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Magistraten

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 1 af 27
1

Magistraten

Punkt 2.

Godkendelse af kommuneplantillæg 2.016 og Lokalplan 2-4-106 Erhverv m.m.,
Lufthavnsvej og Thistedvej, Lindholm (1. forelæggelse)
2016-002310
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 2-4-106.
forslag til Kommuneplantillæg 2.016.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 2
1 af 27
4

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 2-4-106
Kommuneplantillæg 2.016 http://www.aalborgkommuneplan.dk/global-services/nyheder/nyhed_2-016politisk.aspx
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre en revitalisering af de erhvervsarealer, der ligger i tilknytning til
krydset Thistedvej/Lufthavnsvej. Området udgør et knudepunkt for den daglige trafik til og fra Aalborg
Lufthavn, der ligger lidt længere mod nord, og er samtidig den nordvestlige 'port' til Nørresundby og
Aalborg. Lokalplanområdet har således en særdeles synlig og strategisk vigtig placering i Aalborg, og er det
første og sidste indtryk mange borgere og besøgende får af byen.

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 3
2 af 27
4

Magistraten
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 2.016 er udarbejdet med henblik på at sikre mulighed for at omdanne et område, der i
dag er udlagt til vejanlæg (en del af den tidligere reservation til 3. Limfjordsforbindelse – Lindholmlinjen) og
industrielle formål til et lettere erhvervsområde. Derudover justerer tillægget på afgrænsninger og foretager
mindre ændringer i anvendelsesmuligheder og de bebyggelsesregulerende bestemmelser for det blandede
bolig- og erhvervsområde øst for Thistedvej, området for Lindholm Industripark og de tilstødende rekreative
områder.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for kontorer, lettere erhverv og andre servicevirksomheder, der ønsker en synlig
placering og god infrastruktur. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at der i et mindre omfang kan
opføres boliger øst for Thistedvej.
Bebyggelse i lokalplanområdet vil visuelt være meget synlig fra flere lokaliteter ikke mindst Thistedvej som er
en af hovedindfaldsvejene til Nørresundby og Aalborg. Derfor indeholder lokalplanen specifikke krav til
højder, skiltning mm. Specielt langs Thistedvej og langs Lufthavnsvej er der stillet krav til grønne forarealer
og facadebyggelinjer.
Lokalplanområdet ligger hvor det åbne land møder byen, og hvor Thistedvej skifter karakter fra landevej til
bygade. I planen er der derfor lagt særligt vægt på, at nybyggeri og grønne forarealer tilsammen skal danne
en landskabelig og visuelt veldefineret 'byport', som sikrer et mere harmonisk møde mellem by og land, end
det er tilfældet i dag.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Thistedvej og Lufthavnsvej via et nyt signalreguleret kryds ved
Thistedvej, Lufthavnsvej og Åblink. Ud over vejadgang sikrer det nye kryds sikker passage for gående og
cyklister og en sammenkobling af stiforbindelser øst og vest for lokalplanområdet.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplanerne 12-007 Lindholm Industripark og lokalplan 12-008
Vestforbindelsen Nord og del af Lindholm der udlægger området til hhv. industriområde og vejanlæg.
Lokalplanerne ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 2-4-106 i forbindelse med den endelige
godkendelse.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Med undtagelse af delområde B1 og B2 er lokalplanområdet ejet af Aalborg Kommune. Gennemførelsen af
lokalplanen betyder, at kommunen kan forvente at få både udgifter og indtægter. Der er udgifter forbundet
med omlægning af det eksisterende vejkryds Thistedvej/Lufthavnsvej og etablering af et nyt signalreguleret
kryds ved Thistedvej/Lufthavnsvej/Åblink. Samtidigt kan kommunen forvente at få indtægt ved salg af arealer
i delområde A1, A2, C1 og C2.
Der er en forventet udgift til omlæggelse af krydset på ca. 6.500.000 kr., ekskl. evt. udgifter til flytning af
forsyningsledninger.
Det er en forudsætning for en fuld realisering af det kommunale grundsalg, at det nye kryds anlægges, da
det vil frigive areal til udvikling af lokalplanens delområder A2 og C2.

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 4
3 af 27
4

Magistraten
Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 2.016 for området ved Lufthavnsvej og Thistedvej i Lindholm
Udkast til Lokalplan 2-4-106 Erhverv m.m., Lufthavnsvej og Thistedvej, Lindholm

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 5
4 af 27
4

Magistraten

Punkt 3.

Godkendelse af kommuneplantillæg 6.025 og lokalplan 6-3-107, boliger, Carl Nielsens
Vej, Frejlev (1. forelæggelse)
2017-032616
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 6-3-107.
forslag til Kommuneplantillæg 6.025.
at der ikke skal laves en miljørapport
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
By- og Landskabsudvalget har udsat sagen.
Beslutning:
Udgik.

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 6
1 af 27
4

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 6-3-107
Kommuneplantillæg 6-025
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for etablering af den sidste del af boligområdet øst for Griegsvej.
Planerne giver mulighed for boligbebyggelse i form af parcelhuse i den nordlige del af området og
etageboliger i den sydlige del af området op mod Nibevej.
Kommuneplantillæggets indhold
Den eksisterende kommuneplanramme 6.3.B7 for boligområdet vest for skolen udvides til også at omfatte
det område, som lokalplan 6-3-107 omfatter. Kommuneplanrammen giver mulighed for
parcelhusbebyggelse, og længst syd på ved Nibevej er der mulighed for etagebebyggelse i op til 3 etager.

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 7
2 af 27
4

Magistraten
Som en konsekvens af at boligområdet udvides, ændres retningslinje 2.1.1 Egentlig Byudvikling og byformål,
så den udvides med det samme areal. Tilsvarende udgår arealet af retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for etablering af boligbebyggelse i området mellem Griegsvej og Frejlev skole,
som det har været intentionen i den overordnede planlægning og med etableringen af Griegsvej i 2013.
I den nordlige del af området gives der mulighed for åben-lav bebyggelse med i alt 64 grunde. I områdets
sydlige del op mod Nibevej gives mulighed for etagebebyggelse i op til 3 etager.
Udstykningens struktur og principper lægger sig op ad det eksisterende område ved Griegsvej mod øst, så
der tegner sig en samlet struktur og sammenhæng i området. Der er fokus på at sikre en åbenhed i området,
hvor der arbejdes med udsigtslinjer og grønne kiler mellem byen og fjorden/engene.
De grønne kiler etableres i varierende bredde, hvilket åbner mulighed for varierede fri- og opholdsarealer.
Særligt den grønne kile i områdets østlige afgrænsning op mod skolen vil få en central funktion, med
stiforbindelse fra Nibevej og videre til boligområder, skole og fritidsaktiviteter. Ved Nibevej og ankomsten til
området bliver der et større fri- og opholdsareal, som ligger med let adgang fra både parcelhuse,
etageboliger og stiforbindelser. Dette areal omfatter blandt andet den gamle frugthave fra den oprindelige
gård på stedet – en frugthave, der skal bevares i forbindelse med realisering af projektet.
Der er endvidere lagt vægt på at sikre sammenhæng og forbindelse i de interne stier mellem
lokalplanområdet og naboområderne – ikke mindst skole- og fritidsområdet omkring Frejlev skole.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Griegsvej via en ny boligvej, som får navnet Carl Nielsens Vej.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug. Da området iflg. lokalplanen
skal overføres fra landzone til byzone, kan ejeren forlange den overførte del overtaget af kommunen. Da
ejeren imidlertid selv har ønsket lokalplanen udarbejdet har ejeren fraskrevet sig denne mulighed.
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes således ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 8
3 af 27
4

Magistraten
Bilag:
Forslag til kommuneplantillæg 6.025 for boliger på Carl Nielsens Vej i Frejlev
Lokalplan 6-3-107 - udkast til politisk behandling

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 9
4 af 27
4

Magistraten

Punkt 4.

Godkendelse af lokalplan 1-1-133 Café, offentlige formål mm., Medborgerhuset,
Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
2017-025798
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 1-1-133.
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 10
1 afaf427

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 1-1-133
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at supplere de gældende bestemmelser for området ved Medborgerhuset med
mulighed for café/restaurant funktionen.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for kulturelle formål (bibliotek, medborgerhus mv.), rekreative formål (grønne
områder, torve og pladser) og restaurant/café o.l., dog ikke i form af diskotek, natklub eller lignende,
støjende aktivitet.
En ombygning af Medborgerhusets facade skal ske med respekt for bygningens markante arkitektur, dog i et
nutidigt formsprog.

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 11
2 afaf427

Magistraten

Muligheden for at opføre et garageanlæg til hovedbibliotek og få skabt en bedre sammenhæng mellem
bibliotekshaven og de omkringliggende byrum er fastholdt fra lokalplan 1-1-101.
Vejadgangen til området sker fortsat fra Østerbro. Varelevering til en evt. café ved Nørregade skal dog ske
fra Nørregade.
Der er udpeget træer i Løkkegade-passagen, der skal bevares.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 1-1-101 Boliger og erhverv, Østerbro, Aalborg Midtby. Denne
lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 1-1-101 i forbindelse med den endelige
godkendelse.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 12
3 afaf427

Magistraten
Bilag:
Udkast til lokalplan 1-1-133 Café, offentlige formål m.m. medborgerhuset, Aalborg Midtby

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 13
4 afaf427

Magistraten

Punkt 5.

Godkendelse af regulering af maksimaltakster for taxikørsel
1851-6357
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at maksimaltaksterne for taxikørsel i kommunen reguleres som anført i sagsbeskrivelsen, og
at reguleringen sker med virkning fra godkendelsen.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 14
1 afaf227

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Maksimaltaksterne for taxikørsel i Aalborg Kommune er senest blevet forhøjet ved byrådets godkendelse af
de gældende maksimaltakster den 27. oktober 2014 (punkt 7).
Bestillingskontoret DanTaxi Aalborg har ved skrivelse af 8. september 2017 ansøgt Aalborg Kommune om
godkendelse af en takstforhøjelse i overensstemmelse med stigningen i taxi-indekset fra indekset for 2.
kvartal 2014 (100,9) til 2. kvartal 2017 (102,9), svarende til en stigning på 1,98%.
Taxi-indekset beregnes af Danmarks Statistik. I beregningerne indgår omkostninger til løn, reparation og
vedligeholdelse, brændstof (inkl. afgifter og moms), administration, forsikring og kapitalomkostninger (biler
inkl. afgifter).
I følgende opstilling over nye maksimaltakster er prisstigningen på 1,98% blevet fordelt jævnt på alle
taksttyper og afrundet. Taksten for medtagelse af cykel er dog uændret.
Følgende takster indstilles. (I parentes er angivet de gældende takster).
For vogne med timetakster:
Starttakst

Almindelige vogne
22,50
(22,00)

Store vogne
22,50
(22,00)

Timetakst, hverdage kl. 06-20

405,00

(397,00)

472,00

(463,00)

Timetakst, øvrige tidspunkter

481,00

(472,00)

528,00

(518,00)

Kilometertakst, takst 1 og 3, 0-1 km

33,65

(33,00)

49,27

(48,31)

Kilometertakst, takst 1 og 3, over 1 km

7,87

(7,72)

12,17

(11,93)

Kilometertakst, takst 2 og 4, 0-1 km

11,82

(11,59)

17,25

(16,91)

Kilometertakst, takst 2 og 4, over 1 km

2,76

(2,71)

4,25

(4,17)

Medtagelse af 1 cykel/knallert

20,00

(20,00)

20,00

(20,00)

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 15
2 afaf227

Magistraten

Punkt 6.

Godkendelse af vedtægtsændring for Krisecentre for kvinder
2017-035801
Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, at vedhæftede bilag udgør vedtægterne for
krisecentre for kvinder.

Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 16
1 afaf327

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Baggrund
Den selvejende institution ”Krisecentre for kvinder” blev stiftet den 19. marts 1981 i henhold til vedtægterne
for Fonden Krisecenter for kvinder. I perioden fra 1981 og frem til nu har fonden forsøgt at tilpasse
vedtægterne, til den udvikling der er sket, men af forskellige årsager er de formelle regler ikke overholdt
herunder godkendelse i Civilstyrelsen. Det betyder i praksis, at de gældende vedtægter, stammer fra
Krisecentrets stiftelse i 1981, på trods af, at der blandt andet blev godkendt en omfattende vedtægtsændring
af Familie- og Socialudvalget i 2011.
Fondens aktiviteter er i dag omfattet af lov om socialtilsyn og er derfor underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Nord.
Ved det seneste tilsynsbesøg på Krisecentret for kvinder konstaterede Socialtilsyn Nord, at Krisecentrets
vedtægter ikke var i overensstemmelse med Lov om socialtilsyn § 15. Socialtilsyn Nord pålagde derfor
Krisecentrets bestyrelse at opdatere vedtægterne og bringe disse i overensstemmelse med Lov om
socialtilsyn.
Krisecentrets bestyrelse har derfor nu opdateret vedtægterne i samarbejde med Advokatfirmaet Hjulmand &
Kaptain, og disse er fremsendt til godkendelse i Civilstyrelsen. Ændringerne i vedtægten er forårsaget af to
forhold. For det første kravet om, at vedtægten skal bringes i overensstemmelse med kravene i lov om
socialtilsyn og for det andet en ”modernisering” af vedtægten i overensstemmelse med den udvikling, der er
sket, herunder hvilke relevante organisationer, der har interesse i og berøring med fonden.
De opdaterede vedtægter adskiller sig derfor ikke indholdsmæssigt meget fra den vedtægtsændring, der
blev godkendt af Familie- og Socialudvalget i 2011, og de er desuden forhåndsgodkendt af Socialtilsyn Nord.
I gældende vedtægter fra 1981, er det bestemt, at vedtægtsændringer skal godkendes i Aalborg byråd,
hvorfor sagen indstilles til godkendelse.

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 17
2 afaf327

Magistraten
Bilag:
Vedtægter for den selvejende institution Fonden krisecenter for kvinder 2017

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 18
3 afaf327

Magistraten

Punkt 7.

Godkendelse af aktuel status 2017 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling
2017-023952
Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Skoler gives en tillægsbevilling til drift på i alt -169.803.000 kr. i mindreudgift, og
at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling til drift på i alt -2.700.000 kr. i mindreudgift.
Helle Frederiksen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 09.10.2017
kl. 09.00

Side 19
1 afaf327

Magistraten
Sagsbeskrivelse
De enkelte forvaltninger har i august 2017 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med
budgetoplæg 2018-2021. I budgetopægget er helårsvirkningen af nedenstående udgifter allerede indregnet.
Tillægsbevillingerne vedrører 4 områder;





Bortfald af intern huslejeordning, i alt -172.416.000 kr.
Lov og cirkulæreprogram, i alt 703.000 kr.
Fordeling af IT-analysen, fase 2, i alt -94.000 kr.
Fordeling af rammebeløb vedrørende kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse og
fundraising, i alt -696.000 kr.

Samlet set reduceres Skoleforvaltningens budget med 172.503.000 kr.
Budgetmæssige konsekvenser:
DRIFT 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Skoler
03.22.01 Folkeskoler
Borfald af intern huslejeordning ..........................................................

-165.582

Lov om ændring af gymnasiale uddannelser ......................................

-238

Lov om ændring af folkeskoleloven (opfølgning på
folkeskolereformen) .............................................................................

50

Lov om ændring af lov om elevers undervisningsmiljø ......................

114

Fordeling af IT-analysen, fase 2 vedrørende mobiltelefon .................

-94

Fordeling af rammebeløb .....................................................................

-696

03.22.08 Specialskoler
Borfald af intern huslejeordning ...........................................................

-613

03.22.10 Betaling til staten for elever i private skoler
Konsekvenser for kommunernes bidragsbetaling til staten som følge
af forhøjet tilskud de frie grundskoler ..................................................

660

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Lov om ændring af lov om institutioner for almen gymnasiale
uddannelser ........................................................................................

117

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne
Bortfald af intern huslejeordning ..........................................................

-1.472

03.38.78 Ungdomsskole virksomhed
Bortfald af intern huslejeordning .......................................................

-2.049

I alt sektor Skoler ...............................................................................

-169.803

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

-169.803
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DRIFT 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Administration
06.45.50 Administrationsbygninger
Bortfald af intern huslejeordning ..........................................................

-2.700

I alt sektor Administration .................................................................

--2.700

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

-2.700
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Punkt 8.

Godkendelse af Udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 (tidl. rammeaftale)
2017-042729
Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender,
- det vedhæftende udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 vedr. det specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet godkendes
- at aftaleperioden for det forstærkede samarbejde fra 2017-2018 udvides til 2017-2019, så perioden følger
med Nordjysk Socialaftale.
Beskæftigelsesudvalget: Mariann Nørgaard, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende.
Skoleudvalget: Helle Frederiksen var fraværende.
Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019
vedr. det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet med den ændring, at aftalen fortsat
benævnes Rammeaftalen vedr. det specialiserede socialområde.
Med Rammeaftalen vedr. det specialiserede socialområde bør der samtidig fuldt ud tages højde for, at det af
Aftale om kommunernes økonomi for 2018 fremgår, at opdelingen i en udviklingsstrategi og en styringsaftale
afskaffes.
Idet der i 2018 imødeses en genforhandling af aftalen om det forstærkede samarbejde, kan Ældre- og
Handicapudvalget ikke anbefale, at aftaleperioden for det forstærkede samarbejde udvides til 2019.
Jørgen Hein var fraværende.
Beslutning:
Udsat.
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Sagsbeskrivelse
Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at rammeaftalen skulle gentænkes, således at det bliver en
mere strategisk og politisk fokuseret aftale. I den forbindelse er navnet ændret til Nordjysk Socialaftale for i
højere grad at afspejle, hvad aftalen handler om. Endvidere gøres aftalen to-årig, så man i højere grad kan
folde fokusområderne ud.
De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af
det specialiserede social- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det seneste år har repræsentanter
fra kommunerne, regionen og brugerorganisationerne samt de nordjyske udvalgspolitikere været i dialog om,
hvilken retning der ønskes for det specialiserede socialområde i Nordjylland de kommende to år. Resultatet
af denne dialog har udmøntet sig i Nordjysk Socialaftale - Politisk strategi for det specialiserede social- og
specialundervisningsområde, der nu skal godkendes i de nordjyske byråd og regionsrådet.
Nordjysk Socialaftale 2018-2019 har været forelagt KKR Nordjylland og Kontaktudvalget og fremlægges nu
til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands regionsråd.
Nordjysk Socialaftale 2018-2019 omfatter alle regionale sociale tilbud og de kommunale sociale tilbud, som
anvendes af flere kommuner end driftsherren. Det drejede sig i 2017 om ca. 2.200 dag- og døgnpladser og
et budget på ca. 1,7 mia. kr.
Socialaftalen omfatter således ca. 30% af det samlede antal pladser i Nordjylland. Det er dermed et stort
område, hvor kommunerne og regionen, gennem samarbejdet i regi af socialaftalen, sikrer, at der er en
fælles retning for koordinering, styring og udvikling af området.
Dialog har været grundlag for aftalen
Processen for udarbejdelsen har i år haft år fokus på dialog, hvilket har reduceret det bureaukratisk tunge
arbejde, som har præget de tidligere års rammeaftaler. I stedet er fokusområderne for årets aftale udarbejdet
gennem dialog med fagfolk, brugerorganisationer og politikere. Fagfolkene og brugerorganisationerne har
udpeget, hvad der er behov for, at der er fokus på. Ud fra dette har de nordjyske udvalgspolitikere på det
specialiserede socialområde drøftet og udpeget, hvilket strategisk fokus, der ønskes for Nordjysk
Socialaftale. Det skete på en politisk temadag d. 28. april 2017 med deltagelse af alle kommuner og
regionen.
Fokusområder – visioner og initiativer
Fokus for den overordnede vision for Nordjysk Socialaftale 2018-2019 er borgerens egenmestring. Det har
været et gennemgående emne for alle dialogmøderne. Med Nordjysk Socialaftale sættes fokus på, hvordan
de nordjyske kommuner og regionen kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for
i højere grad at kunne mestre eget liv.
For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring sætter Nordjysk Socialaftale fokus på tre
områder, hvor man i særlig høj grad ønsker at styrke samarbejdet. Det drejer sig om følgende tre
fokusområder:
 Socialfagligt fokus på beskæftigelse
 Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
 Nye samarbejdsformer.
For hvert fokusområde er der opstillet tre konkrete initiativer, der vil fokusere udmøntningen af fokusområdet.
Initiativerne vil blive udmøntet løbende i løbet af 2018 og 2019.
Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel
Udover at sætte fokus på egenmestring og de tre fokusområder redegør Nordjysk Socialaftale endvidere for,
at kommunerne og regionen vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og
efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland.
Det forstærkede samarbejde
Der er i 2017 blevet arbejdet målrettet på at gøre det forstærkede samarbejde mindre bureaukratisk og mere
dialogorienteret, hvorfor der gøres opmærksom på, at de formaliserede aftaler mellem kommunerne og
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tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde er blevet ændret, så det afspejler dette arbejde. De
formaliserede aftaler er bilag til Nordjysk Socialaftale.
Den nuværende aftale for tilbuddene i det forstærkede samarbejde gælder for 2017 og 2018, hvorved aftalen
vil ligge forskudt i forhold til Nordjysk Socialaftale 2018-2019. Det er i den forbindelse blevet foreslået, at den
nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 for at sikre en ens tidskadence for de to
aftaler. En udvidelse vil kræve en positiv tilkendegivelse fra samtlige byråd og regionsrådet.
Styringsaftalen
Forvaltningen er opmærksom på justeringer i styringsaftalen.

Opmærksomhedspunkter i Nordjysk Socialaftale
Der henledes til følgende opmærksomhedspunkter i aftalen:

Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde er beskyttet for to år af gangen, og denne gang for 2017
og 2018. Tilbuddene revurderes primo 2018, og det forstærkede samarbejde kører dermed forskudt af
Nordjysk Socialaftale, der gælder for 2018 og 2019.


I både 2018 og 2019 skal alle nordjyske driftsherrer kunne påvise en udgiftsreduktion på 1 pct. om året
sammenlignet med 2016 niveau, jf. aftalen i Rammeaftalen 2017, hvor der er lavet et mål om fem pct.
udgiftsreduktion i 2020 sammenlignet med 2016 niveau. Dette forventes udmøntet gennem:
o
Takstreduktioner: 0,5 pct. i både 2018 og 2019 sammenlignet med 2016 niveau
o
Mere præcis visitering: 0,5 pct. i både 2018 og 2019 sammenlignet med 2016 niveau.



Der udestår en afklaring af, hvordan økonomien skal håndteres i forbindelse med borgere, der visiteres
til de nye særlige pladser i psykiatrien. Når dette er afklaret, vil det blive indskrevet i Styringsaftalen
(Bilag 4 til Nordjysk Socialaftale).
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Bilag:
Bilag 1 Udkast Nordjysk Socialaftale 2018-2019
Bilag 2 Udvikling og koordinering af tilbudsviften.pdf
Bilag 3 Samlet aftalekompleks for det forstaerkede samarbejde.pdf
Bilag 4 Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde 2017 og 2018.pdf
Bilag 5 Styringsaftalen 2018-2019 udkast aug 1018.pdf
Bilag 6 Specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud v2018 udkast.pdf
Høringssvar fra Handicaprådet.docx
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Punkt 9.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 10.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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