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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Punkt 2.

Orientering om organisationsændring - Miljø- og Energiforvaltningen
2016-010838
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Magistraten orientering om organisationsændring i Miljø- og
Energiforvaltningen.
Miljø- og Energiforvaltningen har behov for at nytænke organisationen og ledelsesstrukturen som følge af, at
dele af forvaltningen er blevet omdannet til selskaber under Energikoncernen, og at Beredskabet er etableret i
Nordjyllands Beredskab.
Rådmanden udleverer materiale på mødet.
Direktør Søren Gais Kjeldsen deltager under punktet.
Magistraten udsatte sagen i mødet den 29. februar 2016.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
Beslutning:
Til orientering.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Punkt 3.

Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service
2016-014727
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag om Aalborg sammen med de øvrige
ICS-kommuner Aarhus og Odense tilslutter sig Københavns kommunes forslag om i et kommunalt netværk at
indsende et fælles forslag om frikommuneforsøg med overtagelse af koordinerende opgaver fra
statsforvaltningen i forhold til International Citizens Service (borgerservice for internationale), og at den
fysiske placering af opgaven i Aalborg placeres i International House, North Denmark, Rantzausgade 4,
Aalborg.
Beslutning:
Udsættes.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I de fire store byer i Danmark, henholdsvis København, Aarhus, Odense og Aalborg findes den koordinerede
indsats i forhold til Internationale borgere kaldet International Citizens Service (herefter ICS).
International Citizen Service (ICS) består i dag af et samarbejde mellem den kommunale Borgerservice,
SKAT, Statsforvaltningen og Workindenmark.
Nogle af de opgaver, der bliver varetaget i ICS’en drejer sig om indrejse af internationale borgere, herunder
udstedelse af CPR nummer og EU registreringsbevis. Men disse opgaver er kun en del af den samlede servicepakke. Rådgivning om job, netværk, bolig og fritidsaktiviteter, daginstitution, skole og mange andre områder er opgaver som allerede varetages delvist af International House og af Borgerservice.
Der er fra statens side lagt op til, at man i den nærmeste fremtid (forventet inden sommer 2016) skal træffe
beslutning om den fremtidige organisering af ICS. På baggrund af en evalueringsrapport udarbejdet af Deloitte vedr. ICS’erne blev der i 2013 nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som har præsenteret tre mulige modeller for den fremtidige organisering af ICS:
1.
2.
3.

En model hvor Statsforvaltningens myndighedsopgaver overgår til kommunerne,
En model hvor de kommunale myndighedsopgaver overgår til Statsforvaltningen,
En model hvor myndighedsopgaverne deles mellem Statsforvaltningen og kommunerne, men samlokaliseres i én fysisk indgang (som det er tilfældet i dag).

Erfaringerne fra det nuværende samarbejde med Statsforvaltningen har medført en del udfordringer, og det
er Borgerservice og International House North Denmarks vurdering, at Statsforvaltningen ikke ville kunne
løfte hele myndighedsopgaven, hvis de fik den overdraget.
Endvidere fremgår det af den tværministerielle arbejdsgruppes forslag, at en evt. overdragelse af de kommunale myndighedsopgaver til Statsforvaltningen vil betyde en adskillelse af myndigheds- og serviceindgangen, da Statsforvaltningen ikke kan levere servicetilbud.
ICS i Nordjylland
International House, North Denmark har været i kontakt med Statsforvaltningen og her afventer man Regeringens udspil.
Der er god begrundelse for, at den samlede indrejseopgave (udstedelse af cpr. nr. samt EU registreringsbevis) bliver en kommunal opgave, så man i ICS regi, på vegne af kommunen har mulighed for at tilpasse den
service til lokale og regionale forhold, som kan være meget forskellige fra område til område.
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Nedenunder ses antal henvendelser i de fire ICS’er.
Henvendelser i de fire ICS 2014 fordelt på myndigheder
ICS
Fremmødte i
visitationen

København

Odense

Aarhus

Aalborg (2)

I alt

25.929

3.226

2.806

2.546

34.507

5.897
5.046
13.184
1476
417

1.332
730
1.394
739
124

1.060
1.116
1.148
486
101

1.816
682
214
421
57

10.105
7.574
15.940
3.122
699

Telefon

4.611

510

1.274

125

6.520

Mail

2.350

576

1.420

449

4.795

I alt

32.890

4.312

5.500

3.120

45.822

Statsforvaltning
Skat
Borgerservice
WIDK
-heraf STAR (1)
International
Community (kun
Aarhus)

1: I tallene for Workindenmark/STAR indgår dels den informations-/og vejledningsindsats Workindenmark
yder til fremmødte i ICS dels over henvendelser vedrørende opholdstilladelser, som Workindenmark har
overtaget i Odense, Aarhus og Aalborg. I København varetager SFR fortsat denne funktion (I bilag 1 tabel 2
er tallene vedrørende henvendelser om disse ydelser til de to myndigheder opgjort særskilt)
2: ICS i Aalborg har fælles adresse med Statsforvaltningens EU-ekspedition, der således er den eneste indgang i Aalborg (Nordjylland) til Statsforvaltningens service, mens der i de andre 3 kommuner også findes
Statsfor-valtningskontorer på andre adresser. Henvendelser til Statsforvaltningen i Aalborg dækker således
over alle kunder, der møder op i Statsforvaltningen for at få registreringsbevis i ICS’ens åbningstid

Kilde: Årsrapport for International Citizen Service 2014 udgivet af Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering

Magistraten besluttede i møde den 24. juni 2013, at Aalborg Kommune tilbyder en samarbejdsaftale med de
øvrige nordjyske kommuner om udstedelse af cpr.nr. og sundhedskort til kommunernes internationale tilrejsende borgere.
Frikommuneforsøg
Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommunesystem i perioden 2016-2019, hvor udvalgte
kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.
Der er fra Social- og indenrigsministeriets side opfordret til, at man indgår i netværk/partnerskab om frikommuneforsøg, som skal bidrage til forenkling af statslige regler samt udvikling af nye løsninger, der kan understøtte en bedre og mere effektiv lokal styring.
Ifølge den føromtalte evalueringsrapport lavet af Deloitte omhandlende ICS’en, er Københavnermodellen
med samlokalisering med den kommunale Borgerservice langt mere effektivt end en adskilt sagsbehandling.
For at sikre en høj dækningsgrad i servicen til international arbejdskraft og en høj grad af fleksibilitet anbefales her et frikommuneforsøg, hvor der sker en udvidelse af kommunens opgaver (ved Borgerservice) i forhold til varetagelse af opgaven om udstedelse af registreringsbevis. Herved opnås en mere holistisk service,
som dels kan nedbringe sagsbehandlingstiden samt udvide åbningstiden for de internationale borgere.
Dette sikrer dermed de bedst mulige betingelser for internationale borgere i Region Nordjylland.
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Københavns Kommune har indsendt ansøgningen om frikommuneforsøget. Og de øvrige ICS kommuner
anmodes om at melde sin interesse til.
Såfremt Aalborg Kommune melder sin interesse til forventes det, at de fire kommuner får ansøgningen udvalgsgodkendt inden den 26. april 2016, således den kan nå at blive indsendt til Indenrigsministeriet inden
fristens udløb den 1. maj 2016.
Økonomi
Det er en forudsætning for Aalborg Kommunes deltagelse i frikommuneforsøget, at staten kompenserer
kommunerne for de netto-merudgifter, der måtte være i forsøgsperioden.
Bilag: Udkast til ansøgning om ICS-frikommuneforsøg
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Bilag:
Udkast til ansøgning om ICS-frikommuneforsøg.docx

Magistraten

Møde den 04.04.2016
kl. 09.00

Side 7
5 af 47
5

Magistraten

Punkt 4.

Godkendelse af frikommuneforsøg
2016-004027
By- og Landskabsudvalget indstiller, at Magistraten godkender følgende emner:
1.
2.
3.
4.

Samarbejde mellem kommune og private parter om udvikling og drift af offentligt byrum.
Samarbejde mellem nabokommuner om helhedsplanlægning i det åbne land.
6-by samarbejde om afprøvning af diverse trafikreguleringer.
Mulighed for flere vindmøller langs motorvejene i Aalborg Kommune.

Beslutning:
Udsættes.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
1. Samarbejde mellem kommune og private parter om udvikling og drift af offentligt byrum
Det foreslås, at Aalborg Kommune sammen med 6 andre kommuner ansøger om et frikommuneforsøg, der
muliggør at gennemføre et forsøgsprojekt, der handler om samarbejde mellem private aktører og kommuner
om drift af offentlige byrum/områder.
Aalborg blev i efteråret 2015 inviteret til et samarbejde om at lave et forsøg med såkaldte BID-projekter
(Business Improvement Districts). Forsøgsprojektet har ud over de involverede kommuner deltagelse af KL
og Real Dania. Desuden deltager – som en vigtig partner – repræsentanter for private aktører. Hver kommune deltager med en konkret case.
Det krævede netværk mellem flere kommuner for ansøgning om godkendelse til et frikommuneforsøg er
således allerede etableret. For at kunne gennemføre de forskellige cases og afdække BID-modellens muligheder og barrierer, er det nødvendigt at kunne fravige forskellige gældende bestemmelser, og der er således
behov for en eller anden form for dispensationsmuligheder. Netværket/forsøgsprojektet har efter møde med
Erhvervs- og Vækstministeriet konkluderet, at den bedste mulighed er en ansøgning om et frikommuneforsøg.
Et BID er et afgrænset område, der opgraderes og forskønnes i kraft af et offentligt-privat partnerskab. BIDs
etableres sædvanligvis på initiativ af private aktører (ejendomsejere og/eller kommercielle lejere), med kommunens godkendelse, ud fra aktørernes fælles ønske om at finansiere og supplere de kommunale serviceydelser i et byområde (f.eks. ren- og vedligeholdelse, tryghed, forskønnelse mm.). Det er vigtigt at understrege, at BIDs ikke erstatter kommunale ydelser, men altid supplerer dem. BIDs er autoriseret gennem en
lovgivning, der definerer det overordnede formål samt ledelsesstruktur, funktioner og begrænsninger, men
det konkrete indhold bestemmes af aktørerne i hvert enkelt BID. Rammen er altså fast, men indholdet er
fleksibelt.
Et BID oprettes, hvis der er flertal for det blandt ejendomsejerne og/eller de kommercielle lejere. BIDs kan
involvere fra ganske få (i princippet to) til flere tusind private aktører. BID’et kan levere en bred vifte af ydelser, der finansieres af et obligatorisk kontingent, der indsamles fra alle ejendomsindehaverne og/eller kommercielle lejere inden for BID-området. Muligheden for at indkræve et obligatorisk kontingent kræver en national lovgivning (som vi pt. ikke har i Danmark). Ansvaret og den overordnede ledelse ligger i det enkeltes
BID’s bestyrelse.
Frikommuneforsøget skal kompensere for den pt. manglende lovgivning til gennemførelse af et BID.
Vores case er området omkring Tornhøj, hvor der opføres boliger (private, almene boliger, handicapboliger)
samt dagligvarebutik. Der ud over er der erhverv i forvejen. Nybyggeriet placeres rundt om et nyt offentligt
parkanlæg, ligesom Astrupstien går gennem området og er en vigtig faktor i byrum og pladsdannelse. Der er
således både offentlige, private og almene interessenter/aktører i området.
Holdet i forsøgsprojektet består ud over de kommunale aktører af Nybolig Erhverv og Himmerland Boligforening. Forsøgsprojektets mål er bl.a. at opstille en model for et samarbejde om driften af byrummet for således at afprøve BID-modellen i praksis. Lignende forsøg gennemføres i de øvrige kommuner, der deltager i
det samlede forsøgsprojekt.
Via forsøgsprojektet pågår der pt. drøftelser med Erhvervs- og Vækstministeriet med henblik på afklaring af,
om frikommuneforsøget er egnet til at afklare de lovmæssige udfordringer.
Konkret skal frikommuneforsøget give mulighed for gennemførelse via planloven eller byfornyelsesloven.
Der vil desuden være behov for visse særlige dispensationer fra gældende regler – ikke mindst i almenboligloven, da en af aktørerne er en almen boligorganisation.
2. Samarbejde mellem nabokommuner om helhedsplanlægning i det åbne land
Det foreslås, at Aalborg kommune sammen med 6 nabokommuner ansøger om et frikommuneforsøg, der
handler om at kortlægge muligheder og barrierer for at kommunerne kan indgå forpligtende samarbejder om
kommuneplanens åben-land interesser på tværs af kommunegrænserne. Forsøget skal være med til at give
nogle redskaber til fremtidige samarbejder omkring de interesser/bindinger, der er i det åbne land. Det drejer
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sig f.eks. om fastlæggelse af skovrejsningsområder, udpegninger af økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og naturområder, rekreative områder i forhold til at højne sundheden blandt befolkningen, turisme områder, landbrugsområder mm. på tværs af kommunegrænserne. Frikommuneforsøget skal
kompensere for den manglende tværgående planlægning af det åbne land med amternes nedlæggelse med
kommunalreformen pr. 1. januar 2007.
Aalborg Kommune sidder for bordenden i netværket Plan Cirkel Nord, som består af planlæggere fra de
nordjyske kommuner i Region Nordjylland. Mulighederne for at finde aktuelle samarbejdskommuner til frikommuneforsøget kan afdækkes via kontakter og dialog i Plan Cirkel Nord. I frikommuneforsøget bør der
også deltage medarbejdere fra det statslige niveau i kraft af Erhvervsstyrelsen som er ressortmyndighed på
planloven.
3. 6-by samarbejde om afprøvning af diverse trafikreguleringer
Det foreslås, at Aalborg Kommune i 6-by regi ansøger om et frikommuneforsøg, der muliggør afprøvning af
andre måder at trafikregulere på, end det er muligt i dag.
Som led i implementering af +BUS er det nødvendigt at ensrette flere gader. Ensretninger sker bla. for at
sikre, at +BUSsen får stor fremkommelighed og for at muliggøre etablering af flere parkeringspladser i gaderne. Da Aalborg er cykelby prioriteres cyklister også højt. Derfor forslås det, at cykling mod ensretningen
tillades og i samme omgang tillades også højresving i kryds for cyklister (nogle forsøg afprøves i dag rundt
om i landet for begge disse tiltag).
Af flere hensyn ønskes hastigheden på veje i boligområder og i midtbyen sat ned til påbudt 30 km/t. Ved en
lavere hastighed minskes støjen, og der skabes et mere trygt og trafiksikkert vejrum for alle trafikantarter.
Der skal i dag etableres fysiske foranstaltninger, såfremt 85% af alle trafikanter ikke allerede kører omkring
eller under 30 km/t. Der ønskes en fritagelse for etablering af fysiske foranstaltninger ved dette påbud selvom 85%-reglen ikke alle steder er overholdt. Begrundelsen er, at fysiske foranstaltninger ikke er hensigtsmæssige i forhold til tunge køretøjer (busser, renovation, lastbiler som der er mange af i midtbyen), det koster at anlægge, og der er øgede driftsomkostninger efterfølgende ved disse foranstaltninger.
I forbindelse med Aalborg Trafiksikkerhedsby, hvor der arbejdes med at skabe sikre skoleveje ønskes der
afprøvet 2 tiltag, nedtællingssignaler samt ’myldrekryds’. I dag skal nedtællingssignaler vises med tal. Disse
signaler kan ikke fungere sammen med trafikstyrende signalanlæg, hvorfor det ønskes at afprøve nedtællingsanlæg med en anden form for grafik f.eks en cirkel. Herudover har skolebørn – og forældre – udpeget
nogle kryds på skolevejene, hvor de føler sig meget utrygge. I den forbindelse ønskes myldrekryds afprøvet.
I de få forsøg, der har været afprøvet med myldrekryds, har fodgængere krydset fra alle retninger, mens
køretøjer og cyklister holder stille fra alle retninger. Der ønskes afprøvet myldrekryds, hvor både fodgængere
og cyklister krydser på samme tid, mens køretøjer holder stille fra alle retninger.
Der er pt. ikke kontakt til andre kommuner vedr. frikommuneforsøg, men udgangspunktet er 6-byerne, som i
givet fald vil blive kontaktet.
4. Mulighed for at placere vindmøller langs motorvejene
I ”Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller” er det i forhold til vejanlæg fastsat, at
der skal være en mindsteafstand mellem vindmøller og overordnede vej- og baneanlæg på 1 gange møllehøjden – regnet fra kant af vej eller nødspor eller fra nærmeste byggelinje, hvis disse er pålagt, til nærmeste
del af mølletårnet. I en zone mellem 1 og 1,7 gange møllehøjden kan der optræde sikkerhedsmæssige
spørgsmål i forbindelse med opstilling af vindmøller, såsom fysiske konsekvenser fx nedfald eller visuelle
konsekvenser fx skyggekast. For møller længere væk end 1,7 gange møllehøjden vurderes der ikke at være
sikkerhedsmæssige problemer ved at placere vindmøller i forhold til veje og baner. Kommunerne er myndighed for egne veje og afstandskravene gælder kun statsveje. Disse afstandskrav er fastsat i 2011 – var tidligere 4 gange møllehøjden.
Placering af vindmøller langs motorvejene kan have visse fordele. Dels er der i forvejen en markant infrastruktur i landskabet. Dels er der støj for de omkringboende.

Magistraten

Møde den 04.04.2016
kl. 09.00

Side 10
3 afaf447

Magistraten
Udlæg af nye vindmølleområder langs motorvejene vil på sigt kunne betyde, at der kan opstilles flere landvindmøller i kommunen, samtidig med at de områder, der ligger tæt på landsbyer og oplandsbyer, kan udtages af planlægningen.
Den nye opstillingsmåde kræver et frikommuneforsøg for at blive 100% effektiv.
Planloven:
 Der skal kunne ses bort fra de almindelige landskabelige hensyn indenfor 28*totalhøjden. Dette
gælder specielt afstand til eksisterende vindmøller.
 Der skal kunne ses bort fra vindmøllecirkulærets bestemmelser om "opstilling i letopfattelige geometriske mønstre", idet vindmøllerne langs motorvejene bør følge motorvejens forløb, og derfor opstilles i "snoede" kurver.
 Møller skal kunne opstilles, uden at der er præcis samme afstand imellem dem, på langs af motorvejen. Af hensyn til, at der kan være krydsende grøfter mv.
 Møller skal kunne opstilles på begge sider af motorvejen.
Naturfredningsloven:
 Der skal kunne dispenseres fra alle beskyttelseslinjer (ekskl. strandbeskyttelse), hvor motorvejen i
forvejen har "krænket" naturen. Hvis f.eks. en å krydses af en motorvej, bør å-beskyttelseslinjen ikke
være til hinder for, at der opstilles en mølle tæt på krydsningspunktet imellem å og motorvej.
Dette forslag bryder med den traditionelle udpegning af potentielle vindmølleområder, hvor man kun udpeger
områder, hvor der er minimum 600 m til nærmeste beboelser.
Der ligger spredte beboelser langs motorvejene. Med sædvanlige støj- og afstandskrav. Reglerne siger, at
afstands- og støjkrav ikke gælder, hvis ejer er reel medejer af et vindmølleprojekt. Sammenholdt med, at
udviklere allerede i dag, privatretligt, har mulighed for at opkøbe beboelse, og at kommunen har samme
mulighed, hvis man ønsker at fremme realiseringen af en vindmølleplanlægning, ses der i dette forsøg ingen
grund til at begrænse områdernes udbredelse af, at der i dag ligger spredt beboelse.
Dette forsøg åbner op for vindmølleområder på en del strækninger, beliggende f.eks. mindst 1 km fra landsbyer. Syd for Aalborg er der muligheder, men der er i særdeleshed muligheder ved E39 og E45 tæt på
Brønderslev Kommune.
Hvis det besluttes at gå videre med dette forsøg, vil der blive taget kontakt til Brønderslev Kommune med
henblik på at samle et netværk af kommuner, der samlet kan ansøge om godkendelse af et frikommuneforsøg om vindmøller.
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Punkt 5.

Godkendelse af ansøgning om Frikommunenetværk
2016-005291
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender vedlagte ansøgning om, at de
11 nordjyske kommuner ansøger senest 1. maj 2016 om at indgå i et frikommunenetværk. Først senere
ansøges der om de konkrete forsøg. Ansøgningen skal ligeledes godkendes af KKR den 15. april 2016.
Beslutning:
Anbefales til byrådets godkendelse på mødet den 25. april 2016.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
På KKRs møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at der, under forudsætning af de enkelte kommunalbestyrelsers godkendelse, skal søges ind på frikommunenetværkene som et samlet nordjysk netværk. Af
beslutningen fremgår yderligere:
 Ansøgningen skal indeholde oplysning om, at såfremt antallet på 11 diskvalificerer netværket, så vil
en undergruppe på færre kommuner tage over.
 Formålet er bl.a. at opnå en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet.
 En konkret ansøgning skal godkendes i kommunalbestyrelserne og KKR i april 2016.
Baggrund og rammerne for forsøget
Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden
2016-2019, hvor udvalgte kommunenetværk får frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse
deres opgaver på. Social- og Indenrigsministeriet har i brev i begyndelsen af 2016 inviteret kommunerne til
at deltage.
Som noget nyt vil dette frikommuneforsøg blive organiseret i en række netværk, hvor kommuner samles om
at lave forsøg inden for et fælles tema. Dette for bl.a. at fremme ideudviklingen og videndelingen kommunerne i mellem. Kommunerne i et netværk med fælles tema gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg –
disse kan altså variere fra kommune til kommune i netværket. Det tilstræbes, at netværkene består af kommuner, der varierer i både størrelse og geografisk placering.
Fristen for at søge Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommunenetværk er 1. maj 2016. Derefter vil
ministeriet inden sommerferien udvælge op til 7 frikommunenetværk med op til 6 kommuner i hvert netværk.
Efterfølgende vil kommunerne i de 7 netværk kunne udarbejde ansøgninger om de konkrete forsøg, der
ønskes gennemført under det konkrete tema for netværket. Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg er
den 1. november 2016. Herefter vil der være halvårlige ansøgningsrunder.
Ansøgningsfristen pr. 1. maj 2016 omhandler således en ansøgning om godkendelse af selve frikommunenetværket. Først senere skal der ansøges om konkrete forsøg
Hvert netværk vælger en netværksansvarlig frikommune, der på vegne af det samlede netværk er ansvarlig
for netværkets fælles aktiviteter (møder, konferencer, mv.) og er regeringens kontakt til frikommunenetværket. Den netværksansvarlige kommune skal fremgå af ansøgningen om at blive frikommunenetværk. KDK
har peget på Aalborg Kommune som netværksansvarlig, og Aalborg Kommune vil gerne påtage sig opgaven
med at være netværksansvarlig kommune.
Der har fra KKR Nordjylland været kontakt til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende det nordjyske ønske
om at være et netværk på 11 kommuner. Fra ministeriets side vil man ikke på forhånd udelukke et netværk
bestående af alle 11 nordjyske kommuner. Der er i ansøgningen indføjet, at såfremt antallet giver anledning
til et afslag på frikommunenetværket, vil en gruppe bestående af færre kommuner tage over.
Tilsvarende har Social- og Indenrigsministeriet lagt vægt på en vis geografisk spredning, ligesom der vægtes
en variation i størrelse. Også på dette punkt kan den nordjyske ansøgning blive udfordret. Der er i ansøgningen argumenteret for ét kommunenetværk i Nordjylland, fordi vi som region har særlige udfordringer, og fordi
vi i Nordjylland har en lang og god tradition for at samarbejde. Hvad angår spørgsmålet om geografisk
spredning argumenteres for, at netop på beskæftigelsesområdet giver det mening at være i netværk med
nabokommuner, idet vi i Nordjylland er et sammenhængende arbejdskraftopland og dermed kan være hinandens løsning på de beskæftigelsesmæssige udfordringer. Desuden har AMK Midt-Nord givet tilsagn om,
at de gerne med deres ekspertise vil understøtte og monitorere de nordjyske forsøg, ligesom RAR Nordjylland vil kunne have en interesse i at følge, overvåge og bruge den viden, der generes og bidrage til at udbrede erfaringerne.
I forhold til spredning i størrelse er det vurderingen, at dette ikke volder udfordringer, da kommunerne i Nordjylland har varierende størrelse.
Præmisser for netværket og forsøgene

Magistraten

Møde den 04.04.2016
kl. 09.00

Side 13
2 afaf547

Magistraten
KKR har defineret temaet som beskæftigelse og integration, og at formålet bl.a. er at sikre en mere fleksibel
og effektiv indsats. Der vil derfor blive lagt op til, at der søges om tilladelse til at fjerne en række lovmæssige
barrierer, der i dag reducerer muligheden for at kunne gennemføre denne mere effektive indsats.
Fra centralt hold er der sat følgende begrænsninger i forhold til, hvad kommunenetværkene kan forvente at
kunne få tilladelse til:
- Ændringen vil ikke ændre på kommunernes økonomi, hvorfor der ikke kan forventes ændringer i
hverken finansieringsgrundlaget eller i mulighederne for at påvirke ydelser til borgerne
- Ændringen må ikke påvirke borgerens retssikkerhed, hvorfor ændringen ikke må føre til, at borgeren
stilles ringere, end lovgivningen betinger i dag.
Ressourceforbrug
I frikommunenetværket vil de enkelte kommuner deltage i et eller flere forsøg. Det konkrete antal beslutter
kommunerne selv. Det er svært at vurdere ressourceforbruget i de enkelte forsøg og dermed give et generelt
billede af forbruget, bl.a. fordi at forsøgene vil kunne variere i omfang og indhold.
Fælles vurderes det dog, at der skal anvendes administrative kræfter på ansøgningerne, planlægning, møder i ministeriet, markedsføring (oplæg, udarbejdelse af rapporter, møder), opfølgning på effekter, evaluering
samt møder i netværket. En større kommune, der tidligere har deltaget i et frikommuneforsøg har vurderet,
at de har anvendt godt 1/3 årsværk på frikommuneforsøget, men dette afhænger igen af, hvor meget energi
man f.eks. vil bruge på markedsføringsdelen.
Uanset ressourceforbrugets omfang er det ikke umiddelbart vurderingen, at forsøgene på den korte bane vil
give mulighed for administrative effektiviseringer med økonomiske besparelser til følge for den enkelte kommune. Det vurderes, at forsøgene derimod vil give kommunerne mulighed for at bruge de administrative
ressourcer mere optimalt til den ”rigtige” indsats. Derved bør der kunne opnås økonomiske besparelser ved,
at kommunerne med en mere fokuseret og effektiv indsats og optimal udnyttelse af ressourcerne forventes
at kunne nedbringe udgifterne til forsørgelse, fordi ledige, syge og andre målgrupper hurtigere kommer i
beskæftigelse med forsøgene.
Forslag til forsøg
Der er i Nordjylland arbejdet med et udkast til idékatalog, der rammer ind under følgende temaer:
- Kvalificeret arbejdskraft generelt
- Lovgivningsmæssige barrierer for smidig sagsbehandling
- Sammenstilling af beskæftigelse og integration og nytænkning på integrationsområdet.
Alle forslag skal bidrage til det overordnede formål, der handler om at skabe mere vækst i Nordjylland, hvilket igen forudsætter, at der er relevant og kvalificeret arbejdskraft til rådighed for erhvervslivet. Når der er
kommet svar fra Social- og Indenrigsministeriet vil netværket arbejde videre med at konkretisere ideerne og
fremlægge disse for kommunalbestyrelserne inden, der ansøges om at lave forsøg.
Samarbejde i netværket
I ansøgningen redegøres for et netværk, der samles og ideudvikler, vidensdeler og lærer af hinanden. Kommunerne i netværket ansøger om en række konkrete forsøg ved de enkelte ansøgningsrunder, første gang
1. november 2016.
Alle kommuner i netværket forventes at få tilladelse til at anvende de ændringer, som godkendes under de
enkelte forsøg, men det er op til den enkelte kommune at vurdere og beslutte, om der ønskes at anvende
muligheden. Derudover kan der i visse forsøg arbejdes med ”kontrolgruppe” forstået således, at nogle kommuner vælger at anvende forsøgsmuligheden, mens andre kommuner ikke gør, og at der med det forskellige
afsæt evalueres på resultaterne. Dette vil kunne ske i samarbejde med Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked, der positivt har tilkendegivet at ville bidrage til vidensopsamling.
For hvert forsøg vil der være en gruppe af kommuner (den/de ansøgende kommuner), der påtager sig en
særlig forpligtelse til at følge tæt op på effekten af forsøgene og dokumentere denne effekt samt sikre, at den
bliver tilpas vidensdelt med det øvrige netværk. Hver af disse forsøgsgrupper udnævner en koordinerende
kommune.
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Som kommune i frikommunenetværket forpligter man sig til:
- At deltage i netværksmøder, konferencer mv.
- At deltage i minimum en forsøgsgruppe / et forsøg
- At være koordinerende kommune for minimum en forsøgsgruppe.
Frikommunenetværket indebærer således en række opgaver for de deltagende kommuner, hvorfor der ikke
på den korte bane forventes at kunne hentes ressourcer i form af de eventuelle administrative lettelser, som
frikommuneforsøget gerne skal medvirke til at opnå.
Den netværksansvarlige kommune forpligter sig yderligere til som netværkskommune at indkalde til møder,
konferencer mv. samt sikre dialogen med ministeriet.
Tidsplan
Frem mod fremsendelse af ansøgningen den 1. maj 2016 gælder følgende tidsplan:
Arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne i Forretningsudvalget på beskæftigelsesområdet fremsender udkast til ansøgning + bilag

2. marts 2016

FU på beskæftigelsesområdet drøfter udkastet + bilag

4. marts 2016

FU fremsender udkast til ansøgning + bilag til KDK

9. marts 2016

KDK og tilstedeværende beskæftigelsesdirektører drøfter udkast + bilag

10. marts 2016
(ifm. KL-Topmøde)
18. marts 2016

FU på beskæftigelsesområdet og de øvrige nordjyske beskæftigelsesdirektører
drøfter ansøgning + bilag samt KDK’s bemærkninger
FU på beskæftigelsesområdet kvalificerer ansøgningen
KDK tager stilling

10. marts-29. marts
2016
1.april 2016

Borgermestermøde

8. april 2016

KKR-møde

15. april 2016

Godkendelse i byråd/kommunalbestyrelser

April 2016

Ansøgningsfrist

1.maj 2016

Svar fra Social- og Indenrigsministeriet

Inden sommerferien

Konkretisering af forsøgsideer- og –ansøgninger samt godkendelse i kommunalbestyrelser

Juli-oktober 2016

Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg

1.november 2016

Herefter halvårlige ansøgningsrunder om konkrete forsøg

Fra 1. maj 2017
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Bilag:
Ansøgning om Frikommunenetværk med de 11 nordjyske kommuner
Vejledning til sagsfremstilling og ansøgning om frikommunenetværk
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Punkt 6.

Godkendelse af tegningsbemyndigelse
2016-017275
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til dokumenter vedrørende køb og salg
og andre dispositioner over kommunens faste ejendomme, optagelse af lån og påtagelse af
garantiforpligtelser gives tegningsbemyndigelse vedrørende alle forvaltningsområder til kommunaldirektør
Christian Roslev med virkning fra 1. april 2016.

Sagsbeskrivelse
Pr. 1. april 2016 er Christian Roslev tiltrådt som kommunaldirektør i Aalborg Kommune. Som følge heraf ændres
tegningsbemyndigelsen som anført i indstillingen. Vedrørende reglerne for tegningsbemyndigelse henvises til
byrådets beslutning af 10. februar 2014 (punkt 2).
Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Punkt 7.

Godkendelse af kommuneplantillæg 3.021, Lokalplan 3-2-103, Undervisning,
institutioner mv., Gammel Kærvej, Hobrovejkvarteret (1. forelæggelse)
2012-18935
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag
Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
Teknik- og Miljøudvalgets møde 25. oktober 2012 (punkt 12).
Formål
Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge rammerne for en udvidelse af de fysiske rammer på
Skipper Clement Skolen, der er en af byens privatskoler. Inden for kommuneplantillæggets område kan opføres institutionsbyggeri til undervisningsformål samt anlægges opholds- og friarealer.
Lokalplanens formål er at efterkomme skolens ønske om en bygningsmæssig udvidelse, der både kan dække behovet både på kort og på langt sigt. Andre formål er at sikre Hovedbygningens og Skipperhusets bevaringsværdier samt sikre, at nybyggeri indpasses og udformes under hensyntagen til eksisterende bebyggelse - bl.a. skala- og materialemæssigt. Endelig skal der i forbindelse med udvidelser indrettes grønne opholdsarealer for skolens brugere ligesom vejadgang fortsat skal ske fra Gl. Kærvej og Stenosvej.
Lokalplan 09-051 Skipper Clement Skolen, Gammel Kærvej, Aalborg og Byplanvedtægt nr. 21, Hotel
"Kilden" ved Vesterbro
Den østlige del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 09-051 "Skipper Clement Skolen, Gammel Kærvej, Aalborg" fra 2001, der fastlægger områdets anvendelse til undervisningsformål mv.
Ved den endelige godkendelse af Lokalplan 3-2-103 ophæves lokalplan 09-051 i sin helhed.
Den vestlige del af lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 21 "Hotel Kilden ved Vesterbro".
Ved den endelige godkendelse af Lokalplan 3-2-103 ophæves byplanvedtægt 21 for de arealer, der er omfattet af Lokalplan 3-2-103.
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 planforslaget/planforslagene ikke
skal miljøvurderes, idet forslaget/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/eller kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 3.021 for område ved Skipper Clement Skolen
Lokalplan 3-2-103 Undervisning, institutioner mv., Gammel Kærvej, Hobrovejkvarteret
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Punkt 8.

Godkendelse af kommuneplantillæg 4.042 for lokalcenter ved Danalien og lokalplan
4-2-114 Lokalcenter Danalien og Sohngårdsholmsvej, Grønlandskvarteret (1.
forelæggelse)
2015-044140
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Formål
Formålet med lokalplan og kommuneplantillæg er at muliggøre en opgradering af området ved Danalien til et
egentligt bymæssigt knudepunkt i tilknytning til et stoppested på det kommende hurtigbus-tracé ad Sohngårdsholmsvej. Med planerne bliver det muligt at etablere flere butikker, service, café, kontorerhverv, boliger
og lignende. Stueetager skal fortrinsvist udnyttes til publikumsorienterede funktioner og have en åben karakter med henblik på at styrke bylivet.
Planerne gør det muligt at opføre et nyt nutidigt, kvalitetspræget og markant bygningskompleks, der kan
fungere som et landmark mod Sohngårdsholmsvej. Der kan i alt opføres 5.060 m 2 nybyggeri i lokalplanområdet svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 90 for området som helhed. Nybyggeriet tænkes opført i 2-4
etager men med mulighed for at markere hjørnet Danalien/Sohngårdsholmsvej med et tårn på op til 8 etager
(30 m).
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Danalien. Der skal sikres god sammenhæng for fodgængere og
cyklister til et nyt stoppested ved Sohngårdsholmsvej og til nabobebyggelsen i Magisterparken.
Kommuneplanen
Kommuneplantillægget justerer retningslinie 7.1.3 øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre ved at tilføje
muligheden for at etablere et lokalcenter ved Danalien med et samlet maksimalt etageareal til butiksformål
på 2.500 m2. Lokalcenteret afgrænses desuden i kommuneplanrammerne som et selvstændigt rammeområde.
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.
Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en aftale om hel eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre
planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der udarbejdet et udkast til udbygningsaftale om finansiering af en signalregulering af krydset Danalien/Sohngårdsholmsvej.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 4.042 for lokalcenter ved Danalien
Lokalplan 4-2-114 Lokalcenter, Danalien og Sohngårdsholmsvej, Grønlandskvarteret
Udkast til udbygningsaftale til lokalplan 4-2-114, Lokalcenter, Danalien og Sohngårdsholmsvej
Bilag til udkast til udbygningsaftale til lokalplan 4-2-114, Lokalcenter, Danalien og Sohngårdsholmsvej
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Punkt 9.

Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart - 12 almene
familieboliger (stayboliger) – skema B. Vivabolig, afdeling 134, Gundorfslund 5 og 6,
9000 Aalborg.
2015-062551
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart,
herunder
at den støtteberettigede anskaffelsessum forhøjes med 1.512.000 kr. til 18.296.000 kr.,
at det kommunale grundkapitalindskud forhøjes med 152.000 kr. til 1.830.000 kr.,
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges, og
at det samlede boligareal forøges med 74 m2 fra 876 m2 til 950 m2.
Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Vivabolig, afdeling 134, Gundorfslund 5 og 6, 9000 Aalborg.
Projekt
Projektet er med på boligprogram 2015-2017 og er planlagt opført/ombygget i 2016.Bebyggelsen Gundorfslund er beliggende i Kærby ved Hobrovej.
Bebyggelsen er en traditionel stokbebyggelse fra begyndelsen af 1940’erne. Bebyggelsen er opført som
pensionistboliger.
Ejeren af bygningen, Gundorfslund 5 og 6, har senest været Aalborg Kommune, som har benyttet lokalerne
til administration for Ældre- og Handicapforvaltningen.
Boligselskabet har købt ejendommen af Aalborg Kommune med henblik på indretning af 12 familieboliger
fortrinsvis til studerende, såkaldte (stayboliger). Boligerne indrettes således at der er mulighed for en fleksibel indretning, da der vil være mulighed for at etablere et ekstra værelse i boligerne.
Facaderne er udført i røde teglsten og tagbelægningen er røde vingetegl. Den eksisterende tagbelægning
udskiftes til nye røde vingetegl.
Der foretages efterisolering af facader ligesom vinduer og udvendige døre udskiftes til energiruder i træ/alu.
Boligerne i stueetagen får private haver, og boligerne på 1. og 2. sal får altaner mod vest.
I forbindelse med indretning af de nye boliger foretages der en totalrenovering af den indvendige del af bebyggelsen.
Forøgelsen af det samlede boligareal med 74 m2, fra 876 m2 til 950 m2 skyldes at boligernes facader energioptimeres. Det sker for facadernes vedkommende ved, at disse isoleres og der opføres en ny skalmur.
Byggeriets art

Antal boliger

Etagebyggeri

12 stk. 3-rums á ca.79 m2

Husleje pr. måned
Skema A

Husleje pr. måned
skema B

7.105 kr.

5.616 kr.

Den månedlige husleje fra skema A til B er faldet med 1.489 kr. hvilket skyldes, at driftsudgifterne er blevet
væsentligt nedjusteret. Det skyldes blandt andet, at driftsudgifterne fejlagtigt var angivet med et for højt beløb ved skema A. Den årlige husleje er således faldet fra 1.168 kr. pr. m2 til 853 kr. pr. m 2.
Skema A blev godkendt i byrådet den 28. september 2015 (punkt 12).
Byggeriet overholder kravene til energirammen for ombygningsprojekter i Bygningsreglement 2010.
Økonomi
Den samlede anskaffelsessum er i forhold til skema A steget med 99 kr. pr. m2 til 19.259 kr. pr. m 2., hvilket er
lidt lavere end det gældende maksimumsbeløb.
Stigningen skyldes regulering af maksimumsbeløbet fra 2015 til 2016.
2

Maksimumsbeløbet for almene familieboliger påbegyndt i 2016 er 19.370 kr. pr. m inkl. et energitillæg på
1.140 kr. pr. m2 boligareal, da der er tale om etagebyggeri.
Byggeriet skal finansieres inden for nævnte beløb og ifølge almenboligloven må rammebeløbet inkl. energitillæg godkendt ved skema B ikke overskrides ved byggeriets aflevering (skema C).
Udgiftsfordeling: Grundudgifter 20%, omkostninger 12% og entrepriseudgifter 68%.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år er den årlige husleje pr. m beregnet til 853 kr. Heraf udgør kapitalud2
gifterne 539 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 314 kr. pr. m pr. år.
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Anskaffelsessum og finansiering (pr. januar 2016):
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal garanti
1)

- - - Kr. - - Skema A
Ændring

16.784.000
+ 1.512.000

14.770.000
+ 1.330.000

1.678.000
+ 152.000

336.000
+ 30.000

Ikke beregnet

Skema B

18.296.000

16.100.000

1.830.000

366.000

10.412.000

1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantien er nu foreløbig beregnet af det långivende realkreditinstitut til 64,67% af lånebeløbet.

Sagen medfører ikke kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.
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Bilag:
Oversigtskort
Vilkår
Plantegning - stueetage
Plantegning - 1. sal
Designoplæg
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Punkt 10.

Godkendelse af ønsker til visitering fra Udlændingestyrelsen 2016
2014-33610
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller efter anbefaling fra Den fælles koordineringsgruppe, at
Magistraten godkender, at der fremsendes ønsker til visitering til Udlændingestyrelsen.
Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Alle kommuner har i lighed med tidligere år mulighed for at indsende ønsker til Udlændingestyrelsen i forhold
til, hvilke grupper af flygtninge, der visiteres til kommunen.
I Udlændingestyrelsens flygtningeprofil kan læses, hvilke grupper af flygtninge der forventes at blive visiteret
til kommunerne i 2016. Se bilag.
Det har stor betydning for tilrettelæggelsen af kommunens integrationsindsats, hvilke grupper af flygtninge,
der visiteres.
Sproggrupper
Det har betydning, hvilke sproggrupper, der er tale om, da kommunens medarbejdere er afhængige af tolkebistand for at kunne modtage en flygtning eller en flygtningefamilie samt hjælpe vedkommende i gang i integrationsprogrammet. Aalborg Kommune har erfaring med og ressourcer til at håndtere følgende sproggrupper: Arabisk og somalisk.
Der er i 2015 modtaget mange flygtninge fra Eritrea, og der er derfor ansat to tigrinya tolke. Med to fuldtidsstillinger er det vanskeligt at dække det nuværende behov, og det er en udfordring at få yderligere kvalificerede tolke. Kommunen vil derfor have vanskeligt ved at håndtere yderligere flygtninge fra denne sproggruppe i 2016.
Asylcentre
Aalborg Kommune ønsker at få visiteret flygtninge fra nærliggende asylcentre, da dette opleves mere hensigtsmæssigt både for flygtningene samt for kommunens administration samt den praktiske tilrettelæggelse
af modtagelsen. Hvis der modtages flygtninge fra færre asylcentre giver det bedre mulighed for at opbygge
et tættere samarbejde.
Beskæftigelse
Det overordnede mål i Aalborg Kommunes strategi for modtagelse af flygtninge er, at den enkelte hurtigst
muligt skal i ordinært arbejde eller påbegynde uddannelse med henblik på at blive selvforsørgende. Der
ønskes derfor visiteret indenfor de faggrupper, hvor der særligt er mangel på arbejdskraft i Aalborg og omegn. Jf. arbejdsmarkedsbalancen, som opdateres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, så gælder
det særligt følgende fagområder:
-

Bygge og anlæg
Jern, metal og auto
Sundhed
Ingeniører.

På denne baggrund anbefaler den fælles koordineringsgruppe, at der fremsendes ønsker til Udlændingestyrelsen, jf. bilaget.
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Bilag:
Flygtningeprofil 2016.pdf
Visiteringsskema 2016.docx
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Punkt 11.

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse
af sygedagpengeperioden"
2015-027880
Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets orientering.
John G. Nielsen var fraværende.
Beslutning:
Til orientering.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Ankestyrelsen gennemførte i foråret 2015 denne praksisundersøgelse, og resultatet heraf blev fremlagt i
november 2015. Undersøgelsen omhandler kommunernes praksis i forbindelse med revurdering ved behandling af sygedagpengesager.
Formålet med Ankestyrelsens undersøgelse er at belyse, hvordan kommunerne ved revurderingstidspunktet
forstår og anvender forlængelsesreglerne i § 27, stk. 1, nr. 2 og 3 (se nedenfor) og bevilling af jobafklaringsforløb til sygemeldte, der ikke opfylder forlængelsesbestemmelserne. Det undersøges også, om kommunerne har haft tilstrækkeligt grundlag til at kunne træffe kvalificerede afgørelser på revurderingstidspunktet, som
er det tidspunkt, hvor kommunerne skal vurdere, om borgeren fortsat har ret til udbetaling af sygedagpenge.
Undersøgelsen belyser desuden, om kommunerne har indhentet oplysningsskema i forbindelse med sygemelding, om det lægelige grundlag har været tilstrækkeligt, og om der er sket visitation, revisitation og opfølgning i overensstemmelse med de gældende regler i sygedagpengeloven på opfølgningstidspunktet.
Ændringerne i sygedagpengeloven indebærer bl.a. fremrykning af revurderingstidspunkt (tidligere varighedsbegrænsningen) fra 52 uger til 22 uger (5 måneder) overgang til jobafklaringsforløb, hvis der ikke kan
ske forlængelse af sygedagpengeperioden, og borgeren stadig er uarbejdsdygtig pga. sygdom (se nedenfor)
en tidligere og mere målrettet indsats for de sygemeldte, der har størst behov for støtte til at vende tilbage til
arbejdet, herunder ændrede regler om opfølgning således at alle sager skal følges op hver 4. uge.
Ændring vedr. revurderingstidspunkt trådte i kraft juli 2014. Ændring vedr. den målrettede indsats trådte i
kraft januar 2015.
Reglerne, der er undersøgt
Forlængelsesmuligheder
Revurderingstidspunktet (tidligere varighedsbegrænsningen) er ændret fra 52 uger til 22 uger. Ved revurderingen skal kommunen vurdere, om den sygemeldte er berettiget til at få sygedagpengeperioden forlænget
efter en af forlængelsesreglerne i sygedagpengelovens § 27. Hvis udbetaling ikke kan forlænges, skal borgeren ved fortsat sygdom overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.
I henhold til Sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 2 kan udbetaling forlænges i op til 69 uger, hvis der er
behov for afklarende foranstaltninger med henblik på afklaring af arbejdsevnen. Der skal være tilstrækkelige
oplysninger i sagen til at vurdere, om borgeren faktisk har behov for denne indsats.
I henhold til Sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 3 kan udbetaling forlænges, hvis den sygemeldte er under
lægelig behandling og efter en lægelig vurdering forventes at kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse indenfor 134 uger.
I øvrigt er der forlængelsesmuligheder, hvis den sygemeldte skal i gang med revalidering, har en verserende
arbejdsskadesag, er alvorligt syg eller har søgt førtidspension.
Hvis kommunen vurderer, at ingen af forlængelsesreglerne er opfyldt, skal den sygemeldte som nævnt overgå til jobafklaring med ressourceforløbsydelse, der er på niveau med kontanthjælp uden hensyn til egen
formue og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold. Borgeren kan bevilges jobafklaringsforløb såvel ved revurderingstidspunktet som efter ophør af en af forlængelsesmulighederne ved
fortsat uarbejdsdygtighed pga. sygdom. Muligheden blev indført for at lukke det såkaldt sorte hul, hvor nogle
borgere på trods af fortsat sygdom ikke var berettiget til udbetaling af sygedagpenge, fordi der ikke var flere
forlængelsesmuligheder.
Visitation og opfølgning
Ved anmeldelse af sygdom til kommunen indhentes et oplysningsskema, hvor den sygemeldte bl.a. skal
anføre hvor lang tid sygdommen forventes at vare, og hvilken indflydelse den har på arbejdsevnen. Endvidere skal der indhentes en lægeattest fra den praktiserende læge, som skal udtale sig om årsagen til sygefraværet, vurdere om sygefraværet som tilhørende én af tre kategorier

klart sygdomsbillede/klar behandlingsplan
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uklart sygdomsbillede, hvor der er behov for yderligere undersøgelser/behandling
uklart sygdomsbillede, hvor der ikke er behov for undersøgelser/behandling i sundhedsvæsenet.

Lægen skal endvidere vurdere behov for skånehensyn og om muligt angive, hvornår den sygemeldte kan
genoptage eller påbegynde et arbejde enten delvist eller på fuld tid. Attesten skal udfærdiges ifm. en konsultation hos lægen.
Herefter skal kommunen tilrettelægge sin opfølgning. Der skal i særlig grad lægges vægt på muligheden for
at genoptage arbejdet evt. på nedsat tid i begyndelsen. Sagen skal følges op senest efter 8 ugers sygdom
og derefter hver 4. uge, som udgangspunkt ved en personlig samtale.
Praksisundersøgelsen
Undersøgelsen omfatter i alt 125 afgørelser. 13 kommuner har deltaget. Det er Aalborg, Mariagerfjord, Frederikshavn, Skive, Randers, Horsens, Vejen, Haderslev, Roskilde, Guldborgsund, Bornholm, Fredensborg
og Høje-Taastrup. I henhold til retssikkerhedslovens § 79a skal kommunalbestyrelsen behandle Ankestyrelsens praksisundersøgelser på et møde, når kommunen har deltaget i undersøgelse.
Det samlede billede i undersøgelsen er, at 7 af 10 afgørelser i sin helhed er rigtige.
Resultatet for Aalborg Kommune
Aalborg Kommune har bidraget med 10 afgørelser. 3 afgørelser vedrører forlængelse af sygedagpenge i
henhold til § 27, stk. 1, nr. 2 (2 afgørelser vurderes at være forkerte), 3 sager vedrører forlængelse i henhold
til § 27, stk. 1, nr. 3 (1 sag vurderes at være forkert) og 4 sager vedr. bevilling af jobafklaringsforløb (alle er
korrekte). Dvs. at 7 af 10 afgørelser er korrekte.
Endvidere viser undersøgelsen, om sagerne er tilstrækkeligt oplyste. I 2 af Aalborg Kommunes sager mangler væsentlige oplysninger, mens der mangler enkelte mindre væsentlige oplysninger i 2 af sagerne. I disse
2 sager vurderes det dog, at det ikke har nogen betydning for sagernes afgørelser.
Begrundelsen for, at to af afgørelserne i henhold til § 27, stk. 1 nr. 2 er forkerte, er, at det på afgørelsestidspunktet ikke var muligt at vurdere, om der var behov for foranstaltninger med henblik på at afklare arbejdsevnen, idet de sygemeldte stadig var under udredning for sygdom eller i gang med behandling, og helbredstilstanden var således uafklaret. Der var dog heller ikke grundlag for at forlænge udbetaling i henhold til § 27,
stk. 1, nr. 3, idet der ikke var vished for, hvornår de kunne blive helt raske. De to borgere skulle i stedet have
haft bevilget et jobafklaringsforløb.
Begrundelsen for, at en af afgørelserne i henhold til § 27, stk. 1,nr. 3 er forkert, er, at der ikke er et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at vurdere, at behandling vil føre til raskmelding. Der var kun en udtalelse fra behandlende fysioterapeut, og der lægges vægt på, at der skal foreligge en lægelig vurdering.
Ankestyrelsen har endvidere undersøgt, om kommunerne har oplyst sagerne tilstrækkeligt. I 2 af Aalborg
Kommunes 10 sager er det vurderet, at væsentlige oplysninger mangler. Det er helbredsmæssige oplysninger, der mangler. Der lægges således vægt på, at de helbredsmæssige oplysninger er aktuelle på revurderingstidspunktet.
I 2 sager er det vurderet, at enkelte mindre oplysninger mangler. I disse to sager har det dog ingen indflydelse på sagen som helhed.
Man har endvidere undersøgt, om opfølgningstidspunkt og revurderingsregler er overholdt, hvilket de er i høj
grad i 9 af sagerne, mens det i nogen grad er sket i en af sagerne.
Ankestyrelsen har også undersøgt, om kommunen overholder formalia, hvilket betyder, at der bliver truffet
afgørelser indenfor tidsfristerne, at der bliver sendt afgørelsesbreve med relevant klagevejledning og retssikkerhedslovens bestemmelser bliver overholdt. Resultatet var, at Aalborg Kommune generelt set overholder
formalia i sagerne.
Ankestyrelsens generelle anbefalinger
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Kommunerne skal sikre, at der foreligger et tilstrækkeligt lægeligt oplysningsgrundlag i sagerne, således
at kommunerne kan træffe en kvalificeret afgørelse om forlængelsesmulighederne
Kommunerne skal være opmærksomme på at indhente lægelige oplysninger om den sygemeldtes aktuelle helbredstilstand i sager, hvor der har været en udvikling i sygdomsforløbet, eller hvor den sygemeldte f.eks. har oplyst om en forværring i tilstanden eller funktionsniveauet
Kommunerne skal være opmærksomme på tidsfristerne i sygedagpengeloven (opfølgningsfrister mv.)
Kommunerne skal være opmærksomme på at inddrage borgeren i vurdering i henhold til retssikkerhedslovens § 7a, og at 2-ugers fristen overholdes, før der træffes afgørelse i sagen (dvs. at kommunen
senest 2 uger inden afgørelsen skal tage stilling til, om der er grundlag for iværksættelse af andre foranstaltninger)
Kommunerne skal i sager, hvor der træffes afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden, være
opmærksomme på at begrunde, hvorfor der sker forlængelse efter den valgte forlængelsesbestemmelse.

Aalborg Kommunes indsats
Jobcentret vil følge Ankestyrelsens anbefalinger. Allerede før praksisundersøgelsen blev udgivet, blev jobcentret i forbindelse med møde i Ankestyrelsen opmærksom på, at kommunens hidtidige praksis, hvor mange borgere fik forlænget udbetaling i henhold til § 27, stk. 1, nr. 2 var forkert, og at der derfor skulle ske en
ændring i denne praksis, hvilket skete i løbet af andet kvartal 2015. Det betyder, at der ikke længere er så
mange borgere, der får sygedagpenge forlænget, men de får i stedet bevilget jobafklaringsforløb.
Der vil blive draget omsorg for, at der er tilstrækkelige oplysninger i sagerne løbende og særligt ved revurderingstidspunktet, så de korrekte afgørelser kan træffes. I efteråret 2015 har der været et kompetenceudviklingsforløb varetaget af konsulentfirmaet Marselisborg i Sygedagpengehuset. Her har man bl.a. arbejdet med
udformning af afgørelser således, at de er fyldestgørende begrundet.
I undersøgelsen er der ikke påpeget problemer med overholdelse af formalia og heller ikke med overholdelse af retssikkerhedslovens bestemmelser. Således overholdes opfølgningsfristerne i sygedagpengeloven
også.
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Bilag:
Ankestyrelsens praksisundersøgelse om revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden FINAL.pdf
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Punkt 12.

Godkendelse af Aalborg Kulturskoles takster for skoleåret 2016-2017
2016-010189
Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Aalborg Kulturskoles takster for skoleåret 2016 - 2017.
Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I budget 2016 og overslagsårene blev det besluttet, at Aalborg Kulturskoles budget skulle reduceres med
1.235.000 kr. i 2016, stigende til 1.535.000 kr. i 2017 og til 1.635.000 kr. i 2018 og frem. Reduktionen i kulturskolens budget udgør 7% årligt.
Til budget 2016 var der knyttet følgende bemærkning:
På musikområdet er der kommet ny arbejdstidsaftale, hvilket i store træk betyder samme arbejdstidsregler
som for folkeskolen, hvilket betyder, at lærerne kan undervise i større dele af arbejdstiden. Eventuel manglende finansiering drøftes i Kulturskolebestyrelsen, idet det vurderes, at beløbet enten kan findes ved takstregulering eller ved vurdering af reglerne for søskenderabat.
Ud over udmøntning ved en reduktion i antallet lærertimer besluttede Skoleudvalget efter anbefaling fra Kulturskolens bestyrelse den 20. oktober 2015, at der skulle ske en takststigning fra skoleåret 2016-2017 på 7%
ud over den almindelige prisfremskrivning som forudsat i budget 2016.
På den baggrund er der nu udarbejdet nyt takstblad til byrådets godkendelse.
Musikloven og Bekendtgørelse for Musikskoler fastlægger begrænsninger i kommunens mulighed for at
opkræve elevbetaling til musikskoleundervisningen. De anbefalede takster for skoleåret 2016-2017 ligger
inden for rammerne af lovgivningen.
Taksterne for Kulturskolens øvrige fag (billedkunst, drama/teater og ballet) er ikke omfattet af lovgivning og
kan alene fastsættes af Aalborg Kommune.

Aalborg Kulturskole - Takstoversigt

Godkendt takst
Budget 2016

Forslag til ny
takst – 1. august
2016

Pr. måned

Pr. måned

Musikalsk legestue

139

149

Sang, spil og bevægelse

139

149

Rytmisk musik

139

149

Solo

302

323

Hold 3 - 4 elever

225

241

Instrumentalundervisning - elever over 25 år

453

485

Talentklassen

302

323

Musikskoleundervisning
Grundskole:

Instrumentalundervisning:
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Aalborg Kulturskole - Takstoversigt

Godkendt takst
Budget 2016

Forslag til ny
takst – 1. august
2016

78

83

Billedkunst - 2. - 3. klasse

174

186

Billedkunst fra 4. klasse

205

219

Drama

205

219

Almene hold

139

149

Talenthold

302

323

Instrumentudlån

48

53

Øveplader

22

24

Kor og orkestre:
Sammenspil for elever, der ikke deltager i
musikskoleundervisning
Billedkunst:

Ballet:

Instrumentudlån:

Der betales for 10 måneder
(Ballet dog kun for 9 måneder)
Alle musikelever opkræves endvidere årligt 36 kr. pr. fag til CopyDan i henhold til gældende regler.
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Punkt 13.

Godkendelse af lejemål med henblik på etablering af GAME Streetmekka Aalborg,
deponering - Tillægsbevilling
2014-004076
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der indgås lejekontrakt vedr. Kridtsløjfen 10, 9000 Aalborg, med henblik på etablering af GAME Streetmekka
Aalborg, jf. sagsbeskrivelsen,
at der foretages deponering på 2.950.000 kr. svarende til det lejedes værdi,
at deponeringen finansieres med 2.500.000 kr. af det i budget 2016 afsatte beløb på 2.500.000 kr. til etablering
af en indendørs gadeidrætsfacilitet og med 450.000 kr. af det afsatte driftsbudget for Streetmekka i 2016 på
600.000 kr., og
at de 2.950.000 kr. indgår i kassebeholdningen.

Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Gadeidrætten er i dag løst organiseret rundt omkring i bybilledet, men gadeidrætsudøvere efterspørger et
sted, hvor de kan dyrke deres aktivitet året rundt. Derfor har Sundheds- og Kulturforvaltningen i de seneste
år afsøgt placeringer til en indendørs gadeidrætsfacilitet.
Gadeidrætten er, af natur, mere løst organiseret end de traditionelle foreningsgrene, men aktiviteterne ligner
hinanden, og derfor udfordrer det danske klima gadeidrætsmiljøet, hvorfor der efterspørges et sted, hvor
man kan mødes året rundt.
I forbindelse med budget 2014 afsatte Byrådet 5 mio. kr. til etablering af en indendørs facilitet til gadeidræt
fordelt med 2,5 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017. Endvidere er det godkendt i forbindelse med budget
2016 og frem, at der afsættes 1.600.000 kr. til drift.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har i processen løbende været i dialog med den non-profit gadeidrætsorganisation GAME, der siden 2002 har arbejdet for at udbrede gadeidræt og gadekultur i hele Danmark.
GAME driver i dag et gadeidrætshus (Streetmekka) i København og et netop indviet i Esbjerg.
I begge huse udøves musiske, kulturelle og idrætslige aktiviteter, der betegnes som gadeidrætsaktiviteter.
Derudover organiserer GAME træning og turneringer, samt uddannelse af såkaldte GAME Playmakers, der
afholder aktiviteter i udsatte boligområder rundt om i hele landet. I en årrække har GAME lavet ugentlige
aktiviteter i forskellige boligområder i Aalborg Kommune – heriblandt ved Tornhøjskolen, Løvvangsskolen,
Skelagergården og Grønlandstorv, hvor aktiviteterne fortsætter i 2016.
I 2013 bevilgede Realdania og TrygFonden midler til, at GAME i samarbejde med udvalgte kommuner kunne
åbne tre nye huse. Ud over det netop indviede Streetmekka i Esbjerg er der indgået aftale om etablering af
et Streetmekka i Viborg og som bekendt et i Aalborg.
Lokal model
Med positiv accept fra GAME og fonde har Sundheds- og Kulturforvaltningen lagt stor vægt på, at et Streetmekka i Aalborg skal bygge på en lokal model, som tager afsæt i det lokale streetmiljø og byens øvrige behov. I Aalborg skal et Streetmekka derfor også rumme andre foreninger. Bl.a. Aalborg Klatreklub mangler
plads i deres nuværende lokaler, og derfor er de en mulig medspiller i et kommende Streetmekka i Aalborg.
Endvidere er det aftalt, at GAME Streetmekka skal sikre gratis aktiviteter for Aalborg Kommunes skoler og
fritidscentre.
Kridtsløjfen 10, 9000 Aalborg
Flere placeringer har været i spil til et nyt GAME Streetmekka, men i Sundheds- og Kulturudvalgets møde
den 24. juni 2015 blev der truffet beslutning om at arbejde videre med realisering af et hus til gadeidræt i
lejemålet beliggende Kridtsløjfen 10. Siden har Sundheds- og Kulturforvaltningen sammen med GAME og
fondene haft en tæt dialog med ejeren, og alle parter er enige i, at Kridtsløjfen 10 er velegnet til formålet
grundet bygningens centrale placering og den arkitektoniske muligheder.
Bygherrerolle
Oprindeligt var det aftalt, at GAME skulle være bygherre på projektet og derfor også indgå lejeaftalen på
Kridtsløjfen 10. Det viste sig dog at GAME, som organisation, ikke ønskede at påtage sig bygherrerollen på
grund af manglende erfaring og ekspertise på området.
Derfor er det nødvendigt, at Aalborg Kommune påtager sig bygherrerollen, hvorfor det også er nødvendigt at
Aalborg Kommune indgår lejeaftalen.
Lejekontrakt.
I partnerskabsaftalen mellem de 4 fonde (Realdania, TrygFonden, Nordea-fonden, Det Obelske Familiefond)
og Aalborg Kommune, der samlet sikrer ca. 20 mio. i ekstern finansiering til anlæg af faciliteten, stilles der
krav om, at Aalborg Kommune sikrer, at der afvikles streetaktiviteter i en 10-årig periode i den pågældende
bygning - gældende fra åbningen af faciliteten ultimo 2017.
Lejekontrakten indgås derfor uopsigelig i 12 år fra lejers side og med en uopsigelighed fra udlejers side på
20 år.
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Økonomi:
Huslejen andrager i 2016 200.000 kr., i 2017 200.000 kr. fra 2018 og frem 680.000 kr.
Huslejen finansieres af den afsatte driftsramme på 1.600.000 kr. De resterende 320.000 kr. anvendes til
forbrug/drift, og 600.000 kr. administreres af GAME til at sikre bemanding og aktiviteter i huset.
I forbindelse med indgåelse af lejeaftaler er der krav om deponering, såfremt kommunen ikke råder over
ledig låneramme. I forhold til indgåelse af dette lejemål er der ud fra bygningens seneste offentlige vurdering
beregnet en samlet deponeringssum på 2.950.000 kr.
Deponeringsbeløbet finansieres af de i budget 2016 afsatte 2,5 mio. kr. til etablering af en indendørs gadeidrætsfacilitet og af 450.000 kr. fra driftsbudgettet.
Anlægsbudget inklusive deponering, fondsafgifter, GAME sekretariat udgør: 27.612.500 kr.
Aalborg Kommune budget 2016/17
Aalborg Kommune - FOU Prioriteringskatalog 2017
Aalborg kommune - ikke forbrugt ejendomsdrift i 2016 og 2017
Realdania
Nordea-fonden
Det Obelske Familiefond
TrygFonden
Ejer af ejendommen jf. lejekontrakt
I alt

5.000.000 kr.
500.000 kr.
1.450.000 kr.
9.662.500 kr.
3.000.000 kr.
4.000.000 kr.
3.000.000 kr.
1.000.000 kr.
27.612.000 kr.

Sundheds- og Kulturforvaltningen kan oplyse,
at Sundheds- og Kulturforvaltningen i processen har været i tæt dialog med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt Skoleforvaltningen om projektet, og fremtidig drift heraf. Begge parter har vist positiv interesse i projektet, og
at Juridisk kontor, AK Bygninger og By og Landskabsforvaltningen alle har været og fortsat er inddraget i
processen.
Sundheds- og Kulturforvaltningen
ANLÆG 2016
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
Projekt Indendørs gadeidræt ........................................................................

-2.500

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

-2.500

Drift 2016
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid
06.45.51 Sekretariat og forvaltning
Andel af driftsbudget for Streetmekka 2016 .................................................

-450

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

-450

Ændring i alt .............................................................................................

-2.950
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Bilag:
Betinget lejekontrakt på Kridtsløjfen 10, 9000 Aalborg
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Punkt 14.

Eventuelt
Beslutning:
Magistratens møde den 11. april 2016 aflyses.
Magistratens møde den 18. april 2016 holdes hos Beierholm, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV,
og begynder kl. 9.15.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Punkt 15.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Punkt 17.

Godkendelse af forslag fra Sundheds- og Kulturudvalget til frikommuneforsøg
2016-010098
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at Magistraten godkender, at der gennemføres et frikommuneforsøg
om at opkræve gebyrer ved uafhentede reserveringer på bibliotekerne i samarbejde med de øvrige store
studiebyer.
Anna Kirsten Olesen og Nuuradiin S. Hussein var fraværende.
Beslutning:
Udsættes.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Magistraten besluttede den 25. januar 2016 at bede udvalgene om at identificere relevante emner til det
kommende frikommuneforsøg, som social- og indenrigsministeren har bedt om forslag til. Sundheds- og
Kulturudvalget drøftede sagen den 9. marts 2016, og forvaltningen har siden arbejdet videre med et antal
mulige frikommuneforsøg.
Opkrævning af gebyrer for uafhentede reserveringer på bibliotekerne
Der har tidligere været ønske om, at bibliotekerne kunne opkræve gebyrer for uafhentede reserveringer.
Status på Aalborg Bibliotekerne er, at 19% af reserveringerne ikke afhentes, og det estimeres, at der bruges
6 timer dagligt på at nedtage uafhentede materialer.
Københavns Kommune anmodede i 2015 daværende kulturminister Marianne Jelved om mulighed for at
kunne opkræve gebyrer for uafhentede reserveringer, hvilket ministeren i første omgang afviste. Københavns Kommune har derfor foreslået, at bibliotekerne i de store studiebyer (København, Roskilde, Odense,
Aarhus og Aalborg) i fællesskab ansøger om et frikommuneforsøg herom.
Da diskussionen også har været aktuel på Aalborg Bibliotekerne, indstilles det, at Sundheds- og Kulturudvalget foreslår Magistraten, at der gennemføres et frikommuneforsøg om at opkræve gebyrer ved uafhentede reserveringer i samarbejde med de øvrige store studiebyer.
Status på sundheds- og omsorgsområdet
Sundheds- og omsorgsdirektørerne i 6-byerne har drøftet mulighederne for, at 6-byerne kunne indgå i et
frikommuneforsøg på sundheds- og omsorgsområdet. Blandt de mulige emner er foreslået forskellige former
for tværsektorielt samarbejde, genoptræningsområdet, bevilling af hjælpemidler samt plejehjemstilsyn. De
foreslåede opgaveområder er i Aalborg Kommune placeret i Ældre- og Handicapforvaltningen, og eventuelle
forslag om konkrete forsøg forventes derfor fremsat af Ældre- og Handicapudvalget.
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Bilag:
Forslag fra Københavns Kommune om forsøg med gebyropkrævning for uafhentede reserveringer på
biblioteksområdet
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