00)

Byrådets 6. temadag:
 Eventuelt tilbagemeldinger på serviceområde V og VI
 Præsentation af serviceområde VII og eventuelt serviceområde VIII
 Orientering om Kommuneaftalen 2017 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening
 Eventuelt udarbejdelse af en meget foreløbig resultatopgørelse, en foreløbig drifts- og anlægsramme, som
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kan indgå i udvalgenes politiske drøftelse i juni – august, inden at budgetdrøftelsen igangsættes primo
september.
HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og planlægningsgruppen
deltager.
Mandag, den 20. juni 2016

Magistraten samt 1 repræsentant fra hver af de byrådsgrupper,
der ikke er repræsenteret i Magistraten (Den udvidede magistrat) drøfter:
 De overordnede resultater af Kommuneaftalen mellem
Regeringen og Kommunernes Landsforening.
 Udarbejder et foreløbigt program for budgetdrøftelserne primo september 2016
 Udstikker nogle retningslinjer for – hvad der primært
skal være i ”Budgetmappen”. Det vil også kunne afspejle sig i den måde, som udvalgene har arbejdet på
dvs. hvor meget har udvalgene på forhånd taget stilling til.

Primo august 2016

Økonomikontoret, Boulevarden 13 holder administrative møder
med forvaltningerne om tekniske, administrative problemstillinger f.eks. sats- og takstreguleringer, lønfremskrivninger, lovog cirkulæreprogrammet samt øvrige praktiske forhold i forhold
til materialet til budgetdrøftelsen.

Medio august 2016

Notat vedrørende ”godkendt budgetoverslag 2017 – 2020 inkl.
godkendte justeringer” udsendes til byrådets medlemmer,
HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen.
Heri vil der være indarbejdet nogle mere præcise økonomiske
rammer som følge af, at resultaterne af regeringsaftalen mere
præcist er på plads.

Mandag, den 15. august 2016 kl. 9:00

Den udvidede magistrat drøfter status på budgetlægningen,
endeligt program og materiale til budgetdrøftelserne. Desuden
vil der på dette møde ske en drøftelse af, hvad der overordnet
skal rammesættes (f.eks. drift og anlæg samt finansieringsemner) med den kendte viden.
Direktørgruppen deltager.

Fredag, den 19. august 2016

Økonomikontoret modtager fagudvalgenes budgetmateriale jf.
budgetvejledning 2017 – 2020 – herunder udvalgenes prioriteringer vedrørende eventuelle tilbagekøb af omprioriteringsbidraget. Forinden er FMU orienteret om budgetmaterialet fra
eget forvaltningsområde.

Senest onsdag, den 24. august 2016

Økonomikontoret udsender en elektronisk udgave af fagudvalgenes budgetmateriale (budgetoplæg 2017 – 2020), økonomisk redegørelse samt aftalte beslutningsoplæg til Magistratens budgetdrøftelse samt endelig program for udarbejdelsen
af Magistratens budgetforslag.
Økonomi- og Planlægningsgruppen orienteres om det materiale, som udsendes til byrådet og Direktørgruppen.

Torsdag den 25. august 2016 eller Fredag, den 26. august 2016

Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet orienteres af
de respektive forvaltninger.
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Tirsdag, den 30. august 2016 fra kl.
09:00 til ud på aftenen på et sted i Aalborg Kommune, som aftales senere.
Der er frokost, middag og overnatning

Byrådets medlemmer og Direktørgruppen samles med henblik
på en drøftelse af aktuelle budgetemner til brug for udarbejdelsen af Magistratens foreløbige budgetforslag og status for
Aalborg Kommunes økonomi.
HMU deltager under den indledende overordnede orientering
fra kl. 09:00 til kl. 10:00.
Drøftelserne foregår i et løbende samspil mellem de forskellige
deltagere, dvs. at der vil blive lagt mest mulig vægt på fællesmøder, hvor hele byrådet deltager. Dette sikrer størst mulig
dialog, vidensdeling og inddragelse i prioriteringen. De enkelte
udvalg og de politiske grupper vil indgå i drøftelserne, hvor det
skønnes relevant.
Byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen overnatter.

Onsdag, den 31. august 2016 kl. 08:30
til kl. ca. 22:00 (inkl. frokost og middag)

Byrådets medlemmer og Direktørgruppen fortsætter deres
drøftelse i henhold til program.
Økonomi- og Planlægningsgruppen vil være til stede.

Afrejse
Torsdag, den 1. september 2016 kl.
09:00 til ?

Byrådets medlemmer eller Den udvidede magistrat og Direktørgruppen fortsætter deres drøftelse i henhold til program i
Medborgerhuset eller på Boulevarden 13.

Fredag, den 2. september 2016 kl.
09:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13

Såfremt det politisk skønnes nødvendigt, vil Den udvidede
magistrat og Direktørgruppen fortsætte budgetdrøftelsen.
Økonomi- og Planlægningsgruppen vil være til stede.

Fredag den 2. september 2016 kl. 13:00

Byrådet og HMU orienteres om Magistratens foreløbige budgetforslag 2017-2020.
Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.
Ipad medbringes.

Fredag, den 2. september 2016 kl.
13:30

Pressemøde.
Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.

Fredag, den 2. september 2016 fra kl.
14:00

Fagforvaltningerne orienterer egne FMU.
Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet orienteres af
de respektive forvaltninger.
Frist for fremsendelse af høringssvar fra rådene er fredag, den
9. september 2016.
HVIS DER KRÆVES MERE TID TIL POLITISK/ADMINISTRATIV FORBEREDELSE KUNNE BUDGETDRØFTELSEN
FLYTTES TIL MANDAG, DEN 5. SEPTEMBER 2016 OG
FREM TIL TORSDAG, DEN 8. SEPTEMBER 2016.
Forvaltningerne færdiggør Magistratens foreløbige budgetforslag jf. budgetvejledningen og fremsender materialet til Økonomikontoret.
Budgetforslagets indhold foreslås revideret, således at forslaget primært er i oversigtsform (økonomi/aktivitetsændringer) i
forhold til de udmeldte rammer.
Desuden udsendes budgetforslaget elektronisk.

Senest tirsdag, den 13. september 2016

Fredag, den 16. september 2016
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Torsdag, den 22. september 2016

Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag 2017 –
2020.

Mandag, den 26. september 2016

Borgermøde i Nordkraft. Program udarbejdes.

Torsdag, den 29. september 2016 kl.
9:00 Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13

Forligsforhandlinger.
Byrådet bliver forinden gjort bekendt med betydende ændringer i budgetforudsætningerne siden forslagets 1. behandling.

Torsdag, den 6. oktober 2016 kl. 12:00

Frist for indlevering af politiske ændringsforslag til Økonomikontoret.

Torsdag, den 13. oktober 2016 kl. 13:00

Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2017 – 2020.
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Punkt 3.

Den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2015
2015-031746
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender virksomhedsrapporten januar - oktober 2015.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
På grundlag af den økonomiske udvikling fra januar til oktober 2015 gives en økonomisk status og forventet
regnskab 2015.
Status pr. 31. oktober 2015 – afvigelser i forhold til korrigeret budget 2015*
Skattefinansieret område, mio. kr.

Serviceudgifter

Ikke rammebelagte
driftsudgifter

Budgetgaranterede
udgifter

Anlæg

Borgmesterens Forvaltning

13,5

5,5 – 6

By- og Landskabsforvaltningen

3,1

20-25

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

10

-

6

Beskæftigelsestilskuddet

Ældre- og Handicapforvaltningen

8-25

Skoleforvaltningen

-30

Sundheds- og Kulturforvaltningen

-5

Forventet
Tillægsbevilling
14. dec.
2015

64-74

6+69

150-170

157

8

7,8

4

-10

4

Miljø- og Energiforvaltningen
Rammebeløb

-44

-44

Finansiering
I alt

-12
-44,4 – - 27.4

18

214-244

15,5-21

188

- = mindreforbrug
+ = merforbrug
*Borgmesterens Forvaltning bemærker, at udvalgenes bemærkninger til den kommenterede virksomhedsrapport ikke
indregner de forventede tillægsbevillinger, som behandles i byrådet den 14. december 2015 i deres økonomiske status
pr. 31. oktober.
Godkender byrådet tillægsbevillingerne den 14. december 2015, forventes det, at der skabes økonomisk balance på de
ikke rammebelagte driftsudgifter og de budgetgaranterede udgifter, illustreret ved overstregede tal. Plus at der sker en
regulering af 44.mio. kr på rammebeløb.

Borgmesterens Forvaltning
Serviceudgifter
Forbrugsprocenten pr. 31. oktober 2015 er samlet for Borgmesterens Forvaltning 101,1%. Merforbruget
skyldes forskellige forskydninger i opkrævninger/betalinger, hvoraf kan nævnes opkrævning af
administrationsbidrag, diverse udlæg som f.eks. betaling af fælles IT-aftaler som skal viderefaktureres,
rådgiverbistand i forbindelse med køb af Nordjyllandsværket og delvis manglende bogføring af indtægter
vedrørende intern husleje.
På baggrund af regnskabsrapporten pr. 31. oktober 2015 vurderes ved udgangen af 2015, følgende for
Borgmesterens Forvaltnings budgetområder – herunder de fælles kommunale udgifter samt sektor
Rammebeløb:
Til rådgiverbistand i forbindelse med køb af Nordjyllandsværket forventes der en merudgift på ca. 10 mio. kr.,
som er udlagt af Borgmesterens Forvaltnings erhvervssamarbejdskonto. Beløbet forventes overført og
finansieret med realisering af handlen i 2016.
Folkeafstemningen om det danske retsforbehold er udskrevet til afholdelse den 3. december 2015. Der er
ikke afsat budget til valget. Udgifterne vil beløbe sig til ca. 3,5 mio. kr.
Ellers er forventningen i Borgmesterens Forvaltning, at budgetterne samlet set holdes inden for bevillingen.
Sektor Rammebeløb
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Det ikke disponerede rammebeløb til lønstigninger på 44 mio. kr., indgår i den samlede tillægsbevilling i
”Aktuel status – fællessag” og anvendes til delvis finansiering af underskud på det budgetgaranterede
område og beskæftigelsestilskud.
Den budgetterede indtægt på 5 mio. kr. vedrørende Dataanalyse søges opnået i løbet af december
2015/januar 2016. Der er igangsat følgende analyser: Momsanalyse, statsrefusion samt særligt dyre
enkeltsager
Anlægsudgifter
Der forventes en mindre salgsindtægt på ejendomsanalysen på ca. 4 mio. kr., grundet i bl.a. reservation af
ejendomme til flygtninge. For konto 1390 Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse forventes en mindre
overskridelse i størrelsesordenen 1,5 - 2 mio. kr.
Ellers ingen yderlige bemærkninger til anlæg.
Magistratens beslutning: Behandles den 14. december 2015.

By- og Landskabsforvaltningen
Serviceudgifter
Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens
driftsbudget.
Merforbruget skyldes mindreindtægter fra byggesagsgebyrer som følge af ny gebyrvedtægt.
Merforbruget indgår, jf. drøftelsen i Budgetforligspartiernes møde 9. november 2015 ikke i den kommende
drøftelse af Aktuel status 2015, men henvises til regnskabsaflæggelsen.
Herudover vil der blive foretaget en række nødvendige omprioriteringer indenfor driftsrammen.
De væsentligste årsager til denne omprioritering er udgifter på følgende områder:
1) Udbyttekrav til kommunekassen fra resultatcenter Entreprenørenheden i alt 3,8 mio. kr.
2) Vejafvandingsbidrag, efterregulering af 2014 i alt 1,4 mio. kr.
3) Færger - lønforbrug og nedsættelse af takster jf. ny bekendtgørelse i alt 2,0 mio. kr.
Omprioriteringen vil i et vist omfang ske på tværs af sektorer.
Den vil derfor indgå i tillægsbevillingssag vedr. Aktuel status for By- og Landskabsforvaltningen.
Anlægsudgifter
I forhold til oprindeligt budget 2015, er der mindreudgifter på primært følgende projekter som følge af
forskydning af opgaveudførelse til 2016:
-

Tornhøjsområdet (Astrupstien)
Vestre Fjordpark
Forfaldne huse i landdistrikter
Cykel og gangsti over Limfjorden.

Mindreudgifterne som vurderet pr. 31. juli 2015 er ved behandlingen i byrådet den 28. september 2015
omprioriteret til finansiering af udgifter vedr. Egnsplanvej i 2015. Der vil være mindreindtægter på de fire
projekter ovenfor i størrelsesordenen 56 mio. kr. Såvel mindreudgifter som mindreindtægter er indarbejdet i
budget 2016-19.
By- og Landskabsudvalgets beslutning: Godkendt.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Serviceudgifter
Der forventes et merforbrug på Midlertidig Botilbud/støttekontakt på 15-16 mio. kr.
Ikke rammebelagte driftsudgifter
Ikke rammebelagte driftsudgifter merforbrug på 6 mio. kr.

Magistraten

Møde den 14.12.2015
kl. 09.00

Side 13
3 afaf956

Magistraten
Budgetgaranterede udgifter
På det budgetgaranterede område forventes merudgifter på 64-74 mio. kr.
Beskæftigelsestilskuddet
For Beskæftigelsestilskuddet forventes merudgifter 150-170 mio. kr.
Anlægsudgifter
For anlæg forventes det, at budgettet holder.
Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration
Det forventes, at budgettet overholdes.
Sektor Børn og Unge
Budgetgaranterede udgifter
Der forventes, at budgettet holder.
Serviceudgifter
Der forventes, at budgettet holder.
Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg
Beskæftigelsestilskud 2015
Beskæftigelsestilskud 2015
Budgettet til forsikrede ledige er i 2015 budgetteret lig med det udmeldte beskæftigelsestilskud:
Beskæftigelsestilskud/budget 2015
•
Aktivering 40 mio. kr.
•
Forsørgelse A-dagpenge 359 mio. kr.
•
I alt 399 mio. kr.
På baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2015 forventes forbruget i 2015 at blive:
•
Aktivering 25-30 mio. kr.
•
Forsørgelse A-dagpenge 519-539 mio. kr.
•
I alt 544-569 mio. kr.
Svarende til et samlet merforbrug på 157 mio. kr. (mellem 145 og 170 mio. kr.) i 2015 i forhold til det
oprindeligt udmeldte beskæftigelsestilskud.
Beskæftigelsestilskuddet for 2015 bliver endeligt beregnet i 2016. Her bliver den enkelte region kompenseret
100% i forhold til regnskabsresultatet for 2015. Derefter sker der en regulering indenfor regionen af den
enkelte kommunes ledighedsudvikling i forhold til 2013 (2 år bagud) + det tab/gevinst den enkelte kommune
havde i 2013.
Aalborg Kommune havde i 2013 et tab på 69 mio. kr. Hertil skal tillægges regulering for ledighedsudviklingen
i forhold til 2013. I efterfølgende prognose er tabet opgjort til 47 mio. kr. Det betyder, at Aalborg Kommune
må forvente at tabet vedr. 2015 bliver på ca. 116 mio. kr. Bliver det samlede merforbrug i 2015 på 157 mio.
kr., vil Aalborg Kommune ved den endelige opgørelse i 2016 få 41 mio. kr. retur (157 minus 116).
I forhold til det tab som blev oplyst på byrådets orienteringsmøde i august er der en stigning fra 109 til 116
mio. kr., som skyldes, at Aalborg som uddannelsesby har flere ledige i sommermånederne end resten af
Nordjylland.
Beskæftigelsesudvalget har iværksat en handlingsplan på området og følger det tæt.
Budgetgaranterede udgifter
Samlet for hele sektoren forventes der et merudgifter på 76 mio. kr.
Merudgifterne dækker over følgende afvigelser:
Aktivering mindreudgifter på 9 mio. kr.
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-

Forsørgelse Kontanthjælp merudgifter på 10 mio. kr.
Forsørgelse Sygedagpenge merudgifter på 69 mio. kr.
Jobafklaring mindreudgifter på 4 mio. kr.
Ressourceforløb merudgifter på 7 mio. kr.
Seniorjob mindreudgifter 4 mio. kr.
Integration merudgifter 8 mio. kr.

Serviceudgifter
Der forventes mindre forbrug på 6 mio. kr.
Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg
Budgetgaranterede udgifter
Der forventes samlet for hele sektoren et mindreforbrug på 7 mio. kr.
Mindreforbruget dækker over følgende afvigelser:
Førtidspensioner mindreforbrug på 12 mio. kr.
Personlige tillæg mindreforbrug på 4 mio. kr.
Sociale formål mindreforbrug på 4 mio. kr.
Boligsikring/boligydelse merforbrug på 13 mio. kr.
Serviceudgifter
Der forventes et merforbrug på Midlertidig Botilbud/Støttekontakt på 15-16 mio. kr.
Anlæg
For anlæg forventes det, at budgettet holder.
Familie- og Socialudvalgets beslutning: Godkendt.
Beskæftigelsesudvalgets beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Mariann Nørgaard var
fraværende.
Ældre- og Handicapforvaltningen
Serviceudgifter
Ældre- og Handicapforvaltningens økonomi viser ultimo oktober en forbrugsprocent på 83,1%.
På serviceudgifter forventes der samlet set et merforbrug på 8-25 mio. kr.
På sektor serviceydelser for ældre forventes et merforbrug på 0-15 mio. kr. Det væsentligste
opmærksomhedspunkt er serviceområdet hjemmepleje. Fritvalgspriserne er forhøjet pr. 1. juli 2015, og der
er fremlagt en handleplan for at tilpasse hjemmeplejens gennemsnitlige langsigtede omkostninger til
afregningsprisen. Det kan på baggrund af forbruget i oktober måned konstateres, at dette er sket.
Hjemmeplejens resultat forventes ikke forværret yderligere i 2015.
På serviceudgifterne under sektor Tilbud for mennesker med handicap forventes et merforbrug på ca. 8-10
mio. kr. fordelt med et mindreforbrug i Handicapafdelingen og et merforbrug i Myndighedsafdelingen. Det
forventede merforbrug skyldes, at Myndighedsafdelingen fortsat oplever udgiftsvækst i forhold til borgere
med behov for tilbud på handicapområdet. Særligt på BPA-området opleves en vedvarende udgiftsvækst.
Under de ikke rammebelagte driftsudgifter ligger refusionen vedrørende særligt dyre enkeltsager. I 2015
forventes refusionen at ligge i samme niveau som 2014, og der forventes mindreindtægter på 8 mio. kr.
Indstilling vedr. tillægsbevilling behandles i byrådet 14. december 2015.
På sektor myndighedsopgaver og administration giver økonomirapporten samlet set ikke anledning til
bemærkninger.
Anlægsudgifter
Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.
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Flere af projekterne er under afslutning, herunder blandt andet Fremtidens Plejehjem. Lundbyescentret,
Skipper Klement og Udslusningsboligerne Storemosevej (Brinken).
Ældre- og Handicapudvalgets beslutning: Godkendt.

Skoleforvaltningen
Det samlede driftsregnskab vil udvise et mindre forbrug på ca. 30 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. er tekniske
ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen.
Det samlede anlægsregnskab balancerer.
Serviceudgifter
Sektor Skoler
Sektor Skoler viser et nettoforbrug i årets første 10 måneder på ca. 1.764 mio. kr. ud af et korrigeret nettobudget på ca. 2.105 mio. kr., hvilket giver en netto forbrugsprocent på ca. 83,8%.
Den reelle forbrugsprocent er dog lavere, idet der bl.a. skal korrigeres for en del indtægter, som endnu ikke
er bogført. På skoleområdet har der siden udgangen af 2014 været igangsat et stort rotationsprojekt for
primært lærere og pædagoger. Lønudgiften til afløserne afholdes løbende og er en del af forbrugsprocenten. Indtægten (rotationsydelsen) er derimod ikke indtægtsført endnu – samlet set drejer det sig ca. om 25
mio. kr. Kulturskolen mangler indtægter for ca. 2 mio. kr. Tillægsbevillingen vedrørende merudgifter til
flygtninge – 4,1 mio. kr. er endnu ikke tilført budgettet. Herudover er der en række mindre udsving på de
forskellige funktioner. Såfremt der korrigeres for ovennævnte er forbrugsprocenten 82,0%.
Det forventes, at ca. 30 mio. kr. overføres til 2016, hvoraf de 15 mio. kr. er ændret periodisering af indtægter
i forbindelse med regnskabsafslutningen. Den ændrede praksis er aftalt med revisionen.
Sektor Administration
Sektor Administration viser et forbrug i årets første 10 måneder på ca. 33,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 39 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 85,5%.
Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget.
Anlæg
Alle projekter er igangsat, og der forventes balance i forhold til det korrigerede budget med de afvigelser, der
kan være på enkeltprojekter på grund af forskydninger i arbejdet.
Skoleudvalgets beslutning: Godkendt.

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Serviceudgifter og ikke rammebelagte driftsudgifter
at
at
at
at

der på udvalgets driftsramme forventes en overførsel på ca. 5 mio. kr.,
der på udvalgets ”ikke rammebelagte driftsudgifter” forventes en overskridelse på ca. 4 mio. kr.
vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, som forudsættes finansieret af tilbagebetaling for 2014,
der på udvalgets anlægsprojekter forventes en samlet overførsel på ca. 10 mio. kr., og
der på anlægsområdet er et ikke disponeret anlægsbeløb på 5.950.000 kr. vedr. momsrefusion af
tilskud til Kunsten, som tilbageføres til kommunekassen ved budgetrevisionen 2015.

Sektor Sundhed
For sektorens driftsramme forventes en overførsel på ca. 4 mio. kr. vedr. psykiatriprojekt, som endnu ikke er
udmøntet.
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For sektorens ”ikke rammebelagte udgifter” (aktivitetsbestemt medfinansiering) forventes der en merudgift i
forhold til korrigeret budget på 4 mio. kr. Merudgiften forudsættes finansieret af de for meget indbetalte
midler vedr. medfinansiering af sundhedsvæsnet i 2014 (23,7 mio. kr.), som kommunen modtager i
forbindelse med DUT-regulering i 2015.
Serviceudgifter
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid
Der forventes på landdistriktsområdet en overførsel på ca. 1 mio. kr.
Sektor Kollektiv Trafik
Der forventes ingen afvigelser på sektoren.
Sektor Bibliotek
Der forventes ingen afvigelser på sektoren.
Sektor Administration
Der forventes ingen væsentlig afvigelse på sektoren, idet det bemærkes, at den forhøjede forbrugsprocent
kan henføres til, at der er afholdt udgifter under sektoren, der skal fordeles på de øvrige sektorer, samt at der
fejlagtigt er bogført vikarudgifter og løn fra trafikplanlægning (sektor Kollektiv Trafik) på sektoren.
Anlæg
Sektor Sundhed
Der er endnu ikke afregnet for telemedicinprojektet for 2015. Der forventes en overførsel på ca. 3,3 mio. kr.,
som vil blive søgt overført til den videre drift af telemedicin.
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid
Der forventes en samlet overførsel på sektorens anlægsprojekter på ca. 4,9 mio. kr. primært vedr.
vedligeholdelse på idræts- og svømmehaller, Musikkens Hus og Landdistriktsprojekter.
Sektorens anlægsområde viser et ikke disponeret anlægsbeløb på 5.950.000 kr., der stammer fra
momsrefusion fra anlægstilskud til Kunsten, som tilbageføres til kommunekassen ved budgetrevisionen
2015.
Sektor Kollektiv Trafik
Der forventes en overførsel på ca. 1,5 mio. kr. vedr. anlægsprojektet ”Pulje, forbedret fremkommelighed”.
Sektor Bibliotek
Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet.
Sundheds- og Kulturudvalgets beslutning: Godkendt.
Miljø- og Energiforvaltningen
Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 84.289.000 kr. mod et budget
på 111.164.000 kr. Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af oktober måned have været et
forbrug på 83,3% af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 81,3% af budgettet, mens det bogførte
forbrug for både drift og anlæg udgør 75,8% af det samlede budget. Det korrigerede forbrug ligger derfor
inden for budgetrammen ved udgangen af oktober måned.
Serviceudgifter og ikke rammebelagte driftsudgifter
Sektor Renovation
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Udgifter til indsamling af bærbare batterier afholdes i første omgang via Renovations brugerfinansierede
konti. Forventet forbrug er baseret på budgettet for regnskabsåret omkonteres som acontoforbrug for hvert
kvartal til den bloktilskudsfinansierede konto for batterier.
På baggrund af forbruget første halvår af 2015 forventes det, at budgettet bliver overholdt.
Sektor Beredskab
For Beredskab er bogføringer efter periodens udløb ikke opgjort og dermed ikke medtaget i nærværende
orientering. I forbindelse med regnskabsrapporteringen pr. 30. juni 2015 blev det oplyst, at
forbrugsprocenten var højere end forventet på daværende tidspunkt. Dette forhold gør sig stadig gældende
og det må således forventes, at driften kommer ud med et mindre underskud for 2015.
Sektor Parkeringskontrol
For Parkeringskontrol er bogføringer efter periodens udløb ikke opgjort og dermed ikke medtaget i
nærværende orientering. Afregning til staten sker kvartalsvis, hvorfor afregning for 3. kvartal endnu ikke er
opgjort eller afregnet. I forbindelse med regnskabsrapporteringen pr. 30. juni 2015 blev det oplyst, at driften
på parkeringskontrol forventes overholdt eller at give et mindre underskud. Under hensyntagen til manglende
afregning til staten for 3. kvartal 2015 forventes dette fortsat, at gøre sig gældende.
Sektor Miljø
For Miljø er bogføringen efter periodens udløb ikke opgjort og derved ikke medtaget i nærværende
orientering. Da Indtægterne fra brugerbetaling, kontingenter fra Limfjordskommunerne og eksterne
projektindtægter først opkræves sidst på året, er udviklingen i forbruget forventelig. Budgettet forventes
derfor overholdt, idet evt. afvigelser vil være begrundet i udsving omkring projektindtægter og –udgifter.
Sektor Miljø- og Energiplanlægning
Det forventes, at Budget 2015 bliver overholdt, samt at der bliver behov for overførsel af uforbrugte midler i
2015 til 2016.
Sektor Administration
Det forventes, at Budget 2015 bliver overholdt.
Ikke rammebelagt nettodrift Administration og Service
Det forventes, at Budget 2015 bliver overholdt.
Anlæg
For Beredskab er der, for anlægsudgifter, endnu ikke foretaget korrekt fordeling af interne udgifter mellem
drift og anlæg, hvorfor forbrug ikke er medtaget, men indgår i driften for de respektive områder. Det forventes
dog, at der bliver behov for at overføre uforbrugte anlægsmidler til 2016 med henblik på betaling til det nye
§ 60-fællesskab for beredskabet i Nordjylland.
For Miljø er der, for anlægsudgifter, endnu ikke foretaget korrekt fordeling af interne udgifter mellem drift og
anlæg, hvorfor forbrug ikke er medtaget, men indgår i driften for de respektive områder.
Det forventes, at anlægsbudgetterne bliver overholdt.
Miljø- og Energiudvalgets beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var
fraværende.
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Bilag - Den kommenterede virksomhedsrapport januar-oktober 2015.pdf
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Punkt 4.

Den ukommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015
2015-031746
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede
virksomhedsrapport for perioden januar-november 2015.

Sagsbeskrivelse
Den ukommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015 indeholder ikke tillægsbevillingerne, som
behandles i byrådet den 14. december 2015.
Den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-november 2015 fremsendes nu til
Magistraten. Formålet med den ukommenterede virksomhedsrapport er at give Magistraten en aktuel og
overordnet information om drift, anlæg, likviditet og sygefravær.
Driften er opdelt på henholdsvis serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke-rammebelagte
driftsudgifter. Sidstnævnte er ny i virksomhedsrapporteringen i 2015 og dækker over de udgifter, som
hverken indgår i servicerammen eller er budgetgaranterede udgifter (inkl. øvrige overførsler). Likviditeten er i
virksomhedsrapporten opgjort pr. en given dato, som 3-måneders gennemsnit og som 12-måneders
gennemsnit. Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som henholdsvis fravær i dage og fravær i procent.
Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og Regionernes
Løndatakontor). Dette indebærer, at der medtages fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen
sygdom samt arbejdsskader. Idet Aalborg Kommune fra 2015 overgik til nyt løn- og fraværssystem, er det ikke
muligt at opgøre sammenlignelige KRL fraværsdata fra 2014 på forvaltningsniveau. Den ukommenterede
virksomhedsrapport pr. ultimo oktober bygger på dataudtræk fra Aalborg Kommunes koncernsystem få dage
efter månedsskiftet.
Beslutning:
Til orientering.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Bilag:
Bilag - Den ukommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015.pdf
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Punkt 5.

Afgangsføring af uerholdelige beløb 2. halvår 2015
2015-029434
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
at der på det skattefinansierede område afgangsføres 3.393.873 kr. over afdelingernes/institutionernes egne
driftskonti,
at der afgangsføres 317.707 kr. over Forsyningsvirksomhedernes egne driftskonti,
at der afgangsføres 264.463 kr. over kommunens mellemværende med staten, og
at der afgangsføres 256.078 kr. over kommunens balancekonto.
I alt ønskes 4.232.121 kr. afgangsført som uerholdelige beløb jf. sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Afgangsføring af uerholdelige beløb vedrørende tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender
(funktion 9.14 og 9.15) skal som hovedregel ske over institutionernes egne driftskonti. Denne praksis gælder
såvel kommunale afdelinger/institutioner som selvejende institutioner.
Budgetmæssige konsekvenser
- - - Kr. - - Borgmesterens Forvaltning
Regningskrav:
Rykkergebyrer .....................................................................................

13.424

Diverse regningskrav ...........................................................................

111.760

Borgmesterens Forvaltning i alt ......................................................

158.710

By- og Landskabsforvaltningen
Regningskrav:
Trafik og Veje – civilretslig krav ............................................................
Park og Natur – civilretslig krav ............................................................
Øvrige regningskrav (ejendomsskat mv.) . ...........................................

73.356
13.186
40.703

By- og Landskabsforvaltningen alt ..................................................

127.245

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Kontanthjælp 01.06.2015 – 30.11.2015................................................
Kontanthjælp 01.06.2015 – 30.11.2015 Bortfald (iht.KMD-aktivloven) .
Krav i henhold til Aktivloven/Serviceloven (Akse) ................................
Daginstitution.......................................................................................
Boligstøtte ...........................................................................................
Istandsættelse Almenboligloven...........................................................
For meget udbetalt førtidspension .......................................................
For meget udbetalt børnetilskud, dagpenge 50% m.v ...........................
Boliglån – uerholdelige restancer, dødsfald, gældssanering m.m. .......
Heraf afskrives 138.446 kr. over balancekontoen
Øvrige regningskrav.............................................................................

501.456
1.345.192
25.553
41.998
138.214
49.473
3.269
50.921
402.909

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt .................................

2.560.386

1.401

Ældre- og Handicapforvaltningen
Afskrivning af tab på mad, husleje mm.:
Madservice Serviceloven § 83 .............................................................
Boligadministrationen, huslejetab.........................................................
Regningskrav – Mellemkommunal refusion Handicapafdelingen ..........
Øvrige regningskrav (egenbetaling, mm.) ............................................

419.487
140.649
21.223
32.633

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt ..............................................

613.992
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- - - Kr. - - Skoleforvaltningen
Regningskrav - Skolefritidsordning .......................................................
Øvrige regningskrav ............................................................................

38.740
246.998

Skoleforvaltningen i alt ....................................................................

285.738

Sundhed- og Kulturforvaltningen
Bibliotek - erstatninger .........................................................................
Bibliotek - overdagspenge ...................................................................
Øvrige Regningskrav ...........................................................................

9.059
8.626
588

Sundhed og Kulturforvaltningen i alt ..............................................

18.273

Miljø- og Energiforvaltningen
P-afgift/Parkeringskontrol.....................................................................
Hele beløbet afskrives over balancekontoen

117.632

Aalborg Forsyning, Gas .......................................................................
Aalborg Forsyning, Varme ...................................................................
Aalborg Forsyning, Renovation ...........................................................
Aalborg Forsyning, Administration........................................................
Diverse regningskrav ...........................................................................

33.023
188.338
91.122
5.224
32.438

Miljø- og Energiforvaltningen i alt ....................................................

467.777

Til afgangsføring i alt.........................................................................

4.232.121

Afgangsføring 2012-2015

Juni 2013

Dec. 2013

Juni 2014

Dec. 2014

Juni 2015

Dec. 2015

- - Kr. - - Afdelinger/institutioner, egne
driftskonti ..................................
Forsyningsvirksomhederne ........
Renter .......................................
Mellemværende med staten .......
Balancekonto ............................

7.461.010
525.104
4.255
855.935
5.110.849

9.387.015
451.486
241
109.606
2.892.257

6.754.358
459.639
0
703.046
1.627.521

7.974.522
233.578
0
391.698
679.032

4.129.081
320.883
0
-2.745
344.433

3.393.873
317.707
0
264.463
256.078

I alt ...........................................

13.957.153

12.840.605

9.544.564

9.278.830

4.791.652

4.232.121
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Punkt 6.

Lånomlægning - Fonden Skråen
2015-064659
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender, at Fonden Skråen omlægger de
eksisterende realkreditlån i ejerlejlighed nr. 2 og 4 i matr.nr. 725c, Aalborg Bygrunde, beliggende Kjellerups
Torv 1 og 5, 9000 Aalborg jf. sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fonden Skråen købte i 2007 ejerlejlighed 2 og 4 i Nordkraft af Aalborg Kommune med overtagelse i 2009.
Ejerlejlighederne blev endelig udstykket i 2010, hvorefter fonden fik tinglyst skøde i 2011.
I købsaftalen for ejerlejlighed 2, blev det aftalt, at Aalborg Kommune skal godkende pantsætning af ejerlejligheden.
Ejerlejlighed 2 og 4 er er i dag samlet belånt via et realkreditinstitut med tre realkreditlån fra det samme realkreditinstitut. Ejendommen er i dag pantsat således.
På 1. prioriteterne er der tinglyst pant til ejerforeningen Nordkraft, idet fonden som ejer af ejerlejlighederne er
medlem af ejerforeningen i Nordkraft. Pantet skal sikre et eventuelt tilgodehavende til ejerforeningen.
På 2. prioriteterne et rentetilpasningslån med en hovedstol på 5.083.000 kr. Restgælden pr. 1. september
2015 4.366.902 kr. og en restløbetid på 26 år.
På 3. prioriteterne et kontantlån med en hovedstol på 11.206.000 kr. Restgælden er pr. 1. september 2015
9.930.840 kr. og en restløbetid på 26 år.
På 4. prioriteterne et obligationslån med en hovedstol og restgæld pr. 1. september på 12.376.000 kr. og en
restløbetid på 26 år. Der er fortsat 6 års afdragsfrihed på dette lån.
Fonden ønsker, at omlægge kontantlånet på 3. prioriteten og obligationslånet på 4. prioriteten med et nyt
30-årigt realkredit kontantlån på nominelt 23.203.000 kr. med fast rente, der skal tinglyses på 3. prioriteten i
ejerlejlighederne. Lånet bliver ikke afdragsfrit.
Baggrunden for fondens anmodning er et ønske om større og mere balanceret afdragsprofil og en mindre
grad af usikkerhed i forhold til den fremtidige renteudvikling.
Omlægningen vil betyde, at fonden vil afdrage et større beløb end fonden på nuværende tidspunkt afdrager,
idet der er afdragsfrihed på lånet på 4. prioriteterne. Omlægningen vil medføre, at fondens restgæld bliver
større. Der vil i forbindelse med omlægningen ikke blive udbetalt provenu til fonden.
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Punkt 7.

Videreførelse af sekretariat for etablering af en BRT-løsning - tillægsbevilling
2015-065657
By – og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
at Letbanesekretariatet videreføres som sekretariat for etablering af en BRT-løsning i Aalborg Kommune,
at der gives en tillægsbevilling på 4,0 mio.kr. til budget 2016 til By- og Landskabsforvaltningens anlægsbudget
til projekt ”Sekretariat for BRT-løsning” (nyt projekt) til finansiering af sekretariatet,
at der inden udgangen af 1. kvartal forelægges en tids– og aktivitetsplan for etablering af BRT-løsningen,
at der i tilslutning hertil sker en revurdering af organiseringen af det samlede projekt, og
at bevillingen til BRT-sekretariatet finansieres af det afsatte beløb til Letbanen under Finansforskydninger i
budget 2016-19.
Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Med forliget om Finanslov for 2016 står det klart, at der ikke gives tilskud fra staten til etablering af en letbane i Aalborg. Byrådets partier har på den baggrund aftalt, at der, til løsning af den bestående transportudfordring for den kollektive trafik, skal arbejdes videre med etablering af en BRT-løsning – BusRapid Transit – i
princippet i samme tracé som letbanen mellem Universitetshospitalet i Øst og Mølholm i Vest.
BRT-løsningen indgår som en del af Udredningsrapporten fra 2014, som derfor er grundlaget og udgangspunktet for en nærmere konkretisering og afklaring af BRT-projektet. Etableringen af en BRT-løsning vurderes at kunne gennemføres indenfor rammerne af den eksisterende VVM-tilladelse til en letbane. Det står
imidlertid samtidig klart, at en højklasset kollektiv trafikløsning i form af BRT også vil kræve et forholdsvis
betydeligt projektarbejde, hvor den tekniske løsning, den økonomiske og ikke mindst juridisk/organisatoriske
løsning skal bearbejdes. Derfor vil der fortsat være behov for en organisatorisk forankring af dette arbejde,
ligesom det er nødvendigt at afsætte de nødvendige ledelses- og projektressourcer til at forestå udvikling og
etablering af BRT-løsningen.
Den oprindelige plan for organisationen af Letbanesekretariatet byggede på, at der i takt med at opgaveomfanget og kompleksiteten steg, skulle ske en udbygning og konkretisering af det organisatoriske ”set-up”,
herunder især afklaring af hvilke dele af opgaven, der skulle løses af eksterne rådgivere. En tilsvarende forudsætning lægges til grund for indstillingen om fortsættelse af Letbanesekretariatet som et BRT-sekretariat.
Det var endvidere forudsat, at sekretariatet indtil etablering af et Letbaneselskab fysisk var placeret i By– og
Landskabsforvaltningen. Det foreslås, at denne placering fastholdes indtil videre, men at der senere, når den
organisatoriske opbygning er endeligt afklaret tages stilling til en eventuel anden fysiske placering.
Økonomi
I BRT-sekretariatets indledende arbejder med at få afklaret og forberedt projektet frem mod udbud af anlægsopgaven, er der i de følgende økonomiposter ikke forudsat ekstern rådgiverbistand til projektering, udbud mv. Udgifter til rådgiveropgaver i forbindelse med projektering og udbud vil blive estimeret i den forberedende fase og vil indgå i en særskilt senere bevillingssag, hvor der tages stilling til selve anlægsprojektet.
Sekretariatet forudsættes at bestå af maks. 3-4 personer inkl. projektdirektøren. Den samlede årlige lønudgift
forudsættes at udgøre 2,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til administration, kommunikation og rådgivning på
1,5 mio. kr. De samlede udgifter til sekretariatet i 2016 vil herefter udgøre ca. 4 mio. kr.
Byrådet har i forbindelse med møde den 15. december 2014 (punkt 6), overførselssagen for 2014 til 2015
27. april 2015 samt ved budgetvedtagelsen for 2015 og 2016 reserveret en kasseforøgelse på 231,0 mio. kr.
til medfinansiering af letbaneprojektet.
Budgetmæssige konsekvenser
ANLÆG 2016
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

By- og Landskabsforvaltningen

Sektor: Veje
Midlertidigt sekretariat for BRT-løsning.........................................................

4.000

0

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

4.000

0
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Finansiering 2016
Udgifter
Indtægter

- - - 1.000 kr. - - -

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger
8.25.20 Andre langfristede udlån og tilgodehavender
Letbane ............................................................................................

-4.000

Finansiering i alt.............................................................................

-4.000

Samlet anlæg og balanceforskydninger .......................................

0

Magistraten

Møde den 14.12.2015
kl. 09.00

Side 29
3 afaf356

Magistraten

Punkt 8.

Universitetsområdet. Vest for Tinbergens Alle. Boliger. Kommuneplantillæg 4.038,
Lokalplan 4-4-112 (1. forelæggelse)
2015-026555
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalgets møde 28. maj 2015 (punkt 9).
Formål
Lokalplanen og kommuneplantillægget muliggør realiseringen af en samlet 'byfinger' vest for Sdr. Tranders,
bestående af et nyt boligområde med åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse samt et rekreativt område.
Formålet med lokalplanen er at sikre oplevelsen af et byarkitektonisk sammenhængende byområde.
Vejbetjening af lokalplanområdet skal ske ved tilslutning til henholdsvis Seiferts Alle og Kiplings Alle. For
etageboliger skal etableres mindst 1 p-plads pr. bolig. For andre boligtyper anvendes de gældende parkeringsnormer.
Pontoppidanstien flyttes i forbindelse med realiseringen af lokalplanen mod vest for at inddrage arealer til
byudvikling samt for at give stien et bedre landskabsintegreret forløb og udseende. Flytningen af stien er en
forudsætning for realiseringen af planen. Efter omlægningen skal stien fortsat være offentlig sti.
Kommuneplantillægget ændrer afgræsningen for rammeområde 4.4.B2 "Vest for Sdr. Tranders" som udvides i den nordlige halvdel mod vest.
Kommuneplanramme 4.4.O2 "Skole ved Alfred Nobels Vej" udgår. Rammeområdet overgår dels
til rammeområde 4.4.B2 og dels til et nyt rekreativt rammeområde 4.4.R3 ”Syd for Alfred Nobels Vej”.
En fremtidig placering af institutioner indgår i den igangværende gentænkning af bydelen. Flytningen af arealreservationen til skolen styrker sammenhængen og funktionaliteten i landskabskilen.
Bebyggelsesprocenten for etagebyggeri i rammeområde 4.4B2 ændres fra 40 til 60. Den 3. etage må fremover være fuld udnyttet. Den maksimale bygningshøjde øges fra 11 til 12 meter.
Lokalplan 4-4-102 Boliger ved Tinbergens Alle, Universitetsområdet
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 4-4-112 ophæves lokalplan 4-4-102
for det område der er omfattet af lokalplan 4-4-112.
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
På nuværende tidspunkt omfatter planen ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet”. Derfor er der ikke udarbejdet
en VVM-screening eller VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojekt er kendt, kan det dog
vise sig at udløse en VVM-screening.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 4.038 for området vest for Sdr. Tranders
Lokalplan 4-4-112 Boliger vest for Tinbergens Alle, Universitetsområdet
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Punkt 9.

Taleinstituttet Aalborg og Hjerneskadecenter Nordjylland
2013-51363
Skoleudvalget, Familie- og Socialudvalget og Ældre- Handicapudvalget indstiller til byrådet,
at forslag til finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland godkendes med de angivne
betingelser, og
at den centrale udmelding vedrørende erhvervet hjerneskade godkendes, som den foreligger som en del af
udviklingsstrategien.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Rammeaftalen for det specialiserede socialområde gældende for 2016 skal være godkendt i regionens 11
byråd og regionsrådet inden udgangen af 2015. Byrådet godkendte i mødet den 9. november 2015 rammeaftalen for 2016, men det fremgik af indstillingen til beslutning:
"Finansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland for 2016 er derfor ikke endeligt
afklaret, og behandles på KKR mødet den 20. november 2015. Der tages derfor forbehold for denne del af
udviklingsstrategien og styringsaftalen, spørgsmålet om Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland vil
komme til fornyet politisk behandling efter KKR’s forventede anbefaling i mødet den 20. november"
Derfor fremsendes denne delaftale nu til beslutning jf. nedenstående.
KKR Nordjylland har i mødet den 20. november 2015 drøftet Taleinstituttets/Hjerneskadecenter Nordjyllands
fremtid og et enigt KKR indstiller en fælles finansieringsmodel for instituttet.
Et enigt KKR Nordjylland indstiller til de 11 kommuner, at finansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland godkendes, herunder at:






Graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr.,
Finansieringen er bindende for den enkelte kommune i en 4-årig periode,
Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland evalueres indholdsmæssigt i 2016 og 2018 på linje med
øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde
Modellen baseres på 2014-forbrug,
Aalborg Kommune betaler 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr.

Endvidere indstilles på baggrund af KKR’s anbefaling af finansieringsmodel:


At den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade godkendes som en del af udviklingsstrategien,
under forudsætning af KKR’s godkendelse den 12. februar 2016.

KKR Nordjylland anmodede i KKR-mødet den 25. september 2015, om der skulle iværksættes en proces
med henblik på at finde en solidarisk finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.
Formålet var at forsøge at sikre Taleinstituttets fremtid som en del af det forstærkede samarbejde.
Derfor har der været igangsat et arbejde på administrativt niveau, der skulle udarbejde forskellige løsningsmodeller for instituttets finansieringsgrundlag.
På mødet i KKR Nordjylland den 20. november 2015 drøftede KKR de forskellige forslag fra Socialdirektøkredsen og Aalborg Kommune.
Et enigt KKR Nordjylland besluttede at indstille en 4-årig finansieringsmodel til de 11 kommuner, hvor graden
af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr., baseres på 2014 forbrug og Aalborg Kommune forpligter sig til et
forbrug svarende til 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr.
Instituttet evalueres indholdsmæssigt i 2016 og 2018 på linje med øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde.
Fordelingen af den objektive finansiering og restfinansieringen (fordelt efter 2014 forbrug) mellem kommunerne fremgår nedenfor.
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Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
Socialstyrelsen udsendte i 2014 en Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade,
hvilket betød at landets kommuner skulle afrapportere på hvilke højt specialiserede tilbud, der var til målgruppen i de enkelte regioner. I Nordjylland er der lavet en afrapportering, der beskriver at Hjerneskadecenter Nordjylland anvendes til målgruppen, og at tilbuddet er beskyttet som en del af det forstærkede samarbejde. Afrapporteringen er en del af Rammeaftalen 2016, som netop er blevet godkendt. Da Rammeaftalen
skulle godkendes var det uvist om Taleinstittuttet/Hjerneskadecenter Nordjylland fortsat ville være en del af
det forstærkede samarbejde, og derfor blev det besluttet at vente med godkendelse af afrapporteringen på
den centrale udmelding til der var en finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.
Derfor lægges der nu op til, at afrapporteringen på den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade kan
godkendes under forudsætning af KKR’s godkendelse den 12. februar 2016.
Bilag
Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
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Bilag:
Nordjyllands afrapportering til Socialstyrelsen på den centrale udmelding vedrørende voksne med kompleks
erhvervet hjerneskade.pdf
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Punkt 10.

Aktuel status 2015 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling
2015-046317
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der på drift gives en tillægsbevilling til sektor Sundhed på -350.000 kr., og
at der på drift gives en tillægsbevilling på 563.000 kr. til sektor Administration.
Magistraten behandler sagen den 14. december 2015.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Tillægsbevillinger og flytning af budget mellem forvaltningerne for i alt 213.000 kr.



På sektor Sundhed overføres -350.000 kr. til Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med udmøntning af sundhedsindsatser jf. økonomiaftale 2015.
Sektor Administration tilføres 563.000 kr. vedr. drift af Danmarksgade 17 fra Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med overtagelse af bygningen.

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Serviceudgifter
Sektor: Sundhed
Udmøntning af sundhedsindsatser økonomiaftale 2015, overføres til Ældreog Handicapforvaltningen

-350

0

Ændring i alt – sektor Sundhed ................................................................

-350

0

Sektor: Administration
Drift af bygning Danmarksgade 17, overføres fra Ældre- og Handicapforvaltningen ...................................................................................................

563

0

Ændring i alt – sektor Administration ......................................................

563

0

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

213

0

Borgmesterens Forvaltningen bemærker, at sagen skal ses i tilknytning med punkt 3-4 på Magistatens
dagsorden den 30.november 2015.
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Punkt 11.

Ny Beredskabsstruktur § 60-selskab – Parkeringskontrol
2015-045693
Miljø- og Energiudvalget og By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at parkeringskontrollen forbliver i Aalborg Kommune som myndighedsområde,
at parkeringskontrollen placeres under By- og Landskabsudvalget, som en selvstændig sektor
at der etableres et forpligtende samarbejde mellem Parkeringskontrol Nord og § 60-selskabet for så vidt
angår driftsopgaver.
at Parkeringskontrol Nord skaber et overskud på 2 mio. kr. til kommunekassen mod nu 2,5 mio. kr.
at økonomien vedrørende Parkeringskontrol Nord tages op i forbindelse med drøftelser af budget 2017-2020,
og
at kontrakten mellem Aalborg Byråd og Parkeringskontrol Nord fornys.
Sagen blev udsat på By- og Landskabsudvalgets møde den 19. november 2015, pkt. 13.
Miljø- og Energiudvalget: Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
By- og Landskabsudvalget: Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med ny struktur på beredskabsområdet er en del af beslutningen, at øvrige serviceopgaver, der
i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye selskab/beredskab. Lovgivningsmæssigt er dette ikke muligt for parkeringskontrollen, jfr. notat ”ny beredskabsstruktur § 60-selskab –
parkeringskontrol” af Holst, Advokater (bilag).
Parkeringskontrollen for så vidt angår myndighedsområdet forbliver derfor i Aalborg Kommune. Området
foreslås placeret under By- og Landskabsudvalget og hermed under By- og Landskabsforvaltningen som et
selvstændigt kontoområde. Der vurderes ud fra en overordnet betragtning at være mest synergi mellem parkeringskontrol og trafikregulering og parkering, som i forvejen er placeret i By- og Landskabsforvaltningen.
Myndighedsopgaven i forbindelse med parkeringskontrol, det vil sige pålæggelse af afgifter og klagesagsbehandling, skal foretages af medarbejdere ansat i Aalborg Kommune. Hvorimod driftsmæssige ydelser i form
af husleje, biler, dele af administrationen (ikke klagesagsbehandling), kantinefællesskab mv. kan købes af
§ 60-selskabet, hvorved synergien opretholdes i forhold til de nuværende samarbejdsområder med serviceopgaver og beredskabet. Såfremt områderne fuldstændig holdes adskilt, vil dette have økonomiske konsekvenser for beredskabsområdet i form af manglende indtægter fra for eksempel huslejeandel, lønudgifter,
herunder fælles ledelse, administrationsandele, IT med videre (fælles faste omkostninger), hvilket også i
nogen udstrækning vil være tilfældet for parkeringskontrollen.
Parkeringskontrollen skal som skattefinansieret område fortsat stadig være tilknyttet Aalborg Kommunes
systemer og retningslinjer med egen selvstændig økonomiregnskab. Det samlede afkast til kommunekassen
nedsættes med 500.000 kr. grundet mindre pres på kontrolområdet samt øgede omkostninger ved kontrolopgaven bl.a. stigende lønudgifter, driftsomkostninger i øvrigt mod fortsat fastholdelse af afgiftsbeløbet på
510 kr.
Beredskabscenter Aalborg og Parkeringskontrol Nord har i dag et stort ledelses- og driftmæssigt samarbejde, som på en lang række punkter også kan forsætte fremadrettet ved at Parkeringskontrol Nord køber ydelser af § 60-selskabet (huslejeandel, fælles ledelse, administrationsandele, it med videre, dog ikke medarbejder) og omvendt, at § 60-selskabet køber primært løntimer af Parkeringskontrol Nord.
Medarbejderne i Parkeringskontrol Nord kan fortsætte med ansættelse i Aalborg Kommune, men skal ud fra
en aftalt fast procentandel kunne udføre opgaver i § 60-selskabet. Det drejer sig både om beredskabsfaglige
opgaver som tilkald, men også opgaver i forhold til serviceopgaver, hvor den største del vil være i forhold til
vægterfunktionen. § 60-selskabet leverer (sælger) en række ydelser til Parkeringskontrol Nord blandt andet i
form af husleje, fælles administrationsudgifter, beklædning, evt. biler mv. Parkeringskontrollen skal som skattefinansieret område fortsat kunne være tilknyttet Aalborg Kommunes systemer og retningslinjer med egen
selvstændig økonomiregnskab.
Parkeringskontrol Nord indgår for nuværende som en del af den selvforvaltningsaftale, Beredskabscenter
Aalborg har indgået med byrådet. Det skal bemærkes, at selvforvaltningsaftalen bortfalder ved overførelse af
Beredskabscenter Aalborg til § 60-selskabet. Parkeringskontrol Nord har ligeledes for nuværende en kontrakt mellem Aalborg Byråd og Beredskabscenter Aalborg/Parkeringskontrol Nord, som fastlægger opgaver,
administration og kvalitetsniveau samt økonomiske rammer for salg/samarbejde med andre kommuner om
samme ydelse. Revideret kontrakt mellem Aalborg Byråd og Parkeringskontrol Nord/By- og Landskabsforvaltningen er vedhæftet til fornyet godkendelse.
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Bilag:
Bilag 1 - Kontrakt mellem Aalborg Byråd og Parkeringskontrol Nord
Bilag 2 - Ny beredskabsstruktur §-60 selskab - parkeringskontrol udkast af 4 august 2015
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Punkt 12.

Udlandsrejse til Bilbao
2015-065006
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at borgmester Thomas Kastrup-Larsen og
rådmand Lasse P. N. Olsen deltager i 8th European Conference on Sustainable Cities & Towns den 27. til 29.
april 2016 i Bilbao.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Konferencen om lokal bæredygtig udvikling bygger videre på tidligere konferencer, hvoraf to blev holdt i Aalborg tilbage i 1994 og 2004.
Siden oprettelsen af Aalborg Charter i 1994 har der i regi af samarbejdet været afholdt i alt syv bæredygtighedskonferencer, senest i Geneve i 2013.
Aalborg har siden 1994 spillet en central rolle på den europæiske bæredygtighedsscene. I 2004 blev denne
rolle yderligere cementeret, da Aalborg Commitments kom til verden. Siden 2013 har disse dokumenter
dannet fundamentet for platformen sustainablecities.eu, som skal skabe det bæredygtige overblik for europæiske byer og kommuner. Aalborg Charter og Aalborg Commitments samt platformen er en del af et større
samarbejde, som går under navnet ”Sustainable Cities and Towns Campaign”. Denne store kampagne er et
partnerskab mellem Aalborg Kommune og ICLEI Europa. ICLEI er en international organisation, der arbejder
med at fremme lokal bæredygtighed. Tilbage i oktober 2015 blev partnerskabet med ICLEI prioritet ved en
række møder i Bruxelles som optakt til konferencen i Baskerlandet.
Der er vigtigt, at Aalborg spiller en aktiv rolle på konferencen i Bilbao for at fastholde kommunens internationale renommé som en forgangsby inden for bæredygtighed. En stærk bæredygtig profil giver rigtig god omtale, hvilket kan have mange positive effekter. En af disse er, at det etablerer Aalborg som en stærk partner i
forhold til EU-ansøgninger.
På konferencen får Thomas Kastrup-Larsen en ceremoniel rolle i plenum i forhold til stafetten, mens Lasse
P. N. Olsen har en værtsrolle i forholdt til workshoppen.
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Bilag:
8th European Conference on Sustainable Cities Towns 27-29 April 2016 Basque Country Bilbao.msg
First Conference Announcement.pdf
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Punkt 13.

Miljø- og Energiforvaltningen - Udlandsrejse til Paris
2015-066704
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at rådmand Lasse P. N. Olsen deltog ved
COP21 i Paris den 9. til 10. december 2015 i Paris.

Sagsbeskrivelse
Den 1. december 2015 inviterede NorthDenmark EU-Office og ICLEI rådmand Lasse P. N. Olsen til at deltage i
en paneldebat den 10. december 2015 ved klimatopmødet - COP21 - i Paris. Overskriften for debatten er
”Harnessing community power: How can local authorities support decentralized energy projects?".
Lasse blev inviteret til COP21 ugen inden paneldebatten. Desuden var magistratsmødet den 7. december
2015 aflyst. Derfor sker godkendelsen af udlandsrejsen bagudrettet.
I rejsen deltog desuden en embedsmand fra Miljø- og Energiforvaltningen.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Bilag:
Harnessing community power.pdf
Speaker information.pdf
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Punkt 14.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Punkt 15.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Punkt 17.

Indkaldelse af stedfortræder for Cæcilie Lyndgaard Andersen fra og med den
06.01.2016
2015-067118
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at byrådsmedlem Cæcilie Lyndgaard Andersen fritages for byrådsarbejdet pga. sygdom i nærmeste familie, i
perioden fra og med den 06.01.2016 og forventet 6 uger frem, og
at 1. stedfortræder på Enhedslistens kandidatliste indkaldes i perioden.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Cæcilie L. Andersen har ved mail af 10.12.2015 anmodet om at blive fritaget for hvervet som byrådsmedlem
pga. sygdom i nærmeste familie.
Når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit kommunale hverv i en
forventet periode af mindst 1 måneds varighed, skal stedfortræderen indkaldes til det førstkommende møde i
byrådet, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2.
Anja L. Thomsen er 1. stedfortræder på Enhedslistens kandidatliste.
Enhedslistens byrådsgruppe har indstillet, at Anja L. Thomsen i perioden indtræder som stedfortræder i alle
udvalg og bestyrelser, som Cæcilie L. Andersen er udpeget til.
Det bemærkes, at anmodningen først er modtaget efter udsendelsen af byrådets dagsorden. Da fraværsperioden begynder inden næste byrådsmøde er punktet fremsendt på en tillægsdagsorden efter fristen i byrådets forretningsordens § 3, stk. 2.
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Punkt 18.

Godkendelse af organisationsændring i Sundheds- og Kulturforvaltningen
2015-015928
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Magistraten

godkender den foreslåede organisering, og
bemyndiger Rådmand og Direktør til at foretage eventuelle justeringer af den foreslåede
organisering på baggrund af den efterfølgende proces blandt involverede ledere og i
MED-systemet.

Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
1. Baggrund
Sundheds- og Kulturforvaltningen er etableret den 1.januar 2014 med en sammenlægning af de fleste opgaver fra Sundhed og Bæredygtig Udvikling (sundhed, landdistrikt, kollektiv trafik, kørselskontor, råd og
udvalg) og Biblioteker, Kultur og Fritid fra den tidligere Skole- og Kulturforvaltning.
I forbindelse med oprettelsen af Sundheds- og Kulturforvaltningen blev der politisk vedtaget et forvaltningsgrundlag, som beskriver mission, vision, opgaver og organisation. Det lå i beslutningen, at organiseringen skulle vurderes efter opstarten af forvaltningen.
Forvaltningens mission og vision:
Sundheds- og Kulturforvaltningens mission og vision er fastlagt i forvaltningens forvaltningsgrundlag.
Mission:
Sundheds- og Kulturforvaltningen skaber attraktive rammer for borgernes livsudfoldelse – individuelt og i
fællesskaber.
Vision:
Sundheds- og Kulturforvaltningen vil skabe nytænkende løsninger på fremtidens udfordringer ved hjælp af
synergi på tværs af forvaltningens kerneområder, og derigennem få Aalborg Kommune på landkortet som
en innovativ sundheds- og kulturkommune til gavn for borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
Det indebærer, at organiseringen jf. forvaltningsgrundlaget skal understøtte:










Omsætningen af gældende politikker.
Løbende udvikling af kvaliteten af forvaltningens kerneydelser.
Professionel betjening af folkevalgte (Sundheds- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og øvrige
råd og udvalg).
Have de rette faglige kompetencer, der sikrer høj kvalitet i ydelserne.
Konstruktivt samarbejde med alle forvaltninger i Aalborg.
Udnyttelse af de stordriftsfordele fusionen giver.
Professionalisme og driftssikkerhed.
En attraktiv og dynamisk arbejdsplads, med energi og omsorg for at kunne skabe de bedste resultater.
Høj trivsel og prioritering af ledernes og medarbejdernes udvikling og viden.

Forvaltningen har to typer af hovedfunktioner:
1. Ansvar for udvikling og drift af bestemte kommunale kerneopgaver – kultur, fritid, biblioteker, kollektiv
trafik, kørselsplanlægning, sundhedscenter osv.
2. Koordinerende funktioner på tværs af forvaltningerne i kommunen
a. Udvikling af tværgående kommunale borgerrettede politikker
b. Betjening af tværgående råd og udvalg
c. Tværgående udvikling og koordinering indenfor det sundhedspolitiske område
d. Tværgående administrative funktioner: Koordinering af kommunale arkiver
Forvaltningen er kendetegnet ved
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1. En stor del af forvaltningens opgavevaretagelse retter sig i mod udviklingen af kommunen Aalborg – i et
tæt og koordineret samspil og samarbejde med de øvrige forvaltninger.
2. Mange af kommunens borgere kommer i kontakt med forvaltning, og forvaltningen henvender sig til
borgere i alle aldersgrupper.
3. Det særlige er, at en stor del af borgernes kontakt med forvaltningen er baseret på det positive tilvalg,
og et ønske om at gøre brug af forvaltningens ydelser.
4. Forvaltningen har stor kontakt med det frivillige Aalborg.
5. Mange af forvaltningens samarbejdspartnere er valgte og repræsenterer også andre borgere.
6. Forvaltningen har relativt få myndighedsopgaver, der handler om at træffe individuelle afgørelser om
borgernes berettigelse / udmåling af ydelser.
7. Forvaltningen er kendetegnet ved, at ca. halvdelen af budgettet anvendes til køb af ydelser hos andre
leverandører.

2. Nuværende organisationsstruktur
Sundheds- og Kulturforvaltningen er aktuelt organiseret således:

Sundheds- og
Kulturudvalget

Rådmand

Direktør

Center for Anvendt
Kommunal
Sundhedsforskning

Sundhedscenter
Aalborg

Kultur,
Landdistrikter og
Fritid

Aalborg
Bibliotekerne

Administration,
Sundhedsstrategi
og Kollektiv trafik

Forvaltningen har ca. 350 medarbejdere og et budget på 1,4 mia.kr. Med afsæt i forvaltningens størrelse og
opgaveportefølje købes en række administrative funktioner i Borgmesterens Forvaltning – personale, jura,
IT, pedel, rengøring og kantinefunktion.
I 2014 er der arbejdet med en række tværgående strategiske indsatsområder i forvaltningen for at skabe
synergieffekt internt i forvaltningen og skabe en fælles kultur.
I 2015 er flere områder samlet ledelsesmæssigt med reference til administrationschefen. Det gælder således Direktørens Sekretariat, Økonomi og IT, Kollektiv trafik og kørselskontor samt Sundhedsstrategisk
Team. I den forbindelse er antallet af niveau 2 chefer i forvaltningen reduceret fra 4 til 3.
I 2015 er der gjort status på de administrative funktioner i forvaltningen, og der er på den baggrund gennemført en række justeringer i arbejdstilrettelæggelsen.
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3. Forslag til ny organisationsmodel
Sundheds- og Kulturforvaltningen er en velfungerende forvaltning som har fokus på kerneopgaverne, udvikling heraf, mål og resultater med afsæt i de politiske prioriteringer. Der er høj faglighed og megen kvalitet i
opgavevaretagelsen, et lavt sygefravær og et godt arbejdsmiljø. Der er desuden en omfattende og positiv
medieomtale af forvaltningen og dens aktiviteter.
Målet er at få en Sundheds- og Kulturforvaltning, hvor opgaverne er placeret i relevante sammenhænge,
som understøtter faglighed, synergi og kvaliteten i opgavevaretagelsen, og hvor de generelle udviklingsinitiativer i Aalborg Kommune kan understøttes.
Der er brug for at justere den nuværende organisering af følgende grunde:
Der bør fokuseres yderligere på synergierne i forvaltningen. Herunder er der særlige muligheder ved at
koble sundhedsområdet med fritids- og landdistriktsområdet, hvor fokus er på samskabelse og civilsamfundets ressourcer. Sammenhængen mellem det nuværende kulturområde og bibliotekerne bør ligeledes styrkes. Samtidig er der fokus på effektiviseringer, og det er derfor også en væsentlig opgave at pege på mulige
effektiviseringer i forvaltningen, blandt andet i form af frigivelse af tid.
Strukturen skal styrke forvaltningens tværgående rolle i Aalborg Kommune. Forvaltningens tværgående
og strategiske rolle bør udvikles yderligere – fx på sundhedsområdet, i det generelle samspil mellem de
kommunale sektorområder og omkring samskabelse og frivillighed.
Samtidig bør der ske en yderligere sammensmeltning af de enheder, der blev sammenfusioneret i forvaltningen, dels med henblik på at identificere yderligere synergier, dels for at fremme en fælles kultur i
forvaltningen.
Betjening af og samarbejdet med det politiske niveau bør styrkes yderligere. Det er en kerneopgave at
betjene og samarbejde med det politiske niveau. Det forudsætter en tæt og løbende dialog mellem Rådmand/udvalg og de chefer, der tegner de enkelte delområder i forvaltningen
Forvaltningens ledelsesstruktur bør afspejle forvaltningens størrelse og opgaver. Det realiseres ved at
reducere antallet af chefer med direkte reference til direktøren fra de nuværende fire til tre.
Forvaltningsledelsen bør i endnu højere grad end nu være kernen i forvaltningens strategiske udvikling,
såvel på tværgående som på sektorspecifikke forhold. Det kan i højere grad ske i regi af den foreslåede
reduktion i forvaltningsledelsens størrelse.
Ledelsesstrukturen bør være balanceret, således at de enkelte niveau 2 chefers portefølje i videst omfang
er sammenhængende og overskuelig. Heri bør der differentieres mellem funktioner, som er overvejende
driftsorienterede, og funktioner, som er udviklings- og stabsorienterede. Den foreslåede struktur skønnes
at leve op til det.
Der bør arbejdes struktureret med ledelsesudvikling for de forskellige ledelsesniveauer i forvaltningen.
Den foreslåede struktur giver en klarere opdeling i strategisk og driftsmæssig ledelse og kan dermed være
et afsæt til at iværksætte en mere struktureret ledelsesudvikling, end tilfældet er i dag, koordineret med de
initiativer, som er igangsat eller forventes igangsat på tværs af Aalborg Kommune. Ledelsesudvikling skal
blandt andet fokusere på innovation.
På den baggrund foreslås følgende organisationsmodel for Sundheds- og Kulturforvaltningen:
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Sundheds- og
Kulturudvalget

Rådmand

Direktør

Center for Anvendt
Kommunal
Sundhedsforskning

Kultur og Biblioteker

Sundhed, Fritid og
Landdistrikter

Administration,
Sundhedsstrategi og
Kollektiv trafik

Kulturområdet

Fritidsområdet

Direktørens
Sekretariat

Aalborg
Bibliotekerne

Sundhedscenter
Aalborg

Økonomi og IT

Aalborg Stadsarkiv

Aalborg Idrætspark

Sundhedsstrategisk
Team

Landdistrikter

Kollektiv trafik og
kørselskontor

Sund Ung Team og
Center for
Stressforebyggelse

Administration, Sundhedsstrategi og Kollektiv Trafik: Består af Direktørens Sekretariat, Økonomi og IT,
Sundhedsstrategisk Team samt Kollektiv trafik og kørselskontoret. Følgende opgaver er desuden samlet
her: HR, arbejdsmiljø, dokumentation, råds- og udvalgsbetjening.
Kultur og Biblioteker: Består af Kulturområdet (inkl. selvejende institutioner - Kunsten, Nordjyllands Historiske Museum, Springeren, Aalborg Symfoniorkester, Musikforeningen Skråen, Studenterhuset, 1000Fryd,
Musikkens Hus, Aalborg Zoo, Huset, Teater Nordkraft, Det Hem´lige Teater og Aalborg Karneval), Aalborg
Bibliotekerne og Aalborg Stadsarkiv.
Sundhed, Fritid og Landdistrikter – Sundhedscenter Aalborg, Fritidsområdet, Aalborg Idrætspark, Landdistrikter samt Sund Ung Team og Center for Stressforebyggelse.

4. Konsekvenser af strukturen
I forhold til den nuværende organisering indebærer den foreslåede organisationsstruktur en række konsekvenser. De største er:
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Leder af Sundhedscenteret refererer nu til direktøren. Dette ændres, så ledelsesreferencen er til chefen for
Sundhed, Fritid og Landdistrikter.
Sund Ung Team og Center for Stressforebyggelse får egen ledelse med reference til chefen for Sundhed,
Fritid og Landdistrikter
Landdistriktsopgaven ligger i Sundhed, Fritid og Landdistrikter.
Frivilligområdet flyttes fra Administration til Sundhed, Fritid og Landdistrikter.
Bibliotekschef ændres fra at være niveau 2 chef til at være niveau 3 chef.
Den ledige niveau 2 stilling som leder for Sundhed, fritid og landdistrikter oplås.
Det vil indgå i den ændrede organisering, at økonomifunktionen og dokumentations-/datafunktionen i forvaltningen skal styrkes. Dette såvel for at forbedre økonomistyringen som for at styrke sammenhængen
mellem forvaltningens mål, dokumentation og økonomi, og herunder øget fokus på effektstyring.

5. Tidsplan
Der arbejdes efter følgende tidsplan:
December:
Rådmand, borgmester, næstformand i Sundheds- og Kulturudvalget, næstformand i FMU
14.: Magistraten
14.: Samtaler med involverede ledere
15.: Forvaltnings-MED
15.-16. Personalemøder
Januar:
Høring MED-system
Februar:
2.: Forvaltningsledelse
4.: Forvaltnings-MED
10.: Sundheds- og Kulturudvalget
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