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Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Møde den 13.09.2017
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Punkt 2.

Godkendelse af aktuel status 2017 - Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Tillægsbevilling 2017
2017-042506
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender,
at der på drift gives en tillægsbevilling på 541.000 kr. til Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv
Trafik og Administration,
at der på drift gives en tillægsbevilling på -22.288.000 kr. til Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt,
at der på drift gives en tillægsbevilling på -13.070.000 kr. til Sektor Kultur og Bibliotek, og
at der på anlæg gives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. til Sektor Kultur og Bibliotek.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturforvaltningens budget justeres med -34.817.000 kr. på driften og 1.500.000 kr. på anlæg
i forbindelse med midtvejsregulering af budget 2017.
På Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration tilføres budgettet 1.478.000 kr. vedr. Lovog cirkulæreprogram 2017, som vedrører Kræftplan IV. Reguleringen er afsat til Kvalitetsløft i den
kommunale rehabilitering inkl. senfølger samt hjælp til rygestop blandt særlige grupper. Tidligere års lov- og
cirkulæreprogram på Sundhedsområdet ”initiativer vedr. kronikere og lungesatsning m.v.” er besluttet
udmøntet, således at et beløb på 860.000 overføres fra Sundhedsrammen i Sektor Sundhedsfinansiering,
Kollektiv Trafik og Administration til Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt. Udmøntningen af stordriftsfordele
og rammebesparelser i budget 2017 tiltrådt af Budgetforligspartierne 13.02.17, er fordelt i forvaltningens
sektorer, og Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration reduceres med 77.000 kr.
Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet sker der følgende ændringer i Sektor Sundhed, Fritid og
Landdistrikts budget: En reduktion på 7.000 kr. vedr. frivilligområdet samt en tilførsel på 234.000 kr. til
udmøntning af ændring i Folkeoplysningsloven og Ligningsloven. Ændringerne har bl.a. medført, at
kriterierne for kommunens tilsynspligt med de foreninger, der modtager tilskud eller får tildelt et lokale, er
ændret. Der overføres 860.000 til Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt til initiativer vedr. kronikere og
lungesatsning, og endelig sker der en reduktion på 80.000 kr. vedr. udmøntningen af stordriftsfordele og
rammebesparelser i budget 2017 besluttet af Budgetforligspartierne. Ændringer i den interne huslejeordning
medfører, at den hidtidige huslejeopkrævning bortfalder, og sektorens budget reduceres i den forbindelse
med 23.295.000 kr.
På Sektor Kultur og Bibliotek reduceres driften med 93.000 kr. vedr. udmøntning af stordriftsfordele og
rammebesparelser. Ændringer i den interne huslejeordning medfører, at den hidtidige huslejeopkrævning
bortfalder, og sektorens budget reduceres i den forbindelse med 12.977.000 kr.
På Anlæg tilføres sektoren 1.500.000 kr. på baggrund af en ansøgning fra Fonden Art Center Mon AA om
støtte i 2017. Den 22. maj 2017 tiltrådte budgetforligspartierne at oversende sagen til Sundheds- og
Kulturforvaltningen.

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration
Lov- og cirkulæreprogrammet 2017, punkt 74, Kræftplan IV ...........................
Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning m.v., LCP 2016-19 ......................
Udmøntning af stordriftsfordele og rammebesparelser jf.
Budgetforligspartiernes beslutning 13.02.17 ...................................................
I alt sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration,
serviceudgifter ...............................................................................................

1.478
-860

0
0
0

-77

541

0

-7
234
860

0
0
0
0

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikter
Lov- og cirkulæreprogrammet 2017, punkt 12, Frivilligområdet .......................
Lov- og cirkulæreprogrammet 2017, punkt 53, Folkeoplysningsområdet .........
Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning m.v., LCP 2016-19, .....................
Udmøntning af stordriftsfordele og rammebesparelser jf.
Budgetforligspartiernes beslutning 13.02.17 ....................................................
Ændring i intern huslejeordning ........................................................................

-80
-23.295

I alt sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt, serviceudgifter .....................

-22.288
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Sektor: Kultur og Bibliotek
Udmøntning af stordriftsfordele og rammebesparelser jf.
budgetforligspartiernes beslutning 13.02.17.....................................................
Ændring i intern huslejeordning........................................................................

-93
-12.977

0

I alt Sektor Kultur og Bibliotek, serviceudgifter ..........................................

-13.070

0

Ændringer i alt – drift, serviceudgifter ........................................................

-34.817

0

ANLÆG 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Kultur og Biblioteker
Støtte til realisering af kunsthal og Scaraceno-værket Cloud City på Spritten
besluttet fa budgetforligspartierne 22.05.17 .....................................................

1.500

0

I alt sektor Kultur og Bibliotek, Anlæg ........................................................

1.500

0

Ændringer i alt - Anlæg .................................................................................

1.500

0
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Godkendelse af Aktivitetsrapport 1. halvår 2017 i Sundheds- og Kulturforvaltningen
2017-008667
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender Aktivitetsrapport 1.
halvår 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse – Godkendelse af aktivitetsrapport 1. halvår 2017 for Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Sundheds- og Kulturforvaltningen har i løbet af 2017 arbejdet med at skabe tættere sammenhæng mellem
forvaltningens mål, dokumentation og økonomi/budget. Som led heri er forvaltningens ledelsesinformation
blevet opdelt i økonomirapporter, aktivitetsrapporter og målopfyldelsesrapporter.
Aktivitetsrapporterne fokuserer på de aktiviteter, der findes inden for de enkelte forvaltningsområder. Der
laves en halvårlig aktivitetsrapport udelukkende med fokus på de aktiviteter, som forvaltningen vurderes at
kunne justere på i løbet af året, hvis tallene tilsiger et behov for det, samt en årlig rapport indeholdende et
bredere udvalg af aktiviteter inden for de enkelte forvaltningsområder. Denne aktuelle aktivitetsrapport
indeholder derfor færre tal end de årlige aktivitetsrapporter, idet det ikke er muligt at lave løbende justeringer
i driften på en række af Sundheds- og Kulturforvaltningens områder. I den foreliggende aktivitetsrapport er
der således præsenteret aktiviteten i Sundheds- og Kulturforvaltningen for første halvår 2017.
Kultur og Biblioteker
På Kultur og Biblioteksområdet er der præsenteret besøgstal. En sammenligning af første halvår 2016 og
2017 viser en større aktivitet i første halvår 2017, hvor besøgstallet er steget med ca. 25% i forhold til
samme tidspunkt året før. Det er desværre ikke muligt at opgive at opgive udlånstal for 1. halvår 2017, da en
overgang til nyt bibliotekssystem i marts 2017 har medført nogle problemer, der har forhindret dette.
Sundhed, Fritid og Landdistrikt
For Aalborg Sundhedscenter ses der ved sammenligning af første halvår 2016 og 2017 en stigning i antallet
af gennemførte og henviste i 2017. Yderligere viser aktiviteten på de borgerrettede tilbud i alt en større
aktivitet for første halvår 2017 end 2016, men dette skyldes hovedsageligt de flere proaktive indsatser f.eks.
sundhedssamtaler i 2017. Ligeledes er der flere forebyggende hjemmebesøg og færre borgere, der har
takket nej til et forebyggende hjemmebesøg i 2017 end 2016.
Center for Mental Sundhed er kommet godt i gang i 2016 med flere henviste, hvoraf nogle af disse dog
sorteres fra i screeningsprocessen, hvilket er et udtryk for, at tilbuddet stadig er nyt, og de forskellige
samarbejdsparter endnu ikke er fuldt ud i stand til at afgrænse målgruppen. Det samme er gældende for
første halvår 2017, og der er flere henviste og gennemførte i første halvår 2017 end samme periode i 2016.
Besøgstallene i svømmehallerne er tilnærmelsesvis ens for de to halvår med en svag stigning i enkelte
svømmehaller for første halvår 2017.
Kollektiv Trafik, Sundhedsfinansiering og Administration
For Kollektiv Trafik viser en gennemgang af aktiviteten på kørselskontoret viser, at der generelt er en
faldende udvikling, når 1. halvår 2016 og 2017 sammenlignes. Der har været færre ture, men prisen pr. tur
og antallet af unikke borgere er stort set det samme i de to halvår. Som følge af de færre ture i 1. halvår
2017 er der anvendt færre ressourcer i 2017.
For Sundhedsfinansiering viser en monitorering af den kommunale medfinansiering, der sammenligner 1.
halvår 2015-2017, at medfinansiering er tilnærmelsesvis ens henover de tre halvår. Der foreligger i øjeblikket
ikke tal for udgifter til sygesikring i juni måned, hvorfor tallet er mindre, end det reelt set er. Såfremt niveauet
for medfinansiering til sygesikring i juni måned i 2017 ligger på niveau med juni i 2015 og 2016, vil den
samlede medfinansiering for 2017 ligne medfinansieringen for 2015 og 2016.
Forvaltningsledelsen i Sundheds- og Kulturforvaltningen har for 2017 fremsat en målsætning om, at
sygefraværet i forvaltningen ikke må overskride 3,35%. Sygefraværet for første halvår 2017 ligger på 4,20%
og overskrider derfor i øjeblikket denne målsætning.
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Godkendelse af Målopfyldelsesrapport 1. halvår 2017 i Sundheds- og
Kulturforvaltningen
2017-001057
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender
Målopfyldelsesrapport 1. halvår 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Ledelsesinformationen i Sundheds- og Kulturforvaltningen består af økonomirapporter, aktivitetsrapporter og
målopfyldelsesrapporter. Den 16 maj 2017 godkendte Sundheds- og Kulturudvalget de mål inden for
forvaltningens områder, der indgår i denne Målopfyldelsesrapport med status for 1. halvår 2017.
Målopfyldelsesrapporten skal helt overordnet vurdere, hvordan det går med at opfylde Sundheds- og
Kulturforvaltningens politiske mål, som de er formuleret i overordnede politikker og strategier, opdelt i
forvaltningens hovedområder. Vurderingen af målopfyldelsen sker med udgangspunkt i en trafiklysmodel,
hvor en rød markering indikerer, at der ikke er sat initiativer i gang med henblik på målopfyldelse. En gul
markering signalerer, at en eller flere initiativer til opfyldelse af målet er sat i proces, mens en grøn markering
betyder, at målet er opfyldt eller de iværksatte initiativer bevæger sig i den retning.
Det fremgår af Målopfyldelsesrapporten 1. halvår 2017, at der inden for de fleste af de valgte politiske mål,
er igangsat en række initiativer med henblik på at opfylde målene, samtidig med at enkelte af målene
allerede er opfyldt. Flere af målene er af en karakter, som indikerer, at arbejdet med målet er en vedvarende
proces, som løbende kan udbygges og kvalitetsudvikles med udgangspunkt i politiske prioriteringer heraf,
eksempelvis målet om reducering af ulighed i sundhed, samt målet om at gøre den kollektive trafik grønnere.
Derfor kan der vanskeligt sættes et endeligt punktum for arbejdet, når målet er opfyldt, hvorfor denne status i
disse tilfælde indeholder en status for de nyere initiativer, der er iværksat i relation til målet. Således vil
status for målopfyldelsen for disse mål bero på en vurdering af, om der er tilstrækkelig fremdrift i aktiviteterne
til at kunne kategoriseres som grøn, eller om den skal være gul.
Sundhed: I forhold til målet om etablering af sundhedshuse, så er der i 2016 indviet Sundheds- og
Foreningshuset i Gandrup, og der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på etablering af sundhedshus i
Nibe. Styrkelse af røgindsatsen sker primært ved hjælp af partnerskaber og kampagner, som også er
initierede, sammen med en plan vedrørende brug af vandpiber. Målet om reducering af ulighed i sundhed
arbejdes med i form af en fælles handleplan mellem forvaltningerne, samtidig med at der arbejdes på at
udvikle et fælles Ulighedsbarometer til en løbende monitorering af status. I forhold til målet om at øge den
mentale sundhed så er der igangsat en kampagne ”Gør noget”, og Boblberg.dk har indtil videre opnået 2400
brugere. Samtidig er der fyldt op på holdene til ”Åben og Rolig”, mens det tilsvarende tilbud til unge samt
Kulturvitaminer også oplever stor tilstrømning. Udvikling af Aalborg Sundhedscenter sker i regi af en intern
arbejdsgruppe, som arbejder med en række anbefalinger til, hvordan det sikres, at sundhedscenteret leverer
de rette tilbud af høj kvalitet, til de rette borgere, på det rette tidspunkt.
Kollektiv trafik: Der er øget frekvensen på 2 buslinjer, hvilket har resulteret i en passagervækst på 2% fra
2015-2016. Busvejen på Hobrovej forventes færdiggjort i 2017 med henblik på at forbedre
fremkommeligheden, og der undersøges nu fremtidige muligheder for en grøn eldrift af busser. Endelig
arbejdes der med NTs mobilitetsplan på at forbedre landdistrikternes mulighed for at benytte den kollektive
trafik.
Kultur: Målet om forbedring, udvikling og etablering af fysiske rammer er sat i proces med sindetskrivelse og
dialog vedrørende etablering af kunstcenter på Spritten, projektudvikling af Aalborghus Slot, samt renovering
af Trekantens café. Samtidig har Kunsthal Nord etableret et videns- og læringsrum, og Nordkraft Event er
ved at forbedre lydforholdene i Kedelhallen. What’s Aalborg og AabenAalborg er lanceret, Trekantens
hjemmeside er opdateret, og Stadsarkivet har klargjort videoreferater af byrådsmøder til online publicering
med henblik på at udvikle digitale platforme. Der arbejdes fortsat på deltagelse i events og samskabelse i
forhold til konkrete aktiviteter, og der samarbejdet om en række konkrete aktiviteter for at understøtte nye
kulturelle udtryk, heriblandt tårnet Inés i Vestre Fjordpark, 3 nye kunstværker i landdistrikterne, samt
udvikling af Land Art projektet Ellen ved lufthavnen. Endvidere er Kulturens Morgenmøde et nyt initiativ, der
sammen med andre tiltag er med til at udvikle og styrke parternskaber og samarbejder, samt synliggøre
kulturens værdi og resultater for offentligheden. Endelig er der fokus på øget inddragelse af frivillige med
Frivilligkonferencen og Kunstfestivalen i Kunsthal Nord.
Biblioteker: På bibliotekerne er der mål om at udvikle nye former for biblioteksbetjening af børn gennem
eksempelvis ny-indretning af Vejgaard Bibliotek med en skarpere familieprofil, indkøb af aktivitetskasser og
et projekt for udskolingsbørn. Samtidig er der nedsat en arbejdsgruppe med unge biblioteksbrugere og
afholdelse af vælgermøde med unge med henblik på at skabe nye og flere unge brugere. Endelig arbejdes
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der med nye metoder til sproglig stimulering, idet biblioteket besøger børnehaver, motiverer unge læsere
mellem 20-35 år med et nyt litteraturformidlingskoncept, samt tilbyder højtlæsning for voksne.
Fritid: Med henblik på at fremme det forpligtende fællesskab og folkeoplysningsbegrebets rummelighed er
der dialog med foreninger, og Udviklingspuljen understøtter relevante initiativer hertil. Aalborg Kommune er
Visionskommune ”Bevæg dig for livet”, der sammen med andre initiativer og udviklingsprojekter, er med til at
fremme borgernes mulighed for et aktivt fritidsliv, heriblandt udvikling af Vestre Fjordpark, ”United by Street”
og GME Streetmekka. Der er afviklet frivillighedsarrangement for foreninger og ildsjæle for at
erfaringsudveksle og gøre det lettere at være frivillig. Derudover er der etableret partnerskaber og
playmakerfunktionen, der har til formål at integrere foreningerne i skolernes hverdag. Endelig sikres egnede
rammer til fritidslivet gennem bæredygtig anvendelse og drift af faciliteter, tilskud til energirenovering af
faciliteter, kapacitetsanalyser af faciliteter, samt deltagelse i forskningsprojekt omkring dette.
Landdistrikter: Der arbejdes med at udvikle byernes fysiske rammer med kvalitetsløft og dialog med borgere
og foreninger. Det lokale initiativ støttes gennem puljer, og der er indviet flere større projekter i landdistriktet.
Aalborg Fjordland udvikles med 3 nye cykelruter og Halkær Mølle er under omdannelse til et grønt
forsamlingshus som led i at fremme oplevelses- og aktivitetsmål og sikre bedre adgang til naturoplevelser og
det åbne land. Slutteligt arbejdes der med målet om at styrke kendskabet til byer og lokalområders særlige
identitet og kvaliteter gennem projektet ”Udvikling i din by”, der i 2017 har afsat midler til projekt
landsbyklynger ”Rundt om Hammer Bakker – stærkere sammen”.
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Punkt 5.

Godkendelse af merudgifter i forbindelse med voldgiftsagen om Nordkraft
2017-035783
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at merudgifter i forbindelse med afslutning
af voldgiftssagen vedrørende ombygningen af Nordkraft finansieres af kassebeholdningen.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune besluttede i december 2011 at anlægge voldgiftssag mod Cubo Arkitekterne for
merudgifter i forbindelse med ombygningen af Nordkraft. Voldgiftssagen blev anlagt, før det endelige krav
var gjort op for at undgå forældelse.
I løbet af 2012 blev der gennemført forligsdrøftelser, dog uden resultat. Parallelt hermed blev der gennemført
en granskning af en uvildig revisor med henblik på at opgøre Aalborg Kommunes tab.
Erstatningskravet blev opgjort til 13,5 mio. kr. fordelt på 11,5 mio. kr. for fordyrelse af byggeriet i form af
ekstraarbejder, som burde være indeholdt i tilbuddet, utilstrækkelige lydkonstruktioner og manglende
planlægning og styring af byggeriet. Herud over var der krav om nedslag i rådgiverhonorar på 2 mio. kr.
I 2015 blev der gennemført syn og skøn af de lydmæssige problemstillinger. Dette syn og skøn – med en
langvarig efterfølgende korrespondance med uddybende spørgsmål – understøttede ikke kommunens
sagsanlæg væsentligt, også set i forhold til de omkostninger, der har været forbundet med at forberede
sagen. På den baggrund indstillede Sundheds- og Kulturudvalget i foråret 2017 at indlede
forligsforhandlinger med henblik på at afslutte sagen. Magistraten tilsluttede sig beslutningen.
Der er i juni 2017 indgået forlig på 250.000 kr. i kommunens favør til fuld og endelig afgørelse i sagen.
Der har pt. været omkostninger på 2,95 mio. kr. til advokat, bygherrerådgiver og voldgiftssag.
Ekstraudgiften på 2,70 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.
Tidsplan:
Budgetforligspartierne 2. oktober
Magistraten den 2. oktober
Byrådet den 9. oktober
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Punkt 6.

Godkendelse af bevilling til udbedring af ovenlys på Kunsten
2017-042148
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet bevilger 5 mio kr.i 2017 til nye ovenlysvinduer på
Kunsten, og at bevillingen finansieres af de i kassebeholdningen disponerede midler til kulturelle
investeringer.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Kunsten har ansøgt Aalborg Kommune om et tilskud til udbedring af ovenlysvinduer på 5 mio. kr.
Kunstens ovenlys er udsat for vandindtrængning.
Hele udbedringsprojektet andrager kr. 15 mio. og er af helt afgørende betydning for, at Kunsten kan fungere
som museum og samtidig kan tage vare på den fredede bygning af Alvar Aalto.
Det vil være af allerstørste betydning, hvis Aalborg Kommune vil støtte op om denne væsentlige
fremtidssikring af et museum og en bygning, der siden sin restaurering og revitalisering har oplevet stor
fremgang og opbakning.
Det Obelske Familiefond og A. P. Møller Fonden støtter projektet med hver 5 mio. kr. En forudsætning for
disse bevillinger er, at Aalborg Kommune engagerer sig økonomisk.
Sideløbende med projektet kører Kunsten en klagesag via advokat.
Vedr. ovenlys er det Kunstens vurdering, at syn- og skønsmanden entydigt lægger skylden på rådgiver,
hvorfor Kunsten forventer en erstatning.
Denne erstatning vil kunne fratrækkes det bidrag, Kunsten søger Aalborg Kommune om.

Baggrund
Den 22. januar 2016 genåbnede Kunsten Museum of Modern Art efter en storstilet restaurering og
revitalisering. Imidlertid viste det sig, at totalrådgiver ikke havde løst ét af de mest afgørende
bygningsmæssige problemer korrekt. Kort før genåbningen trængte der nemlig vand ind af museets
ovenlysvinduer, der forefindes i halvdelen af museets udstillingssale i den øvre etage.
Ud over udefrakommende vandindtrængning viste denne indtrængning sig også at bestå af mørk
kondensvand med spor af tjære, der trængte ind dagen før åbningen. Hele natten arbejdede
entreprenørerne med at spænde papir ud i loftet, så den værste indtrængning kunne blive opfanget og
museet kunne indvies uden for mange skrammer.
Kunsten og byggeriets styregruppe, der består af repræsentanter fra Kunstens bestyrelse, A.P. Møller
Fonden, Det Obelske Familiefond og Aalborg Kommune, har ikke haft grund til at tro, at totalrådgiver i
byggefasen ikke løste deres opgave korrekt. Siden museets åbning i 1972 har der været problemer med
dryppende vand fra samtlige otte ovenlys, hvorfor udbedringen af disse i udbudsmaterialet havde højeste
prioritet. Til grund for udbudsmaterialet lå restaureringsarkitekt Søren Kibsgaards gennemarbejdede
masterplan fra 2011, der dannede grundlag for både den oprindelige ansøgning samt udbudsmaterialet.
Totalrådgiver har løbende forsikret, at det blev udført korrekt, hvilket desværre viste sig ikke at være tilfældet
trods de gentagne sikringer om det modsatte, hvilket er dokumenteret i diverse referater fra bygge- og
bygherremøder.
Siden åbningen har Kunsten derfor arbejdet på at få ansvaret placeret for den manglende udbedring af de
omfattende problemer med fugt i ovenlyskonstruktionerne, forårsaget af kondens og utætheder i
konstruktionerne. Der foreligger en skønserklæring dateret 07.08.2016 udarbejdet af arkitekt Ole Dreyer,
Aarhus, der ensidigt placerer ansvaret for dette hos totalrådgiver, som han konkluderer ikke har levet op til
sit ansvar. Kunsten har sendt et klageskrift til totalrådgiver, hvor den manglende udbedring af ovenlysene
udgør et væsentligt element.
Sideløbende med udarbejdelsen af klageskriftet har Kunsten bedt restaureringsarkitekt Søren Kibsgaard om
at arbejde på en løsning af problemet. Søren Kibsgaard har nu afsluttet sine forundersøgelser og færdiggjort
sit forprojekt, der beskriver en løsning, som vil koste kr. 15 mio. Det er afgørende, at arbejdet påbegyndes
allerede i august 2017, idet udbedringen er fuldstændig essentiel for Kunstens virke som museum og
desuden er vejrafhængig, hvorfor en udbedring dårligt vil kunne udskydes endnu et år.
Tidsplan
Projektet er påbegyndt i august 2017 af vejrmæssige årsager for at sikre, at Kunsten kan fungere som
museum. Licitationen er afsluttet, og byggearbejdet er påbegyndt i august 2017 og afsluttes senest ultimo
marts 2018.
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Museet vil være i drift i hele byggeperioden, hvorfor der skal bygges sikringsvægge ind til byggeområdet.
Med besøgsrekord i 2016 og mange væsentlige udstillinger på programmet i 2017 finder Kunsten det
ubærligt at lukke hele museet.
Organisering
Der er indgået aftale om fast honorar med restaureringsarkitekt Søren Kibsgaard, der vil være ansvarlig for
projektet. Bygherrerådgiver for Kunsten vil være ingeniør John Karl Jensen fra Niras, der også har fungeret
som bygherrerådgiver under det store byggeprojekt. Der vil ugentligt blive afholdt byggemøder og månedligt
bygherremøder. Forvalter Ian James Duff vil være tilknyttet Søren Kibsgaard i processen. Styregruppen for
byggeprojektet forventes fortsat at følge og blive opdateret på delprojektet.
Fredningen
D.d. har fredningsmyndighederne godkendt byggeprojektet efter en række bearbejdninger.
Økonomi:
Som en del af rådgivningsydelsen under forprojektet er der udarbejdet bygningsdelsoverslag og opstillet
budget for de samlede forventede byggeomkostninger. I alt kr. 13.600.000 ekskl. moms, inkl. diverse
omkostninger. Med en estimeret delvis momsprocent på 59% vil projektet samlet lande på en sum på kr.
15.000.000.
Tidsplan:
Budgetforligspartierne 2. oktober
Magistraten 2. oktober
Byrådet 9. oktober

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 13.09.2017
kl. 11.00

Side 16
3 afaf334

Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 7.

Drøftelse af udviklingsaftale mellem Aalborg Karneval og Aalborg Kommune for
perioden 2018 - 2021
2017-039380
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter Aalborg Karnevals
oplæg til ny samarbejdsaftale gældende for perioden 2018-2021.
Beslutning:
Drøftedes.

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 13.09.2017
kl. 11.00

Side 17
1 afaf434

Sundheds- og Kulturudvalget
Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune indgår flerårige aftaler med kulturinstitutioner, der modtager et kommunalt tilskud på
500.000 kr. eller derover. Aftalerne fungerer som et dialog- og styringsværktøj i samarbejdet mellem Aalborg
Kommune og institutionen samt internt for hhv. kommune og kulturaktør. Aftalerne indgår i kommunens
almindelige tilsyn.
Når Aalborg Kommune yder tilskud til institutionen, har kommunen pligt til at føre tilsyn med, at tilskuddet
anvendes til de formål, hvortil det er udbetalt. Aftalerne tager afsæt i Aalborg Kommunes Kulturpolitik for
2013-2018 og i institutionernes formål og opgaver, jf. institutionernes vedtægter.
Aftalerne skal være med til at fremme og udvikle kulturlivet i Aalborg Kommune og understøtte Aalborg
Karnevals tilbud. Aftalerne giver således Aalborg Kommune samt ledelse og bestyrelse i institutionen et
fælles afsæt
for strategisk planlægning, langsigtede beslutninger og målrettede indsatser på de områder, aftalerne
omfatter.
Aalborg Karnevals samarbejdsaftale med Aalborg Kommune står foran fornyelse. Sundheds- og
Kulturforvaltningen har derfor indledt et samarbejde med institutionen med det formål at udarbejde et oplæg
til en ny samarbejdsaftale, der skal gælde for perioden 2018-2021.
I henhold til ”procedure for indgåelse af samarbejdsaftaler med kulturinstitutioner” har Sundheds- og
Kulturforvaltningen inviteret institutionslederen til at fremlægge den kommende samarbejdsaftales
overordnede målsætninger for Sundheds- og Kulturudvalget. Formålet hermed er at få en pejling på, om de
overordnede målsætninger i den kommende aftale harmonerer med de tanker og ønsker, udvalget har gjort
sig i forhold til, hvilken retning Aalborg Karneval skal bevæge sig i.
Når udvalget har givet feedback, fortsætter processen med at konkretisere udviklingsmålene således
samarbejdsaftalen kan færdigformuleres til endelig godkendelse i Sundheds- og Kulturudvalget.

Aalborg Karnevals oplæg fokuserer på følgende elementer:
1.
2.
3.
4.
5.

Udvikling af begivenheder
Service for deltagere
Service for byens borgere
Service for byens erhvervsliv
Udvikling af sammenhængskraften mellem skoler, kulturskoler og Aalborg Karneval

Udvikling af begivenheder
Aalborg Karneval er begyndt at arbejde med at ændre byens rum. Dels med tribuner til den internationale
parade samt oppustelige tentakler på Vesterbro og tyrens begravelse på Gabels torv. Det er en udvikling,
som gerne skal fortsættes til glæde for byens borgere og for deltagerne, og det er hidtil blevet modtaget
meget positivt.
Derudover vil Aalborg Karneval gerne udvide mulighederne for at genanvende logstikken i Kildeparken, så
lokale spillesteder kan udnytte den opbyggede kapacitet til at skabe større begivenheder og mere kulturelt
indhold i Aalborg. Det koster omkring DKK 2 mio. at opbygge kildeparken til en stor begivenhed som Aalborg
Karneval, og det vil være oplagt, at denne produktion udnyttes til andre koncerter mm.
Service for borgerne og for deltagerne
Aalborg Karneval har et ønske om, at Aalborg Kommune aktivt er med til at sikre, at borgerne føler sig hørt,
gener mindskes, informationsniveau øges og de 40.000 deltagere, som kommer udenbys fra, bydes
velkommen, når de ankommer til Aalborg. Ideer til Aalborg Kommunes styrkede indsats kan inkludere:
-

information via e-boks til beboere i midtbyen om adgangveje dels til paraderuter og del til midtbyen
(som jo er åben under alle vores begivnheder)
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-

Velkomstskilte ved tilkørselsveje (banegård, busstation, hovedveje mm) med en velkomst til de 40.000
karnevalister, som kommer udefra.
Information til indskoling/kulturskoler omkring børnekarneval

En af de største udfordringer for byens borgere i forbindelse med afviklingen af Aalborg Karneval er urinering
i eksempelvis baggårde. Allerede nu hegner Aalborg Karneval en del baggårde, som ligger op mod
paraderuterne, men foreningen har ikke ressourcer til at hegne alle baggårde i sidegaderne. En sådan
indsats kræver følgende for at kunne realiseres:
-

Flere hegn til baggårde + 2 urinaler foran hver baggård.
Større informationsniveau til beboere i postnumre Aalborg og Nørresundby omkring afspærring af veje,
sikkerhed, kontaktpersoner, rengøring mm. Dette kan gøres kommunalt gennem e-boks.

Derudover er deltagerantallet gået fra 50.000 til +70.000 over de sidste fire år, og paraderne vokser med
cirka 5.000 årligt. Det kræver en ny logistik og en ny service idet der er et udtrykt ønske om en højere
sikkerhed og bedre sanitet:
-

Flere toiletter (indeholdt i service til byens borgere)
Sikkerhedsforanstaltninger (terrorsikring, præhospital, førstehjælp og vagter i alle tre parader)

Service for byens erhvervsliv
Aalborg Karneval er klart den største årlige begivenhed i Aalborg. Det er Aalborg Karnevals opfattelse, at der
er en uudnyttet profilerings- og samarbejdsmulighed med Business Aalborg, Visit Aalborg, Visit Nordjylland,
Aalborg City eller Aalborg Event om at udnytte de store publikumsmasser til at skabe afsæt for nye
forretningsmuligheder for byens erhvervsliv. Aalborg Karnevals målgruppe på 16-28 år er meget svære at
komme i dialog med, men Aalborg Karneval har en effektiv kommunikationsplatform, som
samarbejdspartnere kunne udnytte.
Aalborg Karneval vil gerne sammen med Aalborg Kommune udvikle en kommunikationsplatform, så
Nordjyske virksomheder kan få en langt større del af den forretning, som er afledt af Aalborg Karneval, og
som skaber et forpligtende samarbejde med Business Aalborg, Visit Nordjylland, Visit Aalborg og Aalborg
Event.
Udvikling af sammenhængskraften mellem skoler, kulturskoler og Aalborg Karneval
Aalborg Karneval vil gerne kunne invitere alle indskolingsklasser i Aalborg kommune gratis til børnekarneval.
Derudover vil Aalborg Karneval gerne bygge en større scene til de nordjyske kulturskoler, hvor
kulturskolerne kan give deres dygtige elever mulighed for at optræde til en stor udendørs koncert under
børnekarneval i Kildeparken.
Sundheds- og Kulturforvaltningen gør opmærksom på, at en del af Aalborg Karnevals aftaleelementer er tæt
sammenknyttet med foreningens fremsatte budgetønske på en forhøjelse af Aalborg Kommunes tilskud med
kr. 500.000.
Bilag: Aalborg Karnevals oplæg til ny samarbejdsaftale
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Bilag:
Aalborg Karnevals oplæg til samarbejdsaftale 2018 - 2021
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Punkt 8.

Godkendelse af Aalborg Kommunes Ligestillingsredegørelse 2017
2017-012338
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender udkast til Aalborg Kommunes
Ligestillingsredegørelse 2017.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Alle kommuner skal efter Ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.
Ligestillingsredegørelsen for 2017 for det kommunale område beskriver perioden 1. november
2015 til 31. oktober 2017.
Ligestillingsredegørelserne følger op på Ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder
inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og
forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling mellem
kvinder og mænd. Indberetningen sker i form af et fast defineret spørgeskema. Formålet med
ligestillingsredegørelsen er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som
inspiration til det videre arbejde med ligestilling både inden for personaleområdet og
kerneopgaverne.
Byrådet skal efter ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse inden
fremsendelse til ministeren for Ligestilling.
Alle forvaltninger i Aalborg Kommune har fået spørgeskemaet tilsendt og har udfyldt for egen
forvaltning. Besvarelserne fra forvaltningerne har en vis spredning og kommunens samlede
besvarelse er derfor baseret på vurdering ud fra placeringen af forvaltningernes besvarelser.
Redegørelsen er inddelt i følgende temaer;
 Politikker på personaleområdet
 Handlinger på personaleområdet
 Fakta på personaleområdet
 Forventede resultater på personaleområdet
 Politikker for ligestilling i kerneydelser (borgerrettede ydelser)
 Handlinger for ligestilling i kerneydelser
 Kønssammensætning i råd, nævn og udvalg (nedsat i perioden 1. september 2015 til 31.
oktober 2017)
 Forventede resultater i forhold til kerneydelser
 Afsluttende kommentarer.
For hvert tema er der en række spørgsmål om bl.a. måltal og målsætninger, typer af indsatser mv.
I bilag ses forslag til Aalborg Kommunes Ligestillingsredegørelse 2017. Ligestillingsredegørelsen
skal indberettes efter Byrådets godkendelse inden 1. november 2017.
Spørgeskemaet, som ministeriet anvender til Ligestillingsredegørelsen, er ens for alle kommuner.
Derfor er der ikke mulighed for at gå dybden med besvarelserne ud over den, som skemaet
tillader, eller beskrive andre indsatser, som kan have betydning for ligestilling.
Der spørges i ligestillingsredegørelsen bl.a. til kommunens indsatser i forhold til ligestilling i
kerneydelsen. Aalborg Kommunes Ligestillingsudvalg har i 2016 opfordret forvaltningerne til at
sætte ligestillingsvurdering på dagsordenen og drøfte, hvordan ligestillingsvurdering kan anvendes
som værktøj i arbejdet med kerneydelser. Det er Ligestillingsudvalgets vurdering, at der flere
steder er fokus på behovet for at designe borgerrettede ydelser, så de i højere grad har samme
effekter for borgerne trods kønsforskelle. Af eksempler kan her nævnes biblioteksudbud,
sundhedstilbud og forskelle i drenge og pigers karakterer i folkeskolen. Ligestillingsudvalget vil
følge dette.
Tidsplan:
Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget

13. september
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Magistraten
Byrådet

2. oktober
9. oktober

Ligestillingsredegørelsen sendes til orientering til Hoved-Med efter byrådets behandling.
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Bilag:
Ligestillingsredegørelse_7 sept.
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Punkt 9.

Godkendelse af udkast til fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir "Sundhed i
Nordjylland" - fælleskommunale fokusområder
2017-039849
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender udkast til "Sundhed i
Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder".
Beslutning:
Godkendt.
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Bilag:
Godkendelse af udkast til fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir "Sundhed i Nordjylland" fælleskommunale fokusområder
Udkast til "Sundhed i Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder"
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Punkt 10.

Orientering om status og evaluering af indsatsen "Mental sundhed på
ungdomsuddannelserne" 2016/2017
2017-028253
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering status og
evaluering af indsatsen "Mental sundhed på ungdomsuddannelserne" 2016/2017.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Mental Sundhed på Ungdomsuddannelserne er et relativt nyt tilbud til unge på ungdomsuddannelserne.
Resultaterne efter udrulningen i skoleåret 2016/2017 er særdeles gode. Næsten alle
ungdomsuddannelsesinstitutionerne har taget imod tilbuddet, og flere skoler venter. Effektresultaterne for de
unge, som har gået på kurset Åben og Rolig for unge, viser, at de unge oplever et signifikant fald i
stressscore og symptomer på depression. Indsatsen vurderes derfor at være et godt bidrag til at forebygge,
at unge udvikler alvorligere psykiske problemstillinger.
Sundheds- og Kulturforvaltningen fik ved budgetforhandlinger i 2015 midler til en forebyggende indsats over
for psykisk sårbare unge på ungdomsuddannelserne.
Udviklingen af tilbuddet ”Mental Sundhed på Ungdomsuddannelserne” er sket på baggrund af et
forskningsprojekt, som forvaltningen første halve år af 2016 gennemførte sammen med Center for Psykisk
Sundhedsfremme, Danmarks Pædagogiske Universitet og to gymnasier i Aalborg. Forskningsprojektet har
1
foreløbigt resulteret i tre rapporter. Projektet havde primært til formål at udvikle og afprøve et særligt Åben
og Roligt koncept for unge. Forskningsprojektet viste, at elever som deltog i pilotafprøvningerne af det
tilpassede Åben og Rolig koncept for unge oplevede signifikante forbedringer på deres stressniveau.
Kursusdeltagerne blev testet 7 måneder efter kursusafslutning – de havde fastholdt deres forbedringer.
På baggrund af resultaterne fra forskningsprojektet og på baggrund af sparring med ungdomsuddannelserne
udviklede Center for Mental Sundhed stepped-care modellen ”Mental Sundhed på Ungdomsuddannelserne”.
Spor 1
Forebyggelse
(Gratis)

Spor 2
Tidlig opsporing
(Gratis)

Spor 3
Individuel intervention
(Mod betaling)

Styrke fastholdelse på
uddannelse og fremme mental
sundhed

Forebygge dropout og styrke
trivsel

Forebygge dropout og styrke
trivsel

(Kræver henvisning)

(Kræver henvisning)

Kurset ”Åben og Rolig for unge”
(6x 1,5 time) + forsamtale og 2
individuelle samtaler.
Målgruppe: elever, der oplever
pres og symptomer på stress.

Individuelle psykologsamtaler.
(Forsamtale + max 8 sessioner)
Målgruppe: elever, der har psykisk
mistrivsel og er i risiko for dropout.

45 minutters klasseundervisning
om stress, stresshåndtering og
styrkelse af mental sundhed.
App + hjemmeside.
Målgruppe: alle elever.

Status på skoleåret 2016/2017:
I skoleåret 2016/2017 har vi udrullet spor 1 og spor 2 på Nørresundby Gymnasium og HF, Aalborg
Katedralskole, Aalborghus Gymnasium, Aalborg Studenterkursus og Aalborg Handelsskole. Status på
indsatsen er følgende:
1

Christian Gaden Jensen, ”Åben og Rolig for Unge – evalueringsrapport 2016” og ”Langtidseffekterne for Åben og Rolig for unge – 7
måneders followup”, 2017, Center for Psykisk Sundhedsfremme
Anne Maj Nielsen og Laila Lagermann, ”Stress i gymnasiet – hvad stresser gymnasieelever og hvordan forebyggelse og behandling
virker med åben og Rolig for unge, 2016, DPU, Århus Universitet.
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Undervisning af 83 klasser (ca. 1.952 elever) i stress og mental sundhed.
o Formålet er dels at afdramatisere normale og ufarlige stressreaktioner, som alle oplever
med jævne mellemrum. Og dels at gøre opmærksom på tegn på usunde stresstilstande.
Eleverne præsenteres for forskellige værkstøjer – herunder også vigtigheden af at have et
aktivt fritidsliv.



Afholdelse af otte Åben og Rolig hold for unge.
o Konceptet er komprimeret til 6 x 1½ time inkl. forsamtale og to personlige samtaler.
Kurserne afholdes på skolen og så vidt muligt i skoletiden. Der kan deltage 10 elever på
hvert hold.
o Det er studievejlederne eller skolens coach, der henviser til kurset. Der var henvist i alt 128
elever og afholdt forsamtaler med 121 elever. 80 elever blev optaget på hold. (Heraf
gennemførte 58 elever, da 9 elever slet ikke mødte op til kursusstart, og da 13 elever frafaldt
kurset undervejs).
o Kursusdeltagerne oplevede søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, nedsat hukommelse,
hovedping, tristed, oplevelse af pres, angstsymptomer mv.



Tilbud om individuel psykologsamtale på ét gymnasium mod betaling. Psykologen har ca. været til
rådighed på gymnasiet én dag om ugen.

Effektresultater på deltagelse i Åben og Rolig for Unge
Eleverne udfylder et før- og eftermålingsskema. På baggrund af de selvrapporterede data ses følgende
resultater:






Et stort og signifikant fald i stressscore. Resultaterne støtter en væsentlig forbedring af reel
betydning for de unges stressoplevelse.
Store og signifikante reduktioner af depressionssymptomer.
Stor og signifikant stigning i deltagernes mentale sundhed, men de unge kursister har dårligere
mental sundhed end de voksne stressede.
Ingen ændring i de unges opfattelse af deres kropslige sundhed. Dette var dog heller ikke
problematisk høj.
Medium og signifikant reduktion i de unges søvnforstyrrelser.

Erfaringerne og resultaterne fra første skoleår viser, at modellen og konceptet har et stort potentiale i forhold
til at forebygge, at de unges stressniveau udvikler sig og i værste fald resulterer i alvorligere psykiske
problemer. Stepped-care modellen er relevant, da undervisningen i klasser både afdramatiserer og gør det
legalt at være åben om følelsen af stress og mistrivsel. For de elever, som åbner op for dette, er der hjælp at
hente gennem kurset Åben og Rolig for Unge. Samtidig er det af stor betydning, at indsatsen sker der, hvor
de unge færdes til dagligt – og at Center for Mental Sundhed arbejder tæt sammen med de medarbejdere på
skolerne, som i forvejen arbejder med de unges trivsel.
I det kommende skoleår vil Center for Mental Sundhed have fokus på at forbedre og videreudvikle modellen
bl.a. ved en øget indsats mod frafald, rekruttering af flere drenge, information til forældrene, tæt samarbejde
med Sund Ung og fastholdelse af det særdeles gode og nære samarbejde vi har med
ungdomsuddannelsernes ledelser og medarbejdere.
Planer for skoleåret 2017/2018
I det kommende skoleår har vi lavet aftale med Aalborghus Gymnasium, Nørresundby Gymnasium, Aalborg
Katedralskole, Aalborg Tekniske Gymnasium, Aalborg Studenterkursus og Aalborg Handelsskole. VUC og
Hasseris Gymnasium er de næste skoler. Fire af skolerne har fra dette skoleår også indgået aftale om køb af
individuel psykologsamtaler til elever med alvorligere psykiske problemer (Spor 3).
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Bilag:
Status og evaluering af indsatsen Mental Sundhed på Ungdomsuddannelserne
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Punkt 11.

Orientering
Rådmanden orienterede om afholdelse af fodboldturnering og Eid-fest i Mellervanghallen.
Direktøren orienterede om Nordisk Folkesundhedskonference.
Tim Rejnholdt Olsen orienterede om opfølgning på anlægsbudgettet.
Tommi Nielsen orienterede om status på den regionale/kommunale børneprofil.
Beslutning:
Til orientering.
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Bilag:
Oversigt over Sundheds- og Kulturudvalgets aktiviteter
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Punkt 12.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Nuuradiin S. Hussein var fraværende.
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Punkt 13.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Nuuradiin S. Hussein var fraværende.
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