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Familie- og Socialudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 25.05.2018
kl. 09.00

Side 1 af 22
1

Familie- og Socialudvalget

Punkt 2.

Godkendelse af økonomirapportering pr. 30. april 2018 for Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
2017-065791
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
Økonomirapporteringen pr. 30. april 2018.
Beslutning:
Godkendt mhp. oversendelse til Borgmesterens Forvaltning.
Beskæftigelsesudvalget godkendte tilsvarende indstilling på møde den 22.05.2018.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 25.05.2018
kl. 09.00

Side 2
1 af 22
3

Familie- og Socialudvalget
Sagsbeskrivelse
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af
forbruget pr. 30. april 2018.
Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der
vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra
budgettet; dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer.
I Økonomirapporten afgives der et samlet bud for hvert bevillingsniveau, ligesom der for hver sektor afgives
uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet.
Det bemærkes, at der i økonomirapporteringen er indregnet de af Byrådet godkendte overførsler fra 2017 til
2018.
Der har siden økonomirapporteringen pr. 31. marts været nogle småforskydninger mellem enkelte områder,
men samlet set udviser økonomirapporteringen pr. 30. april ingen ændringer i forhold til sidste måned.
For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 30. april, at der for hele året vil være et merforbrug på 0 - 2
mio. kr. i forhold til budgettet, som følge af en negativ overførsel fra 2017 til 2018 på 2 mio. kr. på
’Socialfaglig støtte og midlertidige botilbud’. Da økonomirapporteringen kun er baseret på fire måneders
drift, er der dog en betydelig usikkerhed forbundet med skønnet.
Det samlede bud dækker over følgende underliggende afgivelser:
-

'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på 7 - 9 mio. kr.
'Jobtræning og Centralt finansierede fleksjob': mindreforbrug på 7 mio. kr.

På trods af ovenstående afvigelser forventer forvaltningen, at der kan overføres 27,320 mio. kr. til 2019 (den
’bundne overførsel’, som blev besluttet af byrådet 23.04.18).
Den samlede vurdering af det budgetgaranterede område baseret på de aktuelle tal er, at der for hele året vil
være et merforbrug på omkring 25 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette samlede merforbrug dækker over en
række mindre afvigelser på de enkelte delområder, jvf. nedenfor. Det skal hertil bemærkes, at det dels stadig
er tidligt på året at give et skøn for årsresultatet, og at der dels reelt er tale mindre afvigelser i forhold til den
samlede ramme på brutto 3 mia. kr. Afvigelserne kan for de fleste områder føres tilbage til en usikkerhed i
forhold til, hvor mange der reelt på årsplan ender med at udbetalt en given ydelse.
For beskæftigelsestilskuddet forventes et merforbrug på 10 mio. kr. til medfinansiering af A-dagpengene.
For det samlede budgetgarantiområde inklusiv beskæftigelsestilskuddet skønnes således et samlet
merforbrug på omkring 35 mio. kr. - dog med en usikkerhed på plus/minus 10 mio. kr. Dette skøn er et
samlet skøn for alle ordningerne under budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. For hver af disse
ordninger er der angivet et 'bestcase/ worstcase' interval, som samlet giver et interval for hele området på
plus/minus 10 mio. kr.
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Familie- og Socialudvalget
Bilag:
Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Familie- og Socialudvalget

Møde den 25.05.2018
kl. 09.00

Side 4
3 af 22
3

Familie- og Socialudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019 for Familieog Beskæftigelsesforvaltningen
2018-012213
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
at forslag indenfor Familie- og Socialudvalgets område til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019 for
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen prioriteres og fremsendes til Borgmesterens Forvaltning til videre
politisk behandling.
Beslutning:
Godkendt mhp. oversendelse til Borgmesterens Forvaltning til videre politisk behandling.
Udvalgsmedlemmerne tager forbehold ift. den videre politiske proces.
Beskæftigelsesudvalget godkendte indstillingen den 22.05.2018 for den del, der vedrører deres
ansvarsområder med følgende bemærkning: Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at processen i 2019
forlænges for den del, der vedrører indsendelse af forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskataloget til
Borgmesterens Forvaltning.
Familie- og Socialudvalget har samme anbefaling.
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Familie- og Socialudvalget
Sagsbeskrivelse
I aftalen om kommunernes økonomi for 2017 blev regeringen og KL enige om, at der fra 2018 og frem
etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning om, at der årligt skal
frigøres 1 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. skal anvendes bredt i den offentlige sektor, mens 0,5 mia. kr. forventes
at tilfalde kommunerne.
Udgiftsloftet for kommunernes serviceudgifter er således reduceret med 0,5 mia. kr. som følge af
moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Som følge af reduktionen i udgiftsloftet er der i
budgetoverslagsåret for 2019 indregnet en tværgående besparelse på 18,0 mio. kr. i Aalborg Kommune,
som skal udmøntes ved effektiviseringer.
Endvidere er der indlagt en tværgående besparelse i budgetoverslagsår 2019 på 38,1 mio. kr. - primært for
at sikre nulvækst i kommunens serviceudgifter mellem 2018 og 2019.
Ud over udmøntningen af de ovennævnte tværgående budgetpuljer har byrådet besluttet, at der skal skabes
yderligere økonomisk råderum for at skabe mulighed for omprioritering i budgettet. Dette blandt andet for at
sikre finansiering til det demografiske udgiftspres, der primært skyldes stigning i antal børn, der skal passes,
samt flere ældre med behov for pleje. Det kan også være nødvendigt at tilføre midler til særligt udfordrede
områder.
Byrådet har derfor den 26. februar 2018 besluttet, at der skal udarbejdes et Moderniserings- og
Effektiviseringskatalog på 1,5% af Aalborg Kommunes serviceudgifter – dvs. 130,470 mio. kr.
Alle forvaltninger bidrager i lighed med sidste år med moderniserings- og effektiviseringsforslag svarende til
den kendte fordelingsnøgle for forvaltningerne (forvaltningernes andel i pct. af de samlede serviceudgifter).
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af de samlede serviceudgifter udgør 28,5%, hvilket svarer til,
at forvaltningen skal finde forslag for 37,174 mio. kr.
Forvaltningernes og udvalgenes arbejde med Moderniserings- og Effektiviseringskataloget skal være
afsluttet senest den 1. juni 2018, hvor de enkelte forvaltningsbidrag afrapporteres til Borgmesterens
Forvaltning.
Med udgangspunkt i drøftelserne på Ølandseminaret den 19. og 20. april 2018, og det udarbejdede forslag til
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens bidrag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019, er der
udarbejdet forslag til beskrivelser af de enkelte besparelsesforslag.
Efter udvalgenes seminar den 19. – 20. april 2018 blev materialet udsendt til FMU. Oplægget til
Moderniserings- og Effektiviseringskatalog blev præsenteret for FMU den 26. april 2018 og drøftet den 14.
maj 2018 på et ekstraordinært møde, hvor FMU havde mulighed for at komme med deres bemærkninger til
materialet.
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Familie- og Socialudvalget
Bilag:
Forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Budget 2019 - Supplerende notater til ME-kataloget BSU/FSU hhv. den 22. og 25. maj 2018 - Åbent bilag
Rettelsesblad til side 70-71 og 93-94 Ølandmappen
FMU 14.05.18 punkt 2 vedr Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019.pdf
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Punkt 4.

Orientering om resultater af undersøgelsen af forældrenes tilfredshed med dagtilbud
2017-044868
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering: resultaterne
af undersøgelsen af forældrenes tilfredshed med daginstitutioner og dagpleje i Aalborg Kommune.
Beslutning:
Til orientering.
Omdelt udkast til pressemeddelelse om undersøgelsens resultater udsendes.
Udvalget vil senere holde et fyraftenstemamøde med forældrebestyrelserne med afsæt i
brugerundersøgelsen.
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Familie- og Socialudvalget
Sagsbeskrivelse
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har i perioden 12.- 23. marts 2018 gennemført en
spørgeskemaundersøgelse af forældrenes tilfredshed med deres børns pasningstilbud i de kommunale
børnehaver, vuggestuer og dagpleje. Undersøgelsen gentages hvert 3. år og blev senest gennemført i 2015
og 2012.
Spørgeskemaerne er udviklet af KL og undersøgelsen bygger på et landsdækkende koncept for
brugertilfredshedsundersøgelser. Dette giver mulighed for at sammenligne resultaterne mellem årene, med
andre deltagende kommuner og med et samlet landsresultat.
Formålet med undersøgelsen er:
 at arbejde med at forbedre kvaliteten i Aalborg Kommunes pasningstilbud blandt andet ud fra
forældrenes ønsker
 at give væsentlig information om tilfredsheden med kommunens pasningstilbud til borgere, ledere,
medarbejdere, politikere m.fl.
Hovedresultater
Resultaterne lidt bedre end de ellers meget positive resultater fra undersøgelser tidligere år i Aalborg
Kommune. Det meget høje tilfredshedsniveau er altså fastholdt og endda steget en smule. Samtidig er
svarprocenten steget.
6.401 forældre har besvaret undersøgelsen, hvilket svarer til en samlet svarprocent på 71%. Dette er udtryk
for en meget høj deltagelse blandt forældrene – til sammenligning var den samlede svarprocent i 2015 på
64%.
Samlet set er 92% af forældrene tilfredse med deres barns dagtilbud (55% er ’meget tilfredse’ og 37% er
’tilfredse’). Andelen af ’utilfredse’ eller ’meget utilfredse forældre er meget lille, under 2,5%.
Resultatet er lidt bedre end de ellers meget positive resultater fra undersøgelser tidligere år i Aalborg
Kommune. Det meget høje tilfredshedsniveau er altså fastholdt og endda steget en smule.
Aalborg Kommunes resultater er på alle parametre i undersøgelsen bedre end landsgennemsnittet.
De områder, som forældrene vægter højest i forhold til deres samlede tilfredshed, er den pædagogiske
indsats og samarbejdet med personalet/dagplejeren. Disse områder, som er de vigtigste for forældrene,
vurderes samtidig meget højt. Rammeforhold såsom de fysiske rammer ude og inde samt frokostmåltider er
mindre vigtige for forældrenes samlede tilfredshed. Man kan altså sige, at de ’bløde’ områder er vigtigere for
forældrene end de mere ’hårde’ områder.
Samlet for hele området er resultaterne meget positive. Ét af de områder, der vurderes lavest, er
inddragelsen af forældrene i institutionernes/dagplejens hverdag. Dette lægger op til en dialog med
forældrene om, hvordan de ønsker at blive inddraget og i hvilket omfang. Desuden ligger resultaterne for de
fysiske rammer, herunder legepladser i den lave ende af de gode resultater.
I Aalborg Kommunes undersøgelse har forældrene endvidere haft mulighed for at skrive yderligere
bemærkninger til deres barns pasningstilbud. Dette har 1.256 forældre i daginstitutionerne og 486 forældre i
dagplejen benyttet sig af.
Opfølgning
Alle daginstitutioner og dagplejedistrikter har fået deres egne rapporter med forældrenes vurderinger og
fritekstbesvarelser med kommentarer og forslag. De følger hver især op i personalegruppen og i
forældrebestyrelsen ift., om noget kan gøres endnu bedre eller at fastholde de gode resultater.
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Bilag:
Rapport Resultater af undersøgelsen af forældres tilfredshed 2018
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Punkt 5.

Orientering om to puljeansøgninger vedr. dagtilbud
2018-030226
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, to
puljeansøgninger til Børne- og Socialministeriet.
Beslutning:
Til orientering.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 25.05.2018
kl. 09.00

Side 11
1 afaf222

Familie- og Socialudvalget
Sagsbeskrivelse
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har indsendt ansøgning til to puljer under Børne- og
Socialministeriet:
 midler til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
 et fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne
Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
Formålet med ansøgningspuljen er at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring,
trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger.
Daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner defineres som institutioner med minimum 25 procent
børn, hvis forældre får:
a) mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud
eller
b) en andel af socialpædagogisk fripladstilskud
Puljen er målrettet 100 daginstitutioner på landsplan, således at hver institution i gennemsnit forventes at
kunne modtage ca. 800.000 kr. årligt, svarende til omkring 1½ pædagogårsværk i en gennemsnitlig
daginstitution. Midlerne skal anvendes i perioden september 2018 til og med august 2021. Tilskuddet
bortfalder ikke på bagrund af ændringer i sammensætningen af børn i løbet af projektperioden.
I Aalborg Kommune er der 31 institutioner, der opfylder kriterierne, hvoraf der er to private institutioner og en
selvejende institution. Der er indsendt en fælles ansøgning for alle 31 institutioner.
Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft
Formålet med puljen er bl.a. at øge viden om den styrkede læreplan og færdigheder hos målgrupperne i
forhold til at omsætte, aktivere og forankre denne viden i praksis. Herunder også at forholde sig analytisk og
refleksivt til egen praksis samt at bidrage til og indgå i kommunernes løbende arbejde med kvalitets og
kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.
Der er afsat 165. mio. kr. på landsplan, hvoraf det forventes at Aalborg Kommune får tildelt ca. 6. mio. til hele
kompetenceudviklingsforløbet gældende for årene 2018-2022. Midlerne øremærkes efter fordelingsnøglen
70-30 %, hvoraf de 30 %, svarende til 1,8 mio. kr., skal anvendes til efteruddannelse af dagplejere på PAU
uddannelsen. De 70 % skal anvendes på kortere læringsforløb af forskelligt omfang til de fire målgrupper.
Kompetenceudviklingen vil ske i et samarbejde med UCN, som vil varetage undervisningsforløbene.
Puljen er målrettet dagplejere, pædagoger der fungerer som faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen i
dagtilbud, herunder også ansatte i den kommunale forvaltning, der beskæftiger sig med den faglige udvikling
så som, dagplejepædagoger og pædagogiske konsulenter. Puljen er rettet mod både kommunale og private
dagtilbud. Kommunerne behøver ikke at fordele midlerne mellem alle fire målgrupper, men kan ud fra
strategiske overvejelser vælge at prioritere, at der fokuseres særligt på nogle af målgrupperne.
I Aalborg Kommune har vi prioriteret at søge om, at særligt 200 pædagogiske ledere og dagplejepædagoger
får kortere læringsforløb af eksterne udbydere, som skal understøttes af interne læringsdage og
aktionslæringsgrupper i den konkrete pædagogiske praksis. Derforuden kan 5 dagplejere komme på PAU
uddannelsen. Endvidere er der tiltænkt en læringsdag for relevante deltagere på forvaltningsniveau. Der er
indsendt en fælles ansøgning for både institutioner og dagplejen.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 25.05.2018
kl. 09.00

Side 12
2 afaf222

Familie- og Socialudvalget

Punkt 6.

Orientering om Midtvejsstatus på Rusmiddelstrategien
2016-051446
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering status på
Rusmiddelstrategien.
Beslutning:
Til orientering.
Udvalget peger på, at der skal ske en styrket tværgående indsats Sundheds- og Kulturforvaltningen,
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen imellem ift. indsatser overfor højrisikogruppers
debut med rygning og rusmidler.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 25.05.2018
kl. 09.00

Side 13
1 afaf422

Familie- og Socialudvalget
Sagsbeskrivelse
Midtvejsstatus for Rusmiddelstrategien 2016-2019
Den 10. oktober 2016 godkendte Byrådet Rusmiddelstrategien 2016-2019, der er en handlingsrettet strategi
under Sundhedspolitikken. Strategien er rettet mod fagprofessionelle i Aalborg Kommune, der arbejder med
børn, unge, voksne og ældre. Rusmiddelstrategien er det centrale styringsredskab i arbejdet for mindre
misbrug og mere sundhed i Aalborg Kommune. Rusmiddelstrategien skal bidrage til, at udfordringerne med
misbrug italesættes, samt bryde med tabuet ift. at tale med borgerne om stof- og alkoholforbrug.
Rusmiddelstrategien er opdelt efter kerneindsatserne ift. misbrug – forebyggelse og tidlig opsporing samt
behandling. Der er i strategien sat en række mål ift. følgende:
- Unge i folkeskolen
- Unge på ungdomsuddannelserne
- Effekt af behandling
- Borgere i behandling
Som led i implementeringsplanen gøres status for Rusmiddelstrategien. Der er tale om en kvalitativ status på
de implementeringsmæssige tiltag, som forvaltningerne har iværksat for at understøtte Rusmiddelstrategien.
Den afsluttende slutevaluering i 2019 følger op på Rusmiddelstrategiens måltal.
Kerneindsats 1: Forebyggelse og tidlig opsporing:
Unge i folkeskolen:
 Der er sat særligt fokus på aftaler mellem forældre udarbejdet i 6. klasse. Der er ved skoleårets start
udviklet et nyt oplæg, som underviserne på 8. årgang tager udgangspunkt i. Her følges op på aftaler
indgået på 6. årgang, og der opfordres til, at de fornyes.
 Der er særligt fokus på flertalsmisforståelser i folkeskolen. Her er udarbejdet nyt materiale, som
anvendes i forebyggelsesseminarerne. Underviserne fortæller, at materialet virker til at have den
ønskede effekt ift. at synliggøre flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser.
 Folkeskolernes udskoling er inviteret til at deltage i et treårigt forskningsprojekt X-It Rygestop. 7
skoler og UngAalborg’s uddannelsescenter og 10. klassecentret er tilmeldt forskningsprojektet.
 Som led i handleplan for ulighed i sundhed har trivselspersoner i folkeskolerne gennemgået et
undervisningsforløb udarbejdet af Rusmiddelafsnittet i efteråret 2017 mhp. øget viden om alkohol og
stoffer.
Unge på ungdomsuddannelserne:
 Rusmiddelafsnittet laver en fremskudt indsats på udvalgte ungdomsuddannelser. Der bliver løbende
evalueret på, om ressourcerne til den fremskudte indsats er godt givet ud. Der er for nuværende ikke
planer om ændringer.
 Der arbejdes løbende med at få alle ungdomsuddannelserne med i Ungeprofilen, som
Rusmiddelstrategien bl.a. evalueres ud fra. Status er, at SOSU Nord og Tech Colleges
erhvervsafdeling endnu ikke deltager i ungeprofilsundersøgelsen.
 Der er fokus på formaliseret samarbejde med elevcoaches på ungdomsuddannelserne. Der er bl.a.
opbygget et godt og velfungerende netværk mellem SSP-medarbejdere, elevcoaches og
misbrugsrådgivere.
 Politiet stiller en kontaktperson til rådighed for ungdomsuddannelser, hvis de ønsker det.
Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale:
 Der er udarbejdet et Rusmiddelkatalog til frontlinjemedarbejdere, som er en inspiration til arbejdet
med tidlig opsporing af rusmiddelproblematikker. I håndbogen ”På tværs” linkes der til
rusmiddelkataloget.
 Der er i 2017 gennemført supplerende opsamlingskurser af frontpersonale i Jobcenter og
Socialafdelingen. Der gennemføres ligeledes opfølgningskurser i nøglepersonsuddannelsen i Børneog Familieafdelingen. Rusmiddelafsnittets medarbejdere gennemfører undervisningen.
 Der er sat fokus på indtagelse af alkohol ved forældrearrangementer i dagtilbud og skoler.
Retningslinjer for alkoholindtag er i den forbindelse blevet indskærpet.
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Kerneindsats 2: Behandling
 Status på opfølgning af de færdigbehandlede borgere efter 1, 6. og 12 mdr. er, at det ikke er
lykkedes at skabe kontakt til et tilfredsstillende antal borgere med den nuværende metode.
Der er iværksat initiativer ift. at sikre bedre resultater. Bl.a. er det fremadrettet den behandler, der
har afsluttet sagen, som skal kontakte borgeren. Indtil nu har det været en administrativ
medarbejder, som ikke kender borgeren. Samtidigt minimeres antallet af spørgsmål, som stilles i
forbindelse med samtalen, så det bedre sikres, at man lever op til lovkravet på området.
Tallene for 2017 kan ikke anvendes, da der kun har været kontakt til ganske få. Der aftales
fremadrettet opfølgningsmøder mellem centerledelsen i Center for Sociale Indsatser og
behandlerhuset hver anden måned for at følge op.
Behandlingstilbud til borgere med nedsat psykisk funktionsevne
 Der er fokus på udbygning af samarbejdet mellem VAMIS og Rusmiddelsafsnittet med henblik på at
sikre, at alle borgere får det rette behandlingstilbud. Der afholdes løbende samarbejdsmøder om
konkrete borgerforløb og overordnede samarbejdsrammer.
 Der afholdes kompetenceudvikling af frontmedarbejderne ift. mødet med borgere med misbrug og
nedsat psykisk funktionsevne 2 gange årligt v. VAMIS. Herudover tilrettelægges enkeltstående
temadage ud fra konkrete henvendelser.
Behandlingstilbud til borgere med anden etnisk baggrund end dansk
 Der afholdes opfølgningsmøder med nøglepersoner fra miljøet ca. 1 gang om året. Der arrangeres
et mini kick-off for målgruppen. Fremadrettet skal Rusmiddelafsnittet i tættere dialog med miljøet.
Behandlingstilbud i misbrugsafsnittet og tilbud til borgere med nedsat funktionsevne
 Der arbejdes på en ny kommunikationsindsats i Rusmiddelsafsnittet for at undgå en stigmatisering af
målgruppen. Navneskiftet fra Misbrugsafsnittet til Rusmiddelafsnittet er et led i denne indsats.
Hjemmeside, foldermateriale og generel kommunikationsindsats revideres ligeledes.
Koordinerede indsatsplaner for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug:
 Psykiatrien i Region Nordjylland har i samarbejde med flere nordjyske kommuner fået bevilget
800.000 kr. i satspuljemidler til fælles undervisning vedr. psykiatriske patienter med samtidigt
misbrug – herunder sættes fokus på at de koordinerede indsatsplaner udarbejdes.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 25.05.2018
kl. 09.00

Side 15
3 afaf422

Familie- og Socialudvalget
Bilag:
Rusmiddelstrategi 2016-2019.pdf
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Punkt 7.

Orientering om Bæredygtighedsstrategien - status på indsatser i FB 01.01.2018
2018-029086
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering status på
implementering af forvaltningens Bæredygtighedsplan 2017-2020, herunder,
At status på bæredygtighedsplanen, på forvaltningens anbefaling, fremover sker hvert andet år mod hidtil
årligt.
Beslutning:
Til orientering.
Familie- og Socialudvalget peger på, at det er vigtigt, at forvaltningerne løbende har fokus på det brede
bæredygtighedsperspektiv i deres indsatser.
Beskæftigelsesudvalget tog tilsvarende sag til orientering den 22.05.2018 med følgende bemærkning:
Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at status på bæredygtighedsindsatser afrapporteres én gang i
byrådsperioden overfor det afgående byråd, samt at indsatserne præsenteres og prioriteres i det nye byråd.
Familie- og Socialudvalget har samme anbefaling.
Forvaltningens status indgår i den fælles status for kommunen til orientering i byrådet.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016-2020, vedtaget i byrådet den 14.11.2016, angiver visioner
og strategier, som byrådet vil arbejde med for at fremme en natur- og miljømæssig bæredygtig omstilling til
gavn for kommunens borgere, erhvervsliv og miljøet.
Til omsætning af Bæredygtighedsstrategiens visioner og strategier til mål og handlinger, er der udarbejdet
en Bæredygtighedsplan, som byrådet blev orienteret om på møde den 25.09.2017)
Bæredygtighedsplanen placerer ansvaret for implementeringen ift. Bæredygtighedsstrategiens 88
strategiske fokusområder mellem kommunens forvaltninger og beskriver, hvordan de strategiske
fokusområder implementeres, måles og afrapporteres.
De enkelte fagforvaltninger i Aalborg Kommune har, via deres fagudvalg, vedtaget egne
Bæredygtighedsplaner inden for strategiens fokusområder. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens
Bæredygtighedsplan blev godkendt på fællesmøde for Familie- og Socialudvalget og
Beskæftigelsesudvalget den 29.03.2016 og består af indsatser, der også er indarbejdet i og følges tæt
gennem forvaltningens Mål og Strategier og Årsberetning.
Som opfølgning på Bæredygtighedsplanen udarbejder hver forvaltning en årlig status på egne handlinger,
som samles og fremsendes til byrådets orientering. En samlet status på Bæredygtighedsplanen forventes
forelagt byrådet til orientering på møde den 18.06.2018.
Status
Status på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens Bæredygtighedsplan 2017-20 pr. 01.03.2018, fremgår af
bilag 1 og er udarbejdet på baggrund af konkret opfølgning i fagafdelingerne. Ligeledes er status helt i tråd
med afrapporteringen i forvaltningens Årsberetning.
Forvaltningens indsatser til omsætning af Bæredygtighedsstrategien er alle under implementering som
planlagt.
Hidtil har de enkelte forvaltninger årligt gjort status for forvaltningens bæredygtighedsplan. Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler, at status fremover sker hvert andet år.

Tidsplan
FL
BSU
FSU
Byrådet

02.05.18
22.05.18
25.05.18
18.06.18
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Bilag:
Bilag 1 FB's Bæredygtighedsplan 2018
Bæredygtighedsstrategi_2016-2020
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Punkt 8.

Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning:
Til orientering.
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Punkt 9.

Eventuelt
Beslutning:
Til orientering.
MidtbySjakket i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har inviteret Familie- og Socialudvalget til møde for at
fortælle om det opsøgende gadeplansarbejde, der foregår i Aalborg Kommune.
På kommende udvalgsmøde den 08.06.18 er der tema på om området, hvor lederen fra MidtbySjakket
orienterer. Udvalget vil her tage stilling til et evt. senere besøg.
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Punkt 12.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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