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Godkendelse af dagsorden
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Punkt 2.

Godkendelse af Køreplanindstilling 2018 - 2019 (anden udvalgsbehandling)
2018-006352
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at

køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra søndag den
12. august 2018 som anført i sagsbeskrivelsen, og

at

Sundheds og Kulturudvalget bemyndiges til, inden for budgetrammerne, at foretage mindre
justeringer i den godkendte køreplan.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Køreplanforslaget for 2018/19 er baseret på den kollektive trafikplan, som, med nogle få tilføjelser, blev
godkendt af byrådet den 10. marts 2003 (punkt 12). Trafikplanens overordnede principper følges fortsat.
Som resultat af budgetforhandlingerne i efteråret 2017 blev rammerne for køreplanen 2018/19 øget med 1,1
mio. kr. årligt fra 2018. Midlerne er øremærket til fortsættelse af styrkelse af trafikbetjeningen i området
omkring Kongerslev.
I planlægningen af denne køreplanindstilling foreslås derfor udvidelser, som har baggrund budgettet,
udvalget drøftelser, samt andre ændringer på baggrund af borgerhenvendelser, kontakt til entreprenører,
institutioner, ældreråd, handicapråd samt forvaltningens egne erfaringer med den nuværende køreplan.
De rutemæssige konsekvenser er beskrevet enkeltvis i afsnit "C :Væsentlige ændringer i køreplan 2018/19 i
forhold til 2017/18".
A: Baggrund
Vinter og omkørsler
I 2017/18 har vinteren være mild, og det givet meget få problemer med forsinkelser pga. vejret.
Der har været 70 omkørsler i 2017, herunder en større omkørsel ved Vingårdsgade. I 2016 var der 38
omkørsler, og i 2015 var der 59 omkørsler.
Mere trafik - flere forsinkelser
Den økonomiske vækst og stigningen i antallet af indbyggere har bevirket, at trængslen i Aalborg er
forværret. Det har betydning for den kollektive trafiks muligheder for at overholde køreplanen. Især
Sohngårdsholmsvej og Hasserisvej/Hasserisgade har givet problemer, og betyder, at busserne i myldretiden
på ruterne 2, 11, 14, og 15 ofte bliver så forsinkede, at de kommer så sent ud til endestationen, at de ikke
kan afgå rettidigt den modsatte vej. (På Sohngårdsholmsvej er der endda for få år siden lavet en forlænget
busbane, men den er ikke nær lang nok til at afhjælpe kø-problemerne. Her må vi vente på etableringen af
den kommende +BUS). Det har givet mange klager fra passagererne, og påvirker også chaufførernes
arbejdsmiljø. Det er derfor nødvendigt at indsætte flere vogne ind i myldretiden på disse ruter. Merudgifterne
til dette foreslås fundet ved besparelser på servicelinjerne.
Fremkommelighed, busveje mm.
I 2016 afsluttedes det seneste større fremkommelighedsanlæg - nemlig busbanen på Hobrovej, som kostede
over 5 mio. kr. Der er ikke etableret fremkommelighedstiltag siden, men problemerne øges fortsat på gader i
midtbyen og større indfaldsveje veje, hvor den Kollektive Trafik kører sammen med bilerne.
Flere borgere - flere studerende
Antallet af borgere i Aalborg Kommune steg også i 2016/17 med 1.595, heraf mange nye studerende. Det
har igen øget behovet for flere afgange i den Kollektiv Trafik - især til og fra de mange uddannelsessteder,
hvor AAU er det største. I 2015 blev linje 12 ”opgraderet” med flere afgange, og i 2016 blev linje 14
opgraderet. Linje 14 betjener strækningen: Hasseris (Skelagergårdene) - Bykernen - Aalborg Øst Universitetet. Og i 2017 blev der indsat flere afgange på linje 2 mellem Bykernen og Universitetet i
myldretiden.
Forsøg med brint
Som led i et større EU projekt får Aalborg Kommune mulighed for at deltage i et brintbusprojekt med et
køretøj i 2018. Projektet bliver næsten uden omkostninger for Aalborg Kommune, da tilskuddene til projektet
fra regionen og EU er meget store. Brintbusser er fortsat fjern fremtid. Fremstillingen af brint er simpelthen
for dyr til at det i nær fremtid kan blive en fast del af den kollektive trafik. Men forsøg med alternative
brændstoffer er vigtige, så den kollektive trafik kan være på forkant med udviklingen. Og så er vi med til at
understøtte regionens udvikling på området.
B: Klager og erfaringer
Hovedparten af henvendelserne om den kollektiv trafik har vedrørt forsinkelser.
I Bilag 1 er samlet en oversigt over klager og henvendelser fra januar 2017 til januar 2018.
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Møder med entreprenører og chauffører
Der har været afholdt møder de to store bybusentreprenører i Aalborg: Arriva og Keolis, vedr. den nye
køreplan, og øvrige entreprenører er blevet hørt om bemærkninger. Der er kommet forslag om mindre
justeringer i forhold til den gældende køreplan, som er vurderet i forhold til detailplanlægningen af
køreplanen.
Det er især udfordringer med at holde køreplanen på grund at øget trafik, der har fyldt.
Referat af møderne medentreprenørerne i Bilag 2
Møder med Ældreråd og Handicapråd
Der har været afholdt møder i Ældrerådet og Handicaprådet i 2017 således at eventuelle ønsker og forslag
kunne nå at blive indarbejdet i denne indstilling. Ældrerådet har især været utilfreds med servicelinjernes
driftsperiode, som ligger mellem 9 og 13 i forhold til aktivitetscentrenes åbningstid, som er til kl. 16.
Desuden er en omlægning af servicelinjerne drøftet, da især to rutegrene er meget lidt brugt. I tæt
samarbejde i 2017 og 2018 med repræsentanter for lokalrådene foreslås med denne indstilling en ændring
af servicelinjerne, som indebærer en omlægning i Nørresundby fra fast rute til teletaxa, som til gengæld
kører fra 9-22 med fast timesdrift. Denne omlægning er indarbejdet i denne køreplanindstilling. Servicelinje
S3 betjener fortsat Nørresundby.
Møde med Uddannelsesråd
Der har efter aftale med Uddannelsesrådets sekretariat ikke været møder med Uddannelsesrådet, men der
er sket en specifik høring af uddannelsesinstitutioner berørt af de foreslåede ændringer.
Møder med folkeskolerne
Alle folkeskoler er via mail blevet bedt om at give kommentarer til gældende køreplan, så eventuelle forslag
kan indarbejdes i detajlplanlægningen. 6 skoler har haft kommentarer. Generelt er der tale om ønsker om
flere afgange, eller ændring af minuttider. Nogle problemer kan løses ved at ændre ringetider, andre ved
justeringer i køreplanen. Se i øvrigt bilag 1 for en opsamling af problemstillingerne.
C. Væsentlige ændringer i køreplan 2018/19 i forhold til 2017/18
Linje 2:
Der laves justeringer af køreplanen så køreplanen lettere kan overholde ved at indlægge lidt større ophold i
myldretiden ved Væddeløbsbanen.
Linje 13:
Linje 13 omlægges til kørsel via Forbindelsesvejen – Vikingevej – Vangen. Kørslen ad Hvorupvej
nedlægges. Ændringen er foreslået af beboerne i området, og giver god mening, da Vikingevej egner sig
langt bedre til busdrift end den smalle Hvorupvej.
Linje 15:
Linje 15 har efterånden fået en meget presset køreplan, og derfor indsættes der en ekstra bus på linjen i
myldretiden. Derved kan linjen forlænges i myldretiden til Nøvling skole, hvorved skift i Visse undgås. Der
bliver fortsat minibuskørsel mellem kl. ca. 9 og 13 og igen fra kl. 16 mellem Visse og Nøvling.
Linje 38:
Skoledistrikterne for Nørholm Skoles område blev ændret sidste år, så det nu er Gl. Hasseris Skole der er
overbygningsskole. Dette har givet anledning til drøftelser af køreplanen, inden for de rammer der er. Hvis
der kan opnås enighed mellem Nørholm Skole og Gl. Hasseris Skole, kan der blive behov for at ændre på
minuttallene på linje 38.
Linje 42:
Kørslen fra Luneborg til Tylstrup nedlægges bortset fra en morgentur op til kl. 8 og en eftermiddagstur. Øvrig
tid henvises til plustur. Passagertallet på de nedlagte ture var meget lille.
Telebus 45-47-48:
Kørslen er i udbud fra næste skoleår. Der køres fra næste skoleår to ture om eftermiddagen i skoledistriktet.
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Linje 55 – 56:
Udvidelsen af betjeningen omkring Kongerslev og Mou sker ved, at der laves timesdrift til Mou og
Kongerslev aften og weekend. Desuden oprettes timesdrift i hele driftstiden til Kongerslev. Herved er
området i forhold til kollektiv trafik "løftet" til en sammenlignelig kvalitet med andre af kommunens områder.
Telebus 663:
Næste skoleår er der på Ulsted skole indskrevet 5 børn, som der er transportforpligtigelser overfor. Disse
børn sikres betjening med lukket taxaordning. Telebus 663 nedlægges.
Servicelinje S1 – S2 – S3:
I efteråret har der været lavet tællinger og observationer af servicebuslinjerne for at afdække benyttelsen og
give linjenettet et eftersyn.
Følgende ændringer foreslås på denne baggrund:
Servicebus S1
Servicebus S1 - strækningen mellem Aalborg Busterminal - Zoo - Gundorfslund nedlægges. To-tre
passagerer pr tur. Servicebus S3 til Skalborg overtager betjeningen af Zoo.
Strækningen mellem Grønlandskvarteret og Gug øst nedlægges på grund af meget lav belægning. Linje 13
betjener også Gug Øst.
Kørslen helt op til ældrecentret på Grønlands torv nedlægges, men der oprettes et stoppested 100 meter fra
indgangen. Pladsforholdene ved ældrecentret er for utilstrækkelige til at der kan opretholdes et fast
busstoppested. I stedet køres sløjfe omkring Scoresbysundvej og Mylius Erichsens Vej.
Fyensgadecentret er i dag et meget lille mål med få passagerer på servicebus S1 og servicebussen
omlægges til kørsel via Færøgade. Der er under 200 m til stoppestedet på Karolinelundsvej og det store
stoppested på Bornholmsgade.
Der er daglige problemer med at køre i de smalle gader omkring Sygehus Nord og i flere gader i Vestbyen.
Servicebuslinjen omlægges til Kastetvej. Ruten er ikke endeligt fastlagt.
Servicebus S2:
Servicebus S2 mellem Aalborg Busterminal og Strubjerg nedlægges. To-tre passagerer pr tur.
Der oprettes ny teletaxa med timesdrift fra Nørresundby torv via Engvej – Gl. Kongevej – Forbindelsesvejen
til Strubjerg. Kører fra kl. ca. 9 til 17 hverdage og lørdage hver time indtil kl. 14. Kører kun hvis der ringes
efter bussen.
Servicebus S3:
Strækningen mellem Lindholm Søpark og Vangen nedlægges på grund af meget lav belægning. Linje 13
omlægges til kørsel via Vikingevej og overtager det meste af betjeningen af strækningen der nedlægges.
Desuden betjenes strækningen af teletaxi 44 mellem kl. 9 og 22
Servicebus S3 til Skalborg overtager betjeningen af Zoo.
D: Miljø
De miljømæssige konsekvenser af den nye køreplan kan groft inddeles i to dele:
- den direkte påvirkning af miljøet fra busserne
- den indirekte påvirkning af miljøet ved, at buspassagererne ikke kører i bil.
De busser, som benyttes i bybusdriften i Aalborg Kommune har alle partikelfiltre. De 6 biogasbusser
mindsker udledningen af CO2 fra den kollektive trafik yderligere.
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I forhold til støj og visuelt indtryk gør en lignende sammenligning sig gældende; selvom en bus fylder og
støjer mere end (nogle) biler, skal man tænke på alternativet; at de op til 50-80 mennesker, der sidder i
bussen i myldretiden, kørte i hver deres bil eller på hver deres knallert.
Den kollektive trafik i Aalborg er således udtryk for en rimelig miljøvenlig tilrettelæggelse af det samlede
transportarbejde, idet buspassagererne i Aalborg gennemsnitligt bruger mindre brændstof pr.
personkilometer end bilisterne.
På sigt er målet, at bybusdriften skal blive helt emissionsfri - enten med elbusser eller anden ny teknologi.
F:Erhverv
Forslaget er generelt neutralt.
G:Tidsplan
14. marts

Udvalgsmøde - 1. behandling Køreplanindstilling

21. marts

Ældreråd - Køreplanindstilling - høring

28. marts

Handicapudvalg – høring

Ultimo april

Samrådene - høring

9. maj

Udvalgsmøde - 2. behandling Køreplanindstilling

14. maj

Magistrat - Køreplanindstilling

28. maj

Byråd- Køreplanindstilling
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Bilag:
Bilag 1 - Oversigt over klager 2017
Bilag 2 - Møder med Arriva og Keolis 2018
Bilag 3 - Høringssvar Køreplanindstilling 2018-19
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Punkt 3.

Drøftelse af budget 2019-22
2018-015917
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter budget 2019-22.
Beslutning:
Drøftedes.
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Punkt 4.

Godkendelse af strategi for det rytmiske musikmiljø
2016-034837
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender strategien for
rytmisk musik 2018-2022.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en strategi for udviklingen af den rytmiske musik i Aalborg
Kommune. Strategien er udarbejdet i samarbejde med den nedsatte styregruppe og arbejdsgruppe, og er
resultatet af dels en bred og involverede proces, hvor musikmiljøets mange aktører har fremsat forslag,
overvejelser og ideer på workshops og dels af analyser og kortlægning af det rytmiske musikmiljø samt
studietur og andre eksterne oplæg.
Strategien blev mandag den 16. april 2018 præsenteret for og drøftet med miljøets aktører på en konference
på Studenterhuset med deltagelse af blandt andet musikere, arrangører, uddannelsesinstitutioner,
branchefolk og politikere – der var ca. 80 personer til konferencen. På konferencen var der opbakning til
strategien og der er derfor kun sket få småjusteringer siden udvalget fik den præsenteret den 11. april 2018.
Strategien for den rytmiske musik i Aalborg Kommune angiver en retning og fem valgte strategiske spor som
grundlag for områdets udvikling. Den strategiske retning for den rytmisk musik i Aalborg Kommune kan
sammenfattes med følgende:
Samarbejde - Mangfoldighed – Anerkendelse – Fokus.
Startegien indeholder fem strategiske spor der skal sikre udviklingen af den rytmiske musik i Aalborg
Kommune:
1. En strategi for den rytmiske musik
Den rytmiske musik behøver en politisk vedtaget strategi med klar retning og prioritering. En strategi har
betydning for fokus og samarbejde internt i Aalborg Kommune og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.
2. Understøttelse af det mangfoldige lokale musikliv
Aalborg Kommune har et rigt og mangfoldigt musikmiljø, der er masser af musikere og gode muligheder for
undervisning både for børn og unge på alle niveauer. Der et stort vækstlag, masser af koncerter for byens
borgere afholdt af lokale spillesteder, festivaller og koncertforeninger. Aalborg Kommune vil fortsat
understøtte de lokalt forankrede spillesteder, musikere, koncertarrangører og festivaler, samt understøtte
etablerede og entreprenante kræfter i den lokale musikbranche med henblik på at fremme erhvervsmæssig
vækst.
3. Strategiske samarbejder og dialogfora
Det strategiske samarbejde omkring den rytmiske musik kan generelt set styrkes. Musikmiljøet har ikke et
fælles talerør, dialogen mellem musikmiljø og politikerne er sporadisk og det samme gælder det rytmiske
musikmiljøs dialog og samarbejde med andre interessenter på musikområdet – med
uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Samarbejde og dialog er vigtig i forhold til at skabe sammenhæng,
fremdrift og vækst for den rytmiske musik. Erfaringer fra andre kommuner viser, at samarbejdet med fordel
kan organiseres i fora med både rådgivende, koordinerende og eksekverende funktion.
4. Et kompetencecenter og et udviklingsmiljø
Aalborg kommune har flere kreative uddannelser, mange scener mv., men har ikke et skabende
produktions- og udviklingsmiljø, hvor unge ambitiøse kunsterne kan mødes, inspireres og udvikle sig alene
og sammen. Der er mange kompetencer og talenter inden for den rytmiske musik - og også inden for andre
kunstneriske genrer. Kompetencer og kreativitet kan samles i en relevant (tværkreativ) ramme med relevante
faciliteter. Målet er at styrke såvel den enkeltes udvikling som udviklingen af de professionelle scener mv. og
Aalborg Kommune som kulturby. Et kompetencecenter har til opgave at arbejde med erhvervsrådgivning ift.
den lokale musikbranche, blandt andet for at sikre vækst. Det vil også have til opgave at skabe overblik over
og samtænke kommunens musikliv, tilbud mv. herunder fx monitoreringen af øvelokalesituationen.
5. Publikumsudvikling og nye målgrupper
Der er behov for at udvikle nye tilbud til fremtidens målgrupper og at understøtte, at det lokale musikliv har et
nysgerrigt og opsøgende publikum. Det skyldes bl.a. behovet for at imødekomme den demografiske
udvikling i Aalborg kommune og at øge indtjeningsmulighederne.
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Forvaltningen vil i samarbejde med miljøet arbejde med planer for den faktiske udmøntning af de fem
strategiske spor, såfremt strategien godkendes. Forslag til udmøntning vil blive forelagt Sundheds- og
Kulturudvalget.
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Bilag:
Strategi for rytmisk Musik 2018-22
Bilag 1 - Kommissorium
Bilag 2 - Kortlægning
Bilag 3 - De økonomiske vilkår for den rytmiske musik i Aalborg Kommune
Bilag 4 - Opsamling og analyse ift. processen vedr. rytmisk musik
Bilag 5 oversigt over afholdte aktiviteter
Bilag 6 - Invitation og program konference
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Punkt 5.

Godkendelse af forsættelse af pejlemærkerne i Sundhedspolitik 2015-2018 samt
revision af Strategi for det nære sundhedsvæsen
2017-050028
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,
at

de politiske pejlemærker i Sundhedspolitikken 2015-2018 forlænges til 2022,

at

der udarbejdes nye handleplaner og formuleres nye mål til de forlængede pejlemærker,
som imødekommer udfordringerne i sundhedsprofilen, og

at

Strategi for det nære sundhedsvæsen revideres.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Retningen for udviklingen af sundhedsområdet internt i Aalborg Kommune er overordnet tegnet af to
dokumenter. Sundhedspolitikken og Strategi for det nære sundhedsvæsen. Begge dokumenter tager afsæt i
generelle problemstillinger på sundhedsområdet, som Aalborg Kommune forholder sig til ved at igangsætte
indsatser inden for politikkens og strategiens rammer. Både Sundhedspolitikken og Strategien for det nære
sundhedsvæsen står til at skulle revideres i den nuværende valgperiode.
Det er Sundheds- og Kulturforvaltningens vurdering, at de grundlæggende problemstillinger som ligger bag
politikken og strategien ikke har ændret sig, siden de blev vedtaget. Derfor er det forvaltningens vurdering, at
der ikke er behov for at ændre på de grundlæggende elementer i hverken Sundhedspolitikken eller Strategi
for det nære sundhedsvæsen. Ligeledes har retningen for arbejdet heller ikke ændret sig. Der er til gengæld
et behov for yderligere at styrke og fokusere indsatserne i Sundhedspolitikken. For så vidt angår Strategien
for det nære sundhedsvæsen er der behov for at formulere en række principper for opgaveoverdragelse fra
sygehus til kommune og dermed en revision af en del af indholdet. Med andre ord, er der ikke behov for at
ændre på retningen, men der er et behov handling og for politisk stillingtagen til, hvad der specifikt skal
prioriteres for at adressere de aktuelle problemstillinger.
Nedenfor uddybes baggrunden for anbefalingen om forlængelse af Sundhedspolitikkens pejlemærker og
revidering af Strategi for det nære sundhedsvæsen.

Sundhedspolitikken
Sundhedsprofilundersøgelsen er netop blevet offentliggjort. Profilen tegner et billede af, at folkesundheden i
Danmark kun på få områder har udviklet sig i positiv retning siden sidste måling i 2013, og det samme
billede tegner sig for Aalborg Kommune. Det betyder, at udfordringsbilledet i forhold til borgernes sundhed er
skærpet, og at der et behov for at der bliver handlet yderligere på de udfordringsbilleder, der viser sig.
Sundhedsprofilen viser også at, vi i høj grad kender problemstillingerne, idet sundhedsvanerne ikke er blevet
bedre inden for Kost, Rygning, Alkohol, Motion (KRAM), og flere oplever at de har et dårligt mentalt helbred.
Derudover er uligheden i dårlige sundhedsvaner stadig markant.
Ser vi på udfordringsbilledet i Sundhedsprofilen i sammenhæng med vores nuværende sundhedspolitik,
vurderer vi, at Sundhedspolitikkens tilgang og politiske pejlemærker stadig er den rette vej at gå i forhold til
at adressere sundhedsudforingerne i Aalborg Kommune. Den vurdering beror på:


Sundhedsvisionen er: ”I Aalborg Kommune har vi de bedste rammer og betingelser for, at flest
mulige borgere kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv”. Visionen sætter stadig en ramme for alle
forvaltningers arbejde og er med al tydelighed skærpet med Sundhedsprofilens resultater.



Forebyggelsespakkerene Alkohol, Tobak, Fysisk aktivitet, Mad og Måltider og Mental Sundhed skal
implementeres på grundniveau i alle forvaltninger. Det betyder, at der sikres et grundniveau i
sundhedsindsatsen i alle forvaltninger, som er underbygget med stærk faglig viden om, at indsatsen
virker. Sundhedsstyrelsen er på netop kommet med reviderede forebyggelsespakker, og derfor skal
der fortsat være fokus på implementering af de nyeste anbefalinger og på at få indsatserne ud i alle
led af kommunen. De valgte forebyggelsespakker vedrører desuden KRAM og mental sundhed, som
er de områder, hvor der er udfordringer i følge sundhedsprofilen.



Pejlemærker
o Sunde rammer: Sunde rammer i sundhedspolitikken betyder både gode fysiske rammer for
et sundt liv og rammer i hverdagen, der beskytter børn og unge mod røg og alkohol. Vi ved
fra Sundhedsprofilen, at flere unge starter med at ryge, og at alkoholforbruget blandt unge
stadig er stort. Derfor er strukturelle indsatser stadig meget relevante. Derudover ved vi, at
de fysiske rammer har betydning for både KRAM og mental sundhed, og sundhedsprofilen
viser, at der er en negativ udvikling på begge områder.
o Lighed i sundhed: Uligheden i sundhed er ikke blevet mindre siden 2010, hvor man første
gang lavede sundhedsprofilundersøgelsen. TV-udsendelsen ””En syg forskel” viste med al
tydelighed, at der var ulighed i sundhed i Aalborg Kommune, og sundhedsprofilen
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o

o

underbygger dette billede. Derfor er der forsat et behov for at arbejde med at sikre, at
kommunens sundhedsindsatser understøtter mere lighed i sundhed.
Mental Sundhed: Det er et landsdækkende fænomen, at dårlig mental sundhed rammer flere
og flere, og Aalborg Kommune er ingen undtagelse. Særligt de unge har dårligere mentalt
helbred, end vi tidligere har set, men også flere voksne har et højt stressniveau og et
dårligere mentalt helbred. Derfor er forsat fokus på dette område helt centralt.
Sundhed – i fællesskab: Sundhedsprofilen illustrerer med tydelighed, hvor stor en opgave
det er at ændre på folkesundheden. Vi har som kommune en række muligheder for at
påvirke folkesundheden, men der er også grænser, hvor langt vi kan komme med egne
initiativer. Derfor er der i endnu højere grad behov for at arbejde sammen med borgere og
det øvrige civilsamfund for at opnå det fælles mål om det gode liv. Det knytter sig desuden
an til Aalborg Kommunes fokus på samskabelse.

Det forhold at Sundhedspolitikkens tilgang og politisk pejlemærker passer til det aktuelle udfordringsbillede,
betyder også, at de indsatser, som forvaltningerne har sat i gang i indeværende politikperiode, forventes at
have effekt netop der, hvor udfordringerne er. Eksempelvis kan nævnes Center for Mental Sundheds arbejde
med mental sundhed på ungdomsuddannelserne og indsatsen mod ulighed i sundhed i Jobcenteret. Derfor
er det forvaltningens vurdering, at der skal bygges videre på den platform, som allerede er skabt, og at der
primært er behov for fornyet og intensiveret handleplan målrettet KRAM-faktorerne og mental sundhed.
Dette kan ske inden for rammerne af den eksisterende sundhedspolitik.
På baggrund af ovenstående indstiller forvaltningen at de politiske pejlemærker forlænges og at der
udarbejdes en fornyet og intensiveret handleplan, som imødekommer udfordringerne i sundhedsprofilen. Det
medfører at der er behov for at revidere dele af indholdet i Sundhedspolitikken 2015-2018. Således er der
behov for at erstatte ”Det gør vi ved at…” med de nye handleplaner, samt revision af Sundhedspolitikkens 4årige mål. Efter godkendelse af denne indstilling vil forvaltningen udarbejde en plan for det videre forløb om
konkretisering i handleplaner. Denne plan vil blive forelagt udvalget til godkendelse.

Strategi for det nære sundhedsvæsen
Omdrejningspunktet for det nære sundhedsvæsen er det sammenhængende patientforløb på tværs af de tre
aktører, som udgør det samlede sundhedsvæsen: Kommune, almen praksis og sygehus. Sundhedsaftalen
mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner indeholder en række aftaler, som regulerer
arbejdsdeling og kommunikation i sektorovergangen mellem de tre aktører i sundhedsvæsenet.
Sundhedsaftalens formål er således at skabe grundlag for det sammenhængende patientforløb. Strategien
for det nære sundhedsvæsen udgør Aalborg Kommunes grundlag for, hvordan det sammenhængende
patientforløb kan sikres og styrkes i Aalborg Kommune.
Strategien for det nære sundhedsvæsen er en udviklingsstrategi forstået på den måde, at kommunen
udbygger det nære sundhedsvæsen i disse år. Det gælder både i form af nye indsatser og ydelser, mere
sundhedsfagligt personale og i det hele taget større økonomi som følge af økonomiaftalerne og intern
prioritering. Udbygningen af kommunens del af det nære sundhedsvæsen sker på baggrund af et
udfordringsbillede karakteriseret af en række strukturelle forhold:





Aktiviteten på sygehusene omlægges til færre og korte indlæggelsesforløb og mere ambulant
behandling. Det kommer blandt andet til udtryk ved reduktion i antallet senge på sygehusene.
Øget aktivitet i behandlingspsykiatrien. Den øgede aktivitet på det psykiatriske område indikerer
nødvendigheden af et styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien og
sikring af, at relevante tilbud og kompetencer er til stede i den kommunale socialpsykiatri.
Flere og mere komplekse opgaver løses i regi af det nære sundhedsvæsen – herunder
kommunen. Det betyder, at der er stigende krav til, hvad kommunen kan løse af opgaver og til
kommunens sundhedsfaglige viden og til kommunens koordinerende rolle.
Flere ældre borgere og et uændret antal primært erhvervsaktive. Den demografiske udvikling
viser, at der bliver markant flere ældre borgere, særligt andelen af borgere over 85 år er stigende.
Andelen af borgere med en eller flere kroniske sygdomme stiger i takt med alderen samtidig
overlever flere en alvorlig sygdom, hvilket samlet set medvirker til en stigende andel af befolkningen
med én eller flere kroniske sygdomme.
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Manglende rekruttering af almen praktiserende læger uden for Aalborg by.
Gennemsnitsalderen blandt de alment praktiserende læger er høj, og det må forventes at en stor del
vil gå på pension inden for nær fremtid. Samtidig synes det vanskeligt at rekruttere almen
praktiserende læger til at overtage de ledige ydernumre. Dette gør sig særligt gældende uden for
Aalborg by.

Disse strukturelle forhold skaber tilsammen et pres på kommunen og på det serviceniveau for
sundhedsydelser, som kommunen har. Det gælder både, at flere borgere skal have de eksisterende tilbud,
og at der er pres for, at kommunen påtager sig opgaver, som traditionelt er varetaget af f. eks. sygehuset.
Dette udfordringsbillede har ikke ændret sig væsentligt siden vedtagelsen af strategien. Udfordringsbilledet
er på flere områder skærpet f. eks. i forhold til opgaveoverdragelse fra sygehuset. Det er derfor
forvaltningens vurdering, at de nuværende strategiske pejlemærker bør bibeholdes, da det er vejen til at
finde holdbare løsninger. De strategiske pejlemærker er:





Udbygning af tilbud og styrket samarbejde internt i Aalborg Kommune.
Styrket samarbejde mellem almen praksis og Aalborg Kommune.
Styrket samarbejde mellem sygehuset og Aalborg Kommune
Borgerinddragelse

Der skal indgås ny sundhedsaftale i foråret 2019, hvilket betyder at rammen for arbejdsdeling og
kommunikation i sektorovergangen mellem kommune, almen praksis og sygehus ændres. Derfor er der i
forlængelse af strategien for det nære sundhedsvæsen brug for, at Aalborg Kommune får vedtaget politisk
prioriterede principper for kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen. Herunder principper for
serviceniveauet for sundhedsydelser, som traditionelt er varetaget på sygehuset.
På baggrund af ovenstående indstiller forvaltningen at Strategi for det nære sundhedsvæsen revideres
således at der indgår politisk prioriterede principper for Aalborg Kommunes rolle i det nære sundhedsvæsen.
Revisionen vil ske i samarbejde med de øvrige relevante forvaltninger.

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 09.05.2018
kl. 09.00

Side 16
4 afaf535

Sundheds- og Kulturudvalget
Bilag:
Sundhedspolitik 2015-2018. Aalborg Kommune
Strategi for Det nære sundhedsvæsen i Aalborg Kommune frem mod 2020
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Punkt 6.

Orientering om politikker og strategier forankret i Sundheds- og Kulturforvaltningen
2018-014349
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering oversigt over
politikker og strategier forankret i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Beslutning:
Udsat.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturforvaltningen har gennem en årrække haft ansvaret for udformning og implementering
af en række strategier og politikker. De pågældende strategier og politikker er kommunedækkende og
godkendt i byrådet.
Sundheds- og Kulturudvalget har ønsket at få et samlet overblik over de strategier og politikker, som er
forankret i forvaltningen.
Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet nedenstående oversigt til Sundheds- og Kulturudvalgets
orientering.
Af oversigten fremgår status for de enkelte politikker og strategier. Der er kun i enkelte tilfælde taget
konkret stilling til, hvornår revisionen af strategien/politikken skal revideres.

Oversigt over politikker og strategier forankret i SUN 2018.
Politik / strategi

Link til politik/strategi

Revideres:

Landdistriktspolitikken

Læs Landdistriktspolitikken

Frivilligstrategi, november 2015

Læs Frivilligstrategi

Politikken er vedtaget af byrådet
og gælder for 2014-2018.
Revision i løbet af 2018
Strategien har ingen udløbs år
Revideres efter behov

Handicappolitikken, 2008

Læs Handicappolitik

Er forlænget / videreført

Kulturpolitikken, september
2015

Læs Kulturpolitik

Fritidspolitikken, februar 2016

Læs Fritidspolitik

Integrationspolitikken, august
2012.

Læs Integrationspolitik

Ligestillingspolitikken, december
2012

Læs Kønsligestillingspolitikken

Sundhedspolitikken, december
2014

Læs Sundhedspolitikken

Strategi for det nære
sundhedsvæsen i Aalborg
Kommune frem mod 2020,
september 2015
(Sundhedsaftalen),
Sundhedskoordinationsudvalget
RN, 2014

Læs Strategi for det nære
sundhedsvæsen

Politikken er gældende for årene
2013 – 2018
Revision i løbet af 2018
Politikken har ingen udløbs år
Revideres efter behov
Politikken gælder for årene
2012-2015
Er forlænget / videreført
Politikken gælder for årene
2012-2016
Er forlænget / videreført
Politikken gælder for perioden
2015-2018.
Revideres i løbet af 2018/19
Revideres efter 2020
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Gælder for perioden 2015-18
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skal fremsende udkast til
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Uddannelsesstrategi, marts 2015
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Punkt 7.

Orientering om Kulturkaravane 2018
2018-019074
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering information om
Kulturkaravane Nord 2018.
Beslutning:
Udsat.
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Sagsbeskrivelse
Kulturkaravanen er en af de store satsninger under Den Regionale Kulturaftale, Kulturkanten. Den har til
formål at binde Nordjylland sammen gennem kulturelle aktiviteter i regionens kommuner. Karavanen
besøger hver kommune, hvert år i perioden 2018 – 20. Pga. sin størrelse får Aalborg Kommune dog to
besøg om året. Jammerbugt Kommune er projektleder på kulturkaravanen og varetager økonomistyringen,
den kunstneriske udvikling og den overordnede kommunikation og PR. I de enkelte kommuner sørger
kulturkonsulenter m.fl. for at realisere projektet i samarbejde med grupper af borgere. Den samlede økonomi
er på 4.4 mio. kr. betalt af Kulturaftale Nordjylland/ Kulturministeriet.
Tema og dogmer
Temaet for og titlen på årets kulturkaravane er hverdagsglimt. Temaet er udviklet på baggrund af dogmer
som kunstnerisk mangfoldighed, nedbrydning af kendte skel, involvering, fællesskab, kommunikation og
levedygtighed.
Formål
Formålet kan opsummeres i følgende punkter
Kulturkaravanen







Skal gøre kunst og kultur bredt tilgængeligt for alle
Skal skabe sammenhængskraft – på kryds og tværs af regionen
Skal være lærings- og identitetsskabende
Skal være involverende i forhold til borgere – før, under og efter
Skal ud i alle 11 nordjyske kommuner – små og store steder
Er en akkumuleret fortælling

Kunstnerisk indhold
I 2018 er det De Nordjyske Biblioteker, Det Jyske Musikkonservatorium og fotogruppen PixlArt der
producerer indholdet til karavanen. Tanken er, at aktørerne udskiftes hvert år.
Kulturkaravanen i Aalborg Kommune
Karavanen kommer til Aalborg Kommune i uge 23 og 41. Eftersom overskriften er hverdagsglimt og der er
lagt vægt på borgernes involvering og nedbrydning af kendte skel, har vi valgt nogle tæt bebyggede områder
i oplandet som centrum for begivenhederne. Det er Svenstrup i uge 23 og Vodskov i uge 41. Tilbuddene til
skoler og børnehaver foregår primært på de enkelte institutioner. Her har vi valgt at give tilbuddene til
institutioner syd for Limfjorden i uge 23 og nord for Limfjorden i uge 41.
Kapaciteten i skoletilbuddet fra PixlArt er stor, og kan i princippet rumme alle interesserede. Det samme
gælder bibliotekets tilbud til børnehaver. De andre arrangementer er tiltænkt mindre målgrupper fra 20 – 150
personer. Med Hverdagsglimt er der fokus på at involvere mennesker på det personlige plan og skabe små
lokale forandringer. Succesen skal derfor måles kvalitativt og ikke kvantitativt.
Vedrørende uge 23 er vi langt i planlægningen.
PixlArt tilbyder
Hverdag i billeder
Et digitalt fotoprojekt målrettet alle børn i udskolingen. Eleverne undervises en time om dagen og får
herigennem introduktioner og opgaver, der vedrører hverdagens billeder og deres liv på nettet. PixlArt
leverer undervisningsmateriale og yder support til lærerne. De godkender billederne, før de offentliggøres på
Instagram, og samler et stort udvalg af dem til en afsluttende visning for eleverne og deres familie. Her vil de
også have deres fotobus med. Det sker i uge 23 i Højvanghallen i Svenstrup. I uge 41 bliver det
sandsynligvis i hallen i Vodskov.
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Naturen under lup
Sammen med en naturvejleder tager PixlArt 40 borgere i alle aldre med på en tur, hvor der zoomes ind på
naturens mikromiljøer. PixlArt har deres fotobus med, og her bliver billederne redigeret. Turen finder sted
ved Guldbækken og i Svanemølleparken i Svenstrup lørdag formiddag. Vi inviterer byens spejdere.

De Nordjyske Biblioteker tilbyder
Blackout Poetry
Unge fra Forfatterskolen i Brønderslev varetager dette skriveværksted, hvor fokus er på genren black out
poetry. I samarbejde med biblioteket, skolerne og ungdomsskolerne i Svenstrup og Godthåb prøver vi at
skabe interesse for tilbuddet blandt de unge i Svenstrup og omegn. Arrangementet afvikles en sen
eftermiddag på Svenstrup Bibliotek.
Brevskrivningskoncert
En del borgere har prøvet at skrive personlige breve, men det er sandsynligvis nogle år siden, de sidst
gjorde det. I smukke omgivelser og til lyden af afdæmpet musik, tilbyder vi en stille stund på
Ridemandsmølle i Godthåb, hvor borgerne i et personligt brev kan fastholde et glimt af hverdagen.
Samtalekraft
Vi inviterer foreninger i Svenstrup til samtaler om, hvordan de kan forbedre sammenhængskraften og styrke
sammenholdet i byen. En journalist styrer samtalerne.
SoMe journalist for en dag
Målgruppen er elever på ungdomsuddannelserne. Med inspiration fra hjemmesiden ”Humans of New York”
er tanken, at eleverne interviewer personer i Svenstrup og offentliggør billeder og historier på
Kulturkaravanens facebookside.
Musik og læselyst
Et tilbud til indskolingen. Arrangementet foregår på Svenstrup Bibliotek (i uge 41 bliver det Vodskov
Bibliotek) med en musikpædagog og en bibliotekar. Eleverne synger og spiller med musikpædagogen og
bliver introduceret til bibliotekets tilbud om lån af noder, CD’er, sangbøger mm. Bibliotekaren introducerer til
relevante bøger for målgruppen.
Hverdagens små historier
Et tilbud til alle børnehaver. De får tilsendt Glenn Ringtveds bog ”Godnat sagde katten”, samt en tilhørende
video, hvor forfatteren præsenterer sig selv og læser bogen op. Bogen er illustreret af Rasmus Bregnhøj, og
på kommunens biblioteker bliver det muligt at gå på skattejagt og finde illustrationer fra bogen. På Svenstrup
bibliotek (i uge 41 Vodskov Bibliotek) kommer der endvidere en scenografi fra bogens univers, som børnene
kan lege i. Både børnehaver og private kan besøge biblioteket.
Lyrikbanko
Et tilbud til store børn og unge i Svenstrup og Godthåb. Vi inviterer i samarbejde med ungdomsskolerne. Et
par bibliotekarer vil i samarbejde med en singer/ songwriter arrangere en aften med lyrik, musik, spil og
hygge. Der er naturligvis præmier.

Det Jyske Musikkonservatorium tilbyder
Pop up-koncerter
Jazzmusikeren Kenneth Dahl Knudsen vil i samarbejde med 3 studerende skabe en lille koncert med et
internationalt præg. I uge 23 får vi tre koncerter om fredagen og planlægger at bruge dem på Svenstrup
Station i morgenmylderet, foran Brugsen om eftermiddagen og til PixlArts afsluttende event sidst på
eftermiddagen.
Musikbanko
Et band spiller uddrag af relativt kendte sange, som publikum skal finde uddrag fra på deres spilleplade. Vi
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er i dialog med Boligforeningen Himmerland, der har 7 afdelinger i Svenstrup. Foreningens beboere får
tilbudt dette usædvanlige kulturarrangement. Ligesom i lyrikbankoen er der præmier.
Den Nordjyske Sang
Sangskriver Martin Granum har komponeret melodien, og tanken er, at hver kommune skriver et vers til
sangen. Vi forsøger at lande en workshop med Martin Granum og Svenstrup Pigekor.
Se mere på www.kulturkaravane.dk
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Punkt 8.

Orientering om Aalborg Kommunes Kunstfond - Beretning og regnskab 2017
2018-028336
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering beretning og
regnskab for 2017 for Aalborg Kommunes Kunstfond.
Beslutning:
Udsat.
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Sagsbeskrivelse

Jf. vedtægterne for Aalborg Kommunes Kunstfond skal Kunstfonden over for det ansvarlige udvalg
aflægge regnskab og beretning om fondens virksomhed i det senest afsluttede kommunale
regnskabsår.
Aalborg Kommunes Kunstfond administrerer de af Aalborg Byråd afsatte midler til indkøb af og
støtte til kunst og fordeler indkøbt kunst og udøver ejerrådigheden på kommunens vegne. Fondens
formål realiseres ved at indkøbe eller støtte kunstværker eller kunstprojekter til kommunens
offentlige rum.
Bestyrelsen har i 2017 afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder og 2 indkøbsture i henholdsvis
København og Nordjylland, hvor der blev indkøbt 12 nye værker, heraf 2 serier, til en samlet værdi
af 204.000 kr.
l løbet af 2017 har fonden støttet 2 udsmykningsprojekter og disponeret midler til 1 i 2018.
Støttet:
 Plejehjemmet Birkebo – 15.000 kr.
 Børnehaven Karolinelund – 101.000 kr.
Disponeret midler til:
 VUK-Aalborg – 15.000 kr.
Fra Kunstfondens pulje til udsmykning af det offentlige rum er opført:
 FOS - INES - Vestre Fjordpark 300.000 kr. (støttet 2016)
 Kunst i landdistrikter - 3 projekter 125.000 kr.
Efter beslutning i 2016 er der i 2017 henlagt 75.000 kr. til "Puljemidlerne for Kunst i det offentlige
rum", hvilket gøres årligt fremover.
Kunstfonden har i foråret 2017 gennemført debatfyraftensmøde som opfølgning på Street ArtMurmaleri - Seminar på Utzon Center i 2016.
Kunstfonden har gennemført en ønskeudstilling i 2017.
Udstillingen bestod af det seneste års nyindkøb og blev en kunstfagligt flot udstilling med 19
værker tilrettelagt i samarbejde med Kunsthal Nord.
På baggrund af indkomne ønsker og Kunstfondens fordelingskriterier blev 16 værker fra
udstillingen udlånt.
Aalborg Kommunes Kunstfond har i 2016-17 samarbejdet med Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen om etablering af bygningsintegreret kunst til den nyopførte børnehave
i Karolinelund:
• Kunstfonden gik aktivt ind i processen og stillede kunstfaglig bistand til rådighed.
• Kunstfonden indstillede kunstnere til deltagelse i udbud.
• Kunstfonden udarbejdede udbud og konkurrenceprogram til udvalgte kunstnere.
• Kunstfonden bidrager til økonomien med max 1/3 af den samlede pris for kunstprojekt
• Kunstfonden tilbød at assistere med at søge supplerende funding, og det lykkedes at opnå
støtte fra Statens Kunstfonds Legatudvalg på 3 x 35.000 kr. øremærket til skitsehonorarer til
deltagende kunstnere i konkurrenceprogram.
Kunstfonden finder det særdeles interessant at deltage i etableringen af nyt byggeri og påskønner,
at der i projekteringen er afsat midler til kunstnerisk udsmykning.
Regnskab- Væsentligste poster (Disponeret og bogført):
Kunstindkøb 241.000
Tilskud til kunstprojekter 131.000
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Kunst i det offentlige rum 125.000
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Bilag:
Beretning 2017
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Punkt 9.

Orientering om Aalborg Stadsarkivs strategi 2018-23
2018-028697
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering Aalborg
Stadsarkivs strategi 2018-23.
Beslutning:
Udsat.
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Orientering om Aalborg Stadsarkivs strategi 2018-23
Sagsbeskrivelse
Baggrund
Stadsarkivets strategi 2018-23 er resultatet af et internt forløb med involvering af alle arkivets medarbejdere.
Formålet var at formulere en fælles kerneopgave og med udgangspunkt i denne en vision som fælles ramme
for stadsarkivets og Det danske Udvandrerarkivs udviklingsarbejde de kommende fem år.
Det har været væsentligt, at strategien understøtter SUNS strategiske mål, som de er formuleret i Mission,
pejlemærker og leveregler. Vægten er her lagt på de opgaver, som netop stadsarkivet løfter, nemlig det
samskabende og brugervendte med udgangspunkt i historien. Derudover har det været væsentligt, at
strategien kan omfatte alle medarbejdere og funktioner på stadsarkivet, og at den på tværs af alle forskelle
kan skabe samling om fælles mål og prioriteringer.
Strategi 2018-23
I strategien er der formuleret en kerneopgave: ”Sammen aktiverer vi historien”. Formuleringen fokuserer på
det slutprodukt, som alle funktioner på stadsarkivet understøtter.
Med udgangspunkt i kerneopgaven er der udformet en vision: ”Alle ved, at Aalborg Stadsarkiv understøtter
og igangsætter aktiviteter, som bringer historien i spil på en innovativ måde, der giver viden og oplevelser”.
Formuleringen fokuserer på det forhold, at kendskabet til de muligheder, stadsarkivet og samlingerne
rummer, er en forudsætning for at få dem bragt i spil sammen med brugerne.
Hvert år udvælges nogle fokusområder, som bidrager til at opfylde visionen. For 2018 er følgende
fokusområder valgt:
1. Brugerundersøgelser og målgrupper. Hvilke nuværende og ikke mindst potentielle målgrupper er
der? Hvad er deres behov og ønsker? Resultatet skal bruges til at optimere og målrette arkivets
satsninger.
2. Kommunikationsstrategi. Der skal informeres om alt, der er relevant for andre. Informationen skal nå
ud til alle relevante interessenter. I tilknytning til strategien skal der laves værktøjer, der gør
kommunikationen effektiv.
3. Frivillige. Faciliteter, teknikker, kompetencer og arbejdsprocesser skal udvikles. Arkivet skal kunne
huse og facilitere frivillige enkeltvis og i grupper. De kan arbejde med egne projekter eller projekter
planlagt af arkivet. Der skal i 2018 etableres et antal frivilligprojekter inden for områderne scanning
og indeksering, og igangværende projekter skal optimeres.
4. Effektiv tilgængeliggørelse og transparens. Der skal udvikles metoder og arbejdsgange, så
information om alle nye arkivalier når brugerne så hurtigt som muligt efter modtagelse. Informationen
skal gives i en form og på steder, som rammer brugerne og deres behov. Formålet er at sikre, at alle
arkivalier er til rådighed for brugerne og de aktiviteter, som de vil igangsætte.
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Bilag:
Strategi 2018-23.docx
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Punkt 10.

Orientering

Lis Rom Andersen orienterede om Kulturpas.
Jørgen Smed og Erik Kristensen orienterede om udvidelse af Gigantium.
Jørgen Smed orienterede om Aalborg Idrætspark.

Beslutning:
Til orientering.
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Bilag:
Oversigt over Sundheds- og Kulturudvalgets aktiviteter
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Punkt 11.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 12.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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