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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af Forårsbudgetrevision 2018 for Miljø- og Energiforvaltningen.
Tillægsbevilling
2018-028720
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2018 gives tillægsbevilling på 32.020.000 kr. i
mindreudgifter og 4.233.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 27.787.000 kr. i netto-mindreudgifter,
at frigivelsesbeløbene på det brugerfinansierede område reduceres med 42.000.000 kr. i mindreudgifter,
at Bevillingsniveauerne Vandsamarbejde Aalborg, Åben land og Vandsamarbejde Aalborg,
Grundvandsbeskyttelse under sektor Miljø og Plan nedlægges pr. 1. januar 2018 som følge af
samarbejdernes ophør jf. sagsbeskrivelsen, og
at Aalborg Renovations takster ændres pr. 1. juli 2018, jf. sagsbeskrivelsen og takstoversigten.
Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Budgetrevisionen, generelt
I nærværende budgetrevision, som omfatter både skattefinansierede og brugerfinansierede områder i Miljøog Energiforvaltningen, foreslås enkelte anlægsprojekter tilpasset på baggrund af reviderede forudsætninger
og regnskab 2017. Der er ligeledes på baggrund af regnskab 2017 generelt foretaget en revision af købs- og
salgsmængder samt indvejningsmængder mv.
Budgetrevisionssagen adskiller sig dog væsentligt fra tidligere år, idet den også omhandler de
budgetmæssige konsekvenser i forbindelse med ophør af vandsamarbejderne i Aalborg, samt
budgetmæssige tilretninger som følge af de organisatoriske tilpasninger, der blev gennemført i forbindelse
med byrådets vedtagelse af Budget 2018-2021 på mødet den 12. oktober 2017 (punkt 2).
De anførte budgettilretninger vedrørende Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder er
udgiftsneutrale og påvirker dermed ikke kommunens serviceramme.
Aalborg Renovation
I forårsrevisionen 2018 har der været gennemgang af de væsentligste udgifter og indtægter for de enkelte
ordninger, ligesom vogn- og timesatser er justeret til de nye gældende satser for 2018. Anskaffelse af 2
vogne til afhentning af affald fra de nedgravede containere i tætbyen, jf. implementering af ”Aalborg uden
affald” fremrykkes fra vognbudget 2019 til vognbudget 2018, jf. Budget 2018-2021.
Taksten for kørselsudligning er ændret grundet nye priser fra I/S Reno-Nord. Prisen på kørselsudligning er
steget pr. 1. januar 2018 grundet omorganisering m.v. I henhold til Aalborg Kommunes ”Regulativ for
husholdningsaffald” og ”Regulativ for erhvervsaffald” er det husejerens og virksomhedens pligt at sikre, at
containere til restaffald er rengjorte. I den forbindelse tilbydes takster for rengøring og vask af minicontainere
på hjul. Kunden kan vælge mellem to gebyrer: Afleveret og afhentet hos Aalborg Renovation eller med
afhentning og returnering på kundens adresse.
Miljø og Plan – Vandsamarbejde Aalborg, Åben land
Byrådet godkendte i mødet den 11. december 2017, at Samarbejdet om vandforsyning i det åbne land blev
nedlagt med virkning pr. 1. januar 2018, da det er blevet klarlagt, at Aalborg Vand A/S ikke kan deltage i
samarbejdet, hvorved det økonomiske grundlag for samarbejdet ikke længere er tilstede.
Vandsamarbejdets opsparede midler vil efterfølgende blive tilbagebetalt til de deltagende vandværker på
baggrund af særskilte fordelingsnøgler.
Miljø og Plan – Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
Byrådet godkendte ligeledes i mødet den 11. december 2017 (punkt 5), etableringen af Foreningen
Grundvandssamarbejde Aalborg.
Foreningen er stiftet som en konsekvens af en revision af Vandsektorloven fra 1. marts 2016, samt ændring
af Vandforsyningslovens § 48, hvorefter kompetencen til at påbyde vandsamarbejde er overgået fra staten til
kommunen. Som følge heraf kan Aalborg Kommune ikke længere indgå i et samarbejde om
grundvandsbeskyttelse, hvorefter foreningen er stiftet af de vandværker, der deltog i samarbejdet.
Det tidligere vandsamarbejdes økonomiske mellemværende med Aalborg Kommune er herefter overdraget
til foreningen, hvorfor budgetterne er tilrettet i overensstemmelse hermed.
Administration og Service – Fælles Funktioner
De finansieringsprincipper, der blev vedtaget af byrådet på mødet den 27. april 2015, er som følge af de
organisatoriske ændringer i Miljø- og Energiforvaltningen, blevet revideret.
De tidligere godkendte finansieringsprincipper vil også være gældende fremover, dog er det inden for de
skattefinansierede områder besluttet, at samle budgetterne til betaling af administrative ydelser fra det
brugerfinansierede område, under et bevillingsniveau, hvorefter det alene er den skattefinansierede del af
Administration og Service, der forestår betaling af administrationsbidrag og IT-ydelser fra Aalborg Service
A/S.
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Til finansiering heraf overdrages budgetmidler hertil fra de skattefinansierede sektorer Miljø & Plan, samt
Bæredygtighed & Udvikling.
Administration og Service – DIGIT-DAD (OCG)
Pr. 31. december 2017 havde DIGIT-DAD et tilgodehavende i kommunekassen på 5,5 mio. kr., der i henhold
til styregruppebeslutning ønskes anvendt til nødvendige tiltag til sikring af en effektiv fremtidig løsning af
driftsopgaverne. De budgetmæssige konsekvenser heraf er indarbejdet i nærværende budgetrevision.

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2018
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Aalborg Renovation
Generel administration
Indsamling af gamle affaldsstativer hos borgere blev ikke aktuelt som planlagt i 2017,
merudgift ............................................................................................................................
Anskaffelse af IT og arbejdstøj m.v., merudgift ..................................................................
Modpost til løn- og vognfordeling, regulering af nye satser og timefordeling mellem
ordninger, mindreudgift ......................................................................................................
Anskaffelse af vogne, fremrykning af vognanskaffelser fra 2019 til 2018, merudgift ..........
Ordning for dagrenovation – restaffald
Indkøb og udbringning af poser, merudgift .........................................................................
Salg af restlager af containere til Aalborg Service A/S, Lager, merindtægt ........................
Justering af løn- og vognfordeling, regulering af nye satser m.v., merudgift ......................
Vognmænd og kørselsudligning, mindreudgift ...................................................................
Indvejning, kreditnota I/S RenoNord vedr. Nibe for tidligere år, mindreudgift .....................
Ordning for storskrald og haveaffald
Udgift ved salg af plast og metal tilbageføres, indgår i drift af sorteringsanlæg v. I/S
RenoNord m.v., merindtægt ...............................................................................................
Salg af restlager af containere til Aalborg Service A/S, Lager, merindtægt ........................
Justering af løn- og vognfordeling, regulering af nye satser m.v., merudgift ......................
Justering af mængder vedr. flasker, indvejning, merudgift .................................................
Drift af sorteringsanlæg v. I/S Reno-Nord, merudgift .........................................................

+2.000
+1.665
-3.940
+4.500

+1.324
+3.700
+2.510
-112
-1.050

+910
+410
+630
+431
+120

Ordning glas, papir og pap
Udgift ved salg af plast og metal tilbageføres, indgår i drift af sorteringsanlæg v. I/S
RenoNord mv., merindtægt ................................................................................................
Genbrugsstationer
Salg flasker reklassificeres til en merudgift under indvejning fra en mindreindtægt under
salg, merudgift/merindtægt.................................................................................................
Justering af løn- og vognfordeling, regulering af nye satser m.v., merudgift ......................
Anskaffelse af containere, merudgift ..................................................................................
Indvejning, kreditnota I/S RenoNord vedr. Nibe for tidligere år, mindreudgift .....................
Øvrige ordninger og anlæg – Administrationsgebyr og vægtydelse
Justering af løn- og vognfordeling, regulering af nye satser m.v., merudgift ......................
Justering af mængder for jorddeponi påvirker vægtindtægter, mindreindtægt ...................
Øvrige ordninger og anlæg - Øvrigt
Justering af mængder for jorddeponi, mindreindtægt .........................................................
Kørselsudligning, takstændring pr. 1/7, merudgift/merindtægt ...........................................
Justering af løn- og vognfordeling, regulering af nye satser m.v., mindreudgift .................
Justering af mængder for jorddeponi m.v., mindreudgift ....................................................
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DRIFT 2018
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Miljø og Plan
Administration - skattefinansieret
Overførsel af budget for administrative og personalerelaterede udgifter til sektor
Bæredygtighed og Udvikling, mindreudgift .........................................................................
Overførsel af lønbudget, svarende til 2,00 normeringer fra sektor Bæredygtighed og
Udvikling, merudgift ............................................................................................................
Overførsel af budget for IT og administrative udgifter til sektor Administration og Service,
mindreudgift .......................................................................................................................
Overførsel af budget for Barselsudligningsordningen til sektor Administration og Service,
mindreudgift .......................................................................................................................

-1.309
+1.100
-2.546
-354

Vandsamarbejde Aalborg, Åben land
Regulering af bevillingsniveauets budget som følge af nedlæggelse af vandsamarbejdet,
mindreudgift/mindreindtægt................................................................................................

-18

-400

Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
Regulering af bevillingsniveauets budget som følge af nedlæggelse af vandsamarbejdet,
mindreudgift/mindreindtægt................................................................................................

-2.522

-6.650

-1.010

-1.010

Sektor: Bæredygtighed og Udvikling
Limfjordssekretariatet - skattefinansieret
Overførsel af budget for administrative og personalerelaterede udgifter til,
mindreudgift/mindreindtægt................................................................................................
Administration - skattefinansieret
Overførsel af budget for administrative og personalerelaterede udgifter fra sektor Miljø
og Plan, merudgift ..............................................................................................................
Overførsel af lønbudget, svarende til 2,00 normeringer til sektor Miljø og Plan,
mindreudgift .......................................................................................................................
Overførsel af budget for IT og administrative udgifter til sektor Administration og Service,
mindreudgift .......................................................................................................................
Overførsel af budget for Barselsudligningsordningen til sektor Administration og Service,
mindreudgift .......................................................................................................................

+1.309
-1.100
-577
-60

Sektor: Administration og Service
Fælles Funktioner - skattefinansieret
Overførsel af budget til IT og administrative og personalerelaterede udgifter fra sektor
Miljø og Plan og sektor Bæredygtighed og Udvikling, merudgift ........................................
Overførsel af budget barselsudligningsordningen fra sektor Miljø og Plan og sektor
Bæredygtighed og Udvikling, merudgift .............................................................................

+3.123
+414

DIGIT-DAD (OCG)
Generel justering af driftsbudgettet, merudgift ...................................................................
Yderligere køb ad Datawarehouse konsulent, merudgift ....................................................
Udskiftning af biler, merudgift .............................................................................................

+2.019
+500
+600

Ændring i alt - drift 2018 ..................................................................................................

+8.933

-4.233

ANLÆG 2018
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Sektor: Aalborg Renovation

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 5
4 af 74
7

Byrådet
ANLÆG 2018
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen, udvidelse af mandskabsbygning
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. 670.000 til 670.000 kr. .................................................
Årsag: Korrektion i forhold til oprindeligt budget 2018, da projektet ikke blev færdiggjort i 2017
som forventet.
Anlægssum: Uændret 2.628.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 2.628.000 kr.

+670

Projekt 5573, Genbrugsplads, Over Kæret m.fl. – Forundersøgelse af fremtidens
genbrugsplads
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 77.000 kr. til 77.000 kr. .....................................................
Årsag: Korrektion i forhold til oprindeligt budget 2018, da projektet ikke blev færdiggjort i 2017
som forventet.
Anlægssum: Uændret 340.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 340.000 kr.

+77

Projekt 5598, Etablering af deponeringsplads for jord, Østerådalen
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 300.000 kr. til 300.000 kr. .................................................
Årsag: Korrektion i forhold til oprindeligt budget 2018, da projektet ikke blev færdiggjort i 2017
som forventet
Anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.

+300

Sektor: Miljø og Plan
Vandsamarbejde Aalborg, Åben land
Projekt Ledningsanlæg – Det åbne land
Rådighedsbeløbet ønskes nedsat med kr. 1.000.000 til 0 kr. ...........................................................
Årsag: Ophør af samarbejde pr. 1. januar 2018.
Anlægssum: Ønskes nedsat med 5.000.000 kr. til 0 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes nedsat med 1.000.000 kr. til 0 kr.

-1.000

Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbekyttelse
Projekt 5395, Arealsikring
Rådighedsbeløbet ønskes nedsat med kr. 41.000.000 til 0 kr. .........................................................
Årsag: Ophør af samarbejde pr. 1. januar 2018.
Anlægssum: Ønskes nedsat med 72.000.000 kr. til 0 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes nedsat med 41.000.000 kr. til 0 kr.

-41.000

Ændring i alt - anlæg 2018 .............................................................................................................

-40.953

Nettoændring - drift + anlæg 2018 ................................................................................................

-27.787

Ændring i alt - frigivelse anlægssum ............................................................................................

-42.000

Mellemregningsforhold
Nærværende budgetrevision og resultatet af regnskab 2017 indebærer følgende saldi på de berørte
mellemregningskonti:
Afdeling/bevillingsniveau

Ultimo 2017 Ultimo 2018
- mio. kr. -

Aalborg Gas
- Naturgas Net ...................................................................................
Aalborg Renovation
- Generel administration .....................................................................
- Ordninger for dagrenovation - restaffald .........................................
- Ordninger for storskrald mv. ............................................................
- Ordninger for glas, papir og pap .....................................................
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Afdeling/bevillingsniveau
- Ordninger for farligt affald ...............................................................
- Genbrugsstationer ..........................................................................
- Øvrige ordninger og anlæg, Administrationsgebyr og vægtydelse
- Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt ..................................................
heraf sikkerhedsstillelse ....................................................................
I alt:
Miljø- og Energiplanlægning
- Vandsamarbejde Aalborg, Åben land .............................................
- Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse .........................
- Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed ...................................
Administration og Service
- Omkostningscenter GIS (OCG) – tidligere en del af Varme .............
Regnskabsmæssigt mellemregningsforhold for de kommunale
forsyningsvirksomheder og brugerfinansierede områder i alt .............

Ultimo 2017 Ultimo 2018
- mio. kr. 0,1
-0,1
-9,0
0,3
-2,4
-2,2
-40,4
-42,2
-13,0
-13,0
-46,4
-14,0
-0,9
4,4
0,7

0,0
0,0
0,5

-5,5

-1,4

-48,6

+3,9

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen
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Bilag:
Aalborg Renovation - Takstoversigt 2018, Forårsrevision
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Punkt 3.

Orientering om status på implementering af Bæredygtighedsplan 2017-20
2014-44249
Miljø- og Energiudvalget fremsender til byrådets orientering status for Bæredygtighedsplan 2017-2020.
Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.
Magistraten har haft sagen til orientering.
Beslutning:
Til orientering.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bæredygtighedsstrategi 2016-2020, der blev vedtaget i byrådet den 14. november 2016 (punkt 4), angiver
de 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.
Bæredygtighedsplan 2017-2020 (bilag 8), som byrådet blev orienteret om i møde den 25. september 2017
(punkt 2), omsætter Bæredygtighedsstrategiens visioner og strategier til mål og handlinger for en bæredygtig
omstilling i Aalborg Kommune.
Bæredygtighedsplanen placerer ansvaret for implementeringen i forhold til 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 de af strategiens fokusområder, man har fundet relevant og opgør årligt
status for planens implementering. Dette er udvalgenes første afrapportering.
Fagudvalgene har selv foretaget vurderingen af aktuel status for implementeringen af egne indsatser og
handlinger. Afrapporteringen består af en vurdering af, hvorvidt indsatsen allerede er gennemført, under
gennemførelse, afventer eller ikke er gennemført, med en forklaring for status.
Afrapporteringen fremgår for hvert fagudvalg i bilag 1-7.
Resultat
Langt de fleste af Bæredygtighedsplanens indsatser og handlinger er igangsat og under implementering som
planlagt. Enkelte er afsluttede og andre er forsinkede eller er blevet udskudt.
Kun enkelte handlinger er ikke blevet igangsat som planlagt.
I Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (bilag 1) er alle indsatser under implementering, herunder fokus på at
udvikle miljøbevidste, empatiske børn/ unge med forståelse for social forskellighed via uddannelse af
naturdagplejere og arbejde med grønt flag i daginstitutioner og landbyordninger. (Bæredygtighedsplanens
handling 60.3).
I Borgmesterens Forvaltning (bilag 2) afventer indsatsen for en kommunikationsplan og synliggørelse af
smarte løsninger i kommunen (handling 4.1) og udarbejdelse af et paradigme for bæredygtighedskrav til
eksterne lejemål (handling 89.7), hvilket snart igangsættes via kommunens nye strategiske ejendomsgruppe.
I Ældre- og Handicapforvaltningen (bilag 3) er alle indsatser under implementering, herunder indsatsen for at
fremme økologi (handling 56.8) og mindske madspild (handling 55.3).
Det samme gælder i Skoleforvaltningen (bilag 4) og hvor særligt indsatsen for at fremme Grønt Flag
ordningen på kommunens skoler (handling 43.2) og det cirkulære udbud på læringsmiljøer i skolerne
(handling 65.4), er værd at fremhæve.
I både Sundheds- og Kulturforvaltningen (bilag 5) og By- og Landskabsforvaltningen (bilag 6) er indsatserne
under implementering som planlagt, og for begge forvaltninger handler det bl.a. om planlægningen for +BUS
linjen (handling 10.2 og 10.4) og indsatsen for udvikling af byerne i landdistriktet (handling 9.2 og 8.3).
I Miljø- og Energiforvaltningen (bilag 7) er kun enkelte indsatser ikke blevet igangsat som planlagt. Det
gælder udarbejdelse af en grundvandsmodel til kortlægning af klimaforandringernes betydning for
grundvandsdannelsen (handling 48.1), hvilket skyldes manglende finansiering og så udarbejdelse af en
forretningsmodel for varmepumper på abonnement (handling 42.1), som Aalborg Varme ikke har kunnet
gennemføre pga. lovgivningsmæssige forhindringer.
Fagudvalgenes bemærkninger:

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 10
2 afaf474

Byrådet
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. maj 2018 med en anbefaling om, at status
på bæredygtighedsindsatser afrapporteres én gang i byrådsperioden over for det afgående byråd, samt at
indsatserne præsenteres og prioriteres i det nye byråd. Familie- og Socialudvalget har samme anbefaling.
De øvrige fagudvalg har ikke haft supplerende kommentarer.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 11
3 afaf474

Byrådet
Bilag:
Bilag 1 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Bilag 2 Borgmesterens forvaltning
Bilag 3 Ældre- og Handicapforvaltningen
Bilag 4 Skoleforvaltningen
Bilag 5 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Bilag 6 By- og Landskabsforvaltningen
Bilag 7 Miljø- og Energiforvaltningen
Bilag 8 Bæredygtighedsplan 2017-2020

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 12
4 afaf474

Byrådet

Punkt 4.

Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2018
2018-034528
Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar – april 2018.
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 13
1 afaf474

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Denne kommenterede virksomhedsrapport dækker årets første fire måneder i 2018. Udvalgene har
fremsendt nedenstående økonomiske status og forventninger til 2018 for drift og anlæg. Dato for og
bemærkninger fra udvalgenes behandling fremgår nedenfor af tabel 3.
Det budgetmæssige udgangspunktet for den kommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-april
2018, er det korrigerede budget som det så ud pr. ultimo april 2018. Det vil sige overførsler fra regnskab
2017, som blev behandlet i byrådet 23. april 2018.
Nedenstående tabel 1 opsamler udvalgenes forventninger til afvigelsen fra korrigeret budget.
Tabel 1: Økonomisk status 2018 – drift og anlæg
Skattefinansieret
område,
mio. kr.
Forvaltning
Borgmesterens
Forvaltning
By- og Landskabsforvaltningen
*Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen
Skoleforvaltningen
**Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen
Sektor Rammebeløb

Serviceudgifter
Fra

Til

-12,0

Ikke rammebelagte
driftsudgifter
Fra
Til

Budgetgaranterede
udgifter
Fra
Til

Anlæg
(Udgifter)

Anlæg
(Indtægter)

Fra

Til

Fra

Til

-8,0

0

0

0

0

-6,0

-5,0

-35,0

-30,0

8,0

10,0

0

2,0

0

0

25,0

45,0

0

0

0

0

9,0

29,5

0

0

0

0

0

0

0

0

-10,7

-10,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2,1

-2,1

0

0

0

0

0

0

0

0

(- = mindreforbrug) (+ = merforbrug)
*) Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplyser, at den forudsatte overførsel til 2019 på 27,3 mio. kr. kan overholdes.
**) Sundheds- og Kulturforvaltningen oplyser, at den forudsatte overførsel til 2019 på 4,0 mio. kr. kan overholdes.

Byrådet vedtog i mødet 23. april 2018, at det pålægges hver forvaltning at sikre, at 50% af de overførte
serviceudgiftsbevillinger vil kunne videreføres til budget 2019 i forbindelse med behandlingen af
overførselssagen i 2019.
Nedenstående tabel 2 viser de enkelte forvaltningers pålagte overførsler til 2019.
Tabel 2: Bundne midler i budget 2018
Skattefinansieret område, mio. kr.
Borgmesterens Forvaltning
By- og Landskabsforvaltningen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen
Skoleforvaltningen
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen
Sektor Rammebeløb
I alt

Byrådet

Serviceudgifter
overføres til 2019
7,7
5,3
27,3
20,7
9,5
4,1
2,1
0,0
76,7

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 14
2 afaf474

Byrådet
Tabel 3: Overblik over udvalgenes behandling af kommenteret virksomhedsrapport pr. ultimo april 2018
Magistraten:
Behandlet som samlet virksomhedssag den 11.
juni. 2018.
Beslutning: Anbefalet.
By- og Landskabsudvalget:

Familie- og Socialudvalget samt
Beskæftigelsesudvalget:

Udvalgsbehandlet den 24. maj 2018.
Beslutning: Godkendt
.
Familie- og Socialudvalget:
Udvalgsbehandlet den 25. maj 2018.
Beslutning: Godkendt.
Beskæftigelsesudvalget:
Udvalgsbehandlet den 22. maj 2018.
Beslutning: Godkendt.

Ældre- og Handicapudvalget:

Udvalgsbehandlet den 23. maj 2018.
Beslutning: Godkendt, idet forvaltningens
indstilling vedrørende nødvendige initiativer drøftes
i budgetforligskredsen).

Skoleudvalget:

Udvalgsbehandlet den 15. maj 2018.
Beslutning: Godkendt.
Maja Torp var fraværende.

Sundheds- og Kulturudvalget:

Udvalgsbehandlet den 23. maj 2018.
Beslutning: Godkendt.
Mads Sølver Pedersen og Evald Lange Rise var
fraværende.

Miljø- og Energiudvalget:

Udvalgsbehandlet den 16. maj 2018.
Beslutning: Til orientering.
Lasse Frimand Jensen var fraværende.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 15
3 afaf474

Byrådet
Bilag:
Bilag 1 - udvalgenes bemærkninger januar-april 2018
Bilag 2 - Kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2018

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 16
4 afaf474

Byrådet

Punkt 5.

Orientering om borgerrådgiverens beretning 2016/ 2017
2018-025286
Borgerrådgiveren fremsender til byrådets orientering, borgerrådgiverens beretning 2016/2017.
Borgerrådgiveren anmoder byrådet om at tage beretningen til efterretning.
Sagsbeskrivelse
Beretningen har fokus på periodens henvendelser og giver en opsummering på fordelingen af
henvendelserne på forvaltningerne samt aktiviteter afledt heraf. Ligeledes gives et blik på stigning af
henvendelser til funktionen.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom der ses en stigning i henvendelse til funktionen, er dette ikke
afledt af større utilfredshed med kommunen generelt – men er afledt af et større kendskab til funktionen. Ses
der på antal henvendelser ift. Aalborg Kommunes befolkningsstørrelse, kan man i sammenligning med andre
kommuner, forvente mindst tre gange så mange henvendelser til borgerrådgiveren end henvendelserne i
2017.
Der ses i beretningen på temaer indenfor: generel forvaltningsret- herunder på sagens oplysning og
aktindsigter. Der sættes fokus på skoleområdets forvaltningsret og inklusion, samt på hvordan oversendelse
mellem myndigheder og afdelinger kan give udfordringer. Periodens øvrige tiltag opsummeres, og
beretningen kommer med en række anbefalinger til yderligere styrkelse af borgernes retssikkerhed og
deres møde med Aalborg Kommune.
Generelt er der et rigtigt godt samarbejde med forvaltningerne, og der ses positivt på funktionen, og den
mulighed denne giver for et borgerperspektiveret syn på Aalborg Kommune. Der lyttes og samarbejdes og
skabes i dialog andre tilgange til ”borgerbetjeningen”.
Magistraten har haft sagen til orientering. Direktørgruppen følger op på anbefalingerne.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Til orientering.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 17
1 afaf274

Byrådet
Bilag:
Borgerrådgiverens beretning 201617 23-05-18

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 18
2 afaf274

Byrådet

Punkt 6.

Godkendelse af byrådets møder i 2019
2018-040667
Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at byrådets møder i 2019 holdes kl. 16.00 på følgende mandage:
14. og 28. januar
11. og 25. februar
11. og 25. marts
8. og 29. april
13. og 27. maj
17. juni
12. og 26. august
9. og 23. september
21. oktober
11. og 25. november
16. december
Endvidere indstilles, at byrådet godkender, at byrådets 2 behandlinger af budget 2020-2023 holdes kl. 13.00
på følgende torsdage:
19. september - 1. behandling
10. oktober - 2. behandling.

Sagsbeskrivelse
Indstillingen fremsendes i henhold til § 1, stk. 1 i Aalborg Byråds forretningsorden, med afvigelser fra
forretningsordenen i april, juni, oktober og december måned.
Spørgetid for byrådet er fastsat til følgende datoer:
14. januar
11. februar
11. marts
8. april
13. maj
17. juni
12. august
9. september
21. oktober
11. november
16. december.
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 19
1 afaf174

Byrådet

Punkt 7.

Godkendelse af kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos
Vej, Gug (1. forelæggelse)
2016-008444
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.055.
forslag til Lokalplan 4-3-105.
miljørapporten for Lokalplan 4-3-105 og Kommuneplantillæg 4.055.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
den frivillige udbygningsaftale vedr. cykelsti langs Kong Minos Vej.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 20
1 afaf574

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 7,7 ha, som i dag omfatter marker med landbrugsvirksomhed.
Lokalplanen skal sikre, at der kan etableres 9 boliger i en åben-lav bebyggelsesstruktur nord for Kong Minos
Vej og ca. 70 boliger i en tæt-lav og/eller lav etagebebyggelse syd for Kong Minos Vej med maks. 2 etager.
Mod syd vil godt halvdelen af lokalplanområdets areal, det areal der ligger mellem den kommende
bebyggelse og Sønder Tranders Vej, blive udlagt til rekreativt areal i kommuneplanen. Blandt andet på grund
af grundvandsinteresser sikres det, at der ikke kan bygges boliger i dette område.
Planerne bygger på den eksisterende infrastruktur med en overordnet stamvej, og der laves nye boligveje
herfra samt interne stier.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget den 8. november 2018 og Byrådet den 26. november 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-3-105
Kommuneplantillæg 4.055

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 21
2 afaf574

Byrådet
Oversigtskort

Formål og baggrund
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af boligbebyggelser på Kong Minos Vej i Gug.
Området, som planlægges bebygget, anvendes i dag som dyrkningsareal i forbindelse med
landbrugsvirksomhed.
Lokalplanen udlægger desuden et sammenhængende grønt område mellem den kommende bebyggelse og
Sønder Tranders Vej. Området etableres som rekreativt område og fælles opholdsarealer for beboerne i de
tæt-lave boliger og/eller etagebebyggelserne. Området skal være offentligt tilgængeligt, og indrettes som et
landskabs- og naturområde med stier og eventuelt et fælleshus mv. Det rekreative område har særlige
grundvandsinteresser, der gør, at der er givet afslag til at bygge boliger i området.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget indeholder et nyt rammeområde, hvor områdetypen ændres fra et Natur- og
kulturområde til et Rekreativt område, som navngives "4.3.R7 Kong Minos Vej".
Det areal, som kommuneplantillæg 4.055 omdanner fra natur- og kulturområde til rekreativt område, kan
anvendes til offentligt grønt rekreativt område til brug for alle beboere eller besøgende i området. Området er
tænkt som et uplejet naturområde med etablerede stier og trampestier. Der kan også etableres andre
rekreative anlæg i området.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 22
3 afaf574

Byrådet
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for åben-lave boliger (parcelhuse) nord for Kong Minos Vej samt tæt-lave
(rækkehuse) og/eller etageboliger på maks. 2 etager (med indvendig trappe) syd for Kong Minos Vej,
desuden gives mulighed for et rekreativt offentlig tilgængeligt område mod syd til glæde for både beboere i
lokalplanområdet samt øvrige besøgende.
I lokalplanprocessen er der arbejdet med terrænudfordringen for hele det areal syd for Kong Minos Vej, hvor
det skråner meget. Da der skal være niveaufri adgang ind til boligerne, er der i lokalplanen givet mulighed for
terrænregulering mellem de to rækker af boligbebyggelse, hvorimod bebyggelserne mod nord og syd skal
tilpasses eksisterende terræn.
I det sydøstlige område er der desuden givet mulighed for at hæve vejniveauet, da hældningen på vejen
ellers vil blive for stejl. Da der også gives mulighed for terrænregulering mellem husene, gør det, at vejen
ikke kommer til at syne som en ”flyvende” vej, men at den ligger velplaceret mellem bebyggelserne i samme
niveau som indgangen til boligerne.
Det store rekreative område mod syd skal være offentligt tilgængeligt til glæde for beboere og besøgende.
Driften varetages af grundejerne. I det rekreative område, er der mulighed for at opføre et fælleshus med en
efterfølgende landzonetilladelse samt etablere stier, herunder stier med cykelfast belægning, der forbinder
områderne og giver rekreative værdier. Stien i det rekreative område vil være en forlængelse af Hekatestien,
og vil derfor få samme navn.
Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå aftale om hel eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre
planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der udarbejdet et udkast til udbygningsaftale om finansiering af en
forlængelse af cykelstien langs Kong Minos Vej hen til indkørslen til boligområdet syd for Kong Minos Vej.
Den øvrige strækning fra indkørslen til boligområdet syd for Kong Minos Vej og hen til rundkørslen ejes af en
anden grundejer, der ikke er medvirkende i denne lokalplan, hvorfor arealet blot reserveres til cykelsti, men
ikke sættes som forudsætning for ibrugtagning i lokalplanen, som der gøres for den øvrige etablering af
cykelsti.
Udkast til udbygningsaftalen er vedlagt som bilag.
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 er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen, da der
er særlige grundvandsinteresser i området. I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes
at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen
med lokalplanen.
Økonomi
Der er ved etableringen af Kong Minos Vej lavet en aftale med grundejerne om vejbidrag, der skal betales af
grundejerne til Aalborg Kommune, når området lokalplanlægges.
Den nye cykelsti langs Kong Minos Vej bliver en offentlig cykelsti, som skal driftes af Aalborg Kommune.
Det rekreative område skal driftes af ejerne af arealet. Det sikres med en underskrift fra ejerne, at Aalborg
Kommune ikke skal overtage arealet, selvom der skal være offentlig tilgængelighed.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 23
4 afaf574

Byrådet
Bilag:
Kommuneplantillæg 4.055 for området ved Kong Minos Vej (1. forelæggelse)
Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (1. forelæggelse)
Miljøvurdering af Lokalplan 4-3-105 - Boliger, Kong Minos Vej, Gug og Kommuneplantillæg 4.055 - for område
ved Kong Minos Vej
Udkast til udbygningsaftale om cykelsti

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 24
5 afaf574

Byrådet

Punkt 8.

Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28,
Hasseris (2. forelæggelse)
2017-037562
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 3.029 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 3-3-114 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
For at muliggøre begrønning af hegn mod syd, samt at naboer mod syd ikke forpligtes til at vedligeholde
hegnet, anbefaler By- og Landskabsforvaltningen, at indsigelser vedrørende, at hegnet mod syd skal
placeres 40 cm fra skel, delvis imødekommes.
For at sikre tilstrækkelig oversigtsforhold ved udkørslen til Bygaden, anbefaler By- og
Landskabsforvaltningen, at indsigelser vedrørende oversigtsforholdene imødekommes.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 7.1 ændres: ”Indenfor delområde A skal der langs skel mod syd opsættes fast hegn, jf.
Kortbilag 2. Hegnet kan begrønnes med efeu” til ”Indenfor delområde A skal der langs skel mod
syd opsættes fast hegn mindst 15 cm fra skel, jf. Kortbilag 2. Hegnet kan begrønnes med efeu.”
I pkt. 7.5, ad. 7.5 tilføjes: ”Der skal sikres tilstrækkelig oversigtsforhold ved udkørsel fra
lokalplanområdet og fra stikvejen til Bygaden. Derfor skal det i forbindelse med en byggesag
vurderes, i hvilket omfang bevaringsværdig beplantning påvirker oversigtsforholdene.
Bevaringsværdig beplantning skal dog bevares så vidt muligt.”
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til ’Lov om planlægning’.
Per Clausen og Vibeke Gamst kan ikke anbefale, da de ønsker, at haven skal friholdes for byggeri.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen.
Beslutning:
For stemte 26. Imod stemte 3 (Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti).
Indstillingen var herefter godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 25
1 afaf674

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet omfatter del af ejendommen Bygaden 28 i Gl. Hasseris og udgør et areal på 7.876 m².
Der kan etableres boliger i gårdens staldbygninger, heraf nedrives og genopbygges to af længerne.
Derudover kan der opføres boliger, som et sammenhængende gårdmiljø, på ejendommens haveareal. Der
planlægges i alt for omkring 20 boliger.
Den ny bebyggelse skal indpasses i byggestil, bygningshøjder, materialer mm. i landsbymiljøet i Gl.
Hasseris. Den markante beplantning ud mod Bygaden, samt kigget til engene, skal bevares.
Tidsplan
Godkendelse af opsamling på naboorientering for dispensation for gældende lokalplan 05-022
By- og Landskabsudvalget behandlede indsigelser fra naboorienteringen og godkendte igangsættelse af
lokalplanproces i møde 8. juni 2017 (punkt 6).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 11. januar 2018 (punkt 9)
Magistratens møde 22. januar 2018 (punkt 6)
Byrådets møde 29. januar 2018 (punkt 6).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 7. februar til og med 4. april 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 3-3-114
Kommuneplantillæg 3.029
Oversigtskort

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 26
2 afaf674

Byrådet

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre tæt-lav boligbebyggelse på ejendommen matr. nr. 8a Gl. Hasseris
By, Hasseris, beliggende Bygaden 28. Den eksisterende gård ønskes omdannet til boliger, og der
planlægges for yderligere boligbebyggelse på det nuværende haveareal.
Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet er omfattet af 2 kommuneplanrammer. Selve gårdens bygninger og gårdens have ligger
inden for en kommuneplanramme (3.3.D1, hvor D angiver, at området kan anvendes til blandet bolig og
erhverv), som er gældende for hele Gl. Hasseris.
Gårdens engarealer ligger inden for en kommuneplanramme (3.3.B1 hvor B angiver, at området kan
anvendes til boliger), som er gældende for boligområdet ved Hasseris Enge.
Kommuneplantillægget omfatter en ændring af kommuneplanrammerne, som ligger inden for
lokalplanområdet.
Kommuneplanrammen 3.3.D1 udvides til at omfatte hele lokalplanområdet for lokalplan 3-3-114 og samler
dermed lokalplanområdet under én ramme. Inden for kommuneplanrammen udlægges et delområde (nr.
3) med samme afgrænsning som lokalplanområdet.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 27
3 afaf674

Byrådet
For delområde 3 ændres rammebestemmelserne om bebyggelsesprocent til: "bebyggelsesregulerende
bestemmelser fastlægges i en lokalplan", da lokalplan 3-3-114 fastlægger et maks. etageareal for
lokalplanområdet, byggelinjer og friarealer. Ejendommen Bygaden 28 og lokalplanområdet har et forholdsvis
stort friareal, så en bebyggelsesprocent for ejendommen vil ikke give et retvisende billede af den fortætning,
der sker på ejendommen.
Områdets grønne karakter med høje træer og en lavere tæt beplantning skal bevares i samspil med den nye
bebyggelses indpasning i landsbymiljøet.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at omdanne eksisterende gård til tæt-lav boliger, samt etablering af ny
boligbebyggelse på gårdens nuværende haveareal.
Lokalplanens formål er at sikre, at omdannelsen af gården sker med afsæt i stedets arkitektur, valg af
materialer, samt at den nye boligbebyggelse er en fortolkning af gårdtypologien, og at den indpasses i Gl.
Hasseris landsbymiljø.
I Gl. Hasseris har gårdene typisk ligget tæt, sikkert for at kunne udnytte fælles ressourcer. Som en
randlandsby på kanten af engene, har landsbyen placeret sig langs Bygaden, som er landsbyens
hovedfærdselsåre. Bygadens slyngede forløb og de tilbageværende gårde medvirker til den fortsatte
landsbystemning. Markant for Gl. Hasseris er en øst-vest vendt placering af gårdenes stuehuse. De fleste
bygninger langs Bygaden har stadig denne retning, vinkelret på Bygaden. Få steder findes fortsat kig til
engene, bl.a. gennem en portåbning ved gården i denne lokalplan.
Lokalplanen fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser i form af maks. etageareal, byggelinjer og
principper for placering af ny bebyggelse. Dette åbner bl.a. op for større kig til engarealerne, som strækker
sig helt op til gården.
I kanten af engarealerne, nærmest gården, etableres carporte til brug for boligerne, samt et fælles friareal.
Derudover skal der etableres fælles udendørs opholdsarealer i form af gårdrum mellem boligerne.
Lokalplanområdet har en meget markant beplantning, som er med til at markere Bygadens slyngede forløb.
Beplantningen langs Bygaden medvirker til den fortsatte landsbystemning. Lokalplanen fastsætter derfor
bestemmelser for bevaring af beplantningen langs Bygaden.
Gårdens bygninger er registreret som bevaringsværdige med en middel bevaringsværdi. For realisering af
projektet ønskes 2 af gårdens længer nedrevet og genopbygget i en stil, der er indpasset gården.
Lokalplanen muliggør nedrivningen af de 2 længer. Stuehuset og den østlige længe skal bevares.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 05-022 for "Gl. Hasseris Landsby", der omhandler bevarende
bestemmelser for landsbymiljøet, samt af lokalplan 05-072 og 05-053 for "Boligområde mm., Gammel
Hasseris Enge, Hasseris", der omhandler parcelhusudstykningen vest for Gl. Hasseris.
Med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan 3-3-114 ophæves den del af lokalplan 05-022,
05-072 og 05-053, der omfattes af nærværende lokalplan. De relevante bevarende bestemmelser er overført
til bestemmelserne i lokalplan 3-3-114 og det nuværende engareal bevares som en grøn kile.
Navngivning af ny vej
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget Lille Bygaden som nyt
vejnavn.
Miljøvurdering af planer
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planerne. I forbindelse med den endelige
godkendelse af planerne er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM)”.
Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 28
4 afaf674

Byrådet

Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Birgitta Madsen
Alma og Børge Høj, Bygaden 37
Landsbyforeningen, formand Lars Stenbygaard, Bygaden 11, på vegne af bestyrelsen
Per Holm Nørgaard og Peter Poulsen, Tømrergyden 6
Claus Nyrup Højsholt-Nielsen, Bygaden 26B inkl. Beboerne på Bygaden 26A, 26C, 26D og 24B
Bjarne Jakobsen, Las Poulsens Vej 32
Claus Linde, Bygaden 28
Josephine Larsen, Bygaden 24 a, 1 og Bo Bai, Bygaden 33
Jeppe Sommer, Bygaden 30c
Tommy og Inge Lorenzen, Bygaden 24 G på vegne af Grundejerforeningen Bygaden 24 D-L
Claus Bredahl og Anna Margrethe Høstgaard, Bygaden 30 b
Kirsten Gøtzche-Larsen og Børge Christian Bøjer, Bygaden 26A
Hasseris Grundejerforening v/Jan Ipland
Lis Vore Sørensen og Viggo Winther Sørensen, Bygaden 24 B
Birthe Lund, Bygaden 30c
Preben Søndergaard, Toften 2
Miljøstyrelsen, vedr. bilag IV-arter.

Henvendelserne har været sendt i partshøring ved bygherre. Bygherres bemærkninger indgår i svarene til
henvendelserne.
Henvendelserne er behandlet efter emne i vedlagt bilag.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
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Byrådet
Bilag:
Kommuneplantillæg 3.029 for boliger, Bygaden 28, Gl. Hasseris
Forslag til Lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Gl. Hasseris med miljørapport
Behandling af indsigelser
Indsigelser i samlet PDF
Partshøring af indsigelser
Sammenfattende redegørelse for miljørapport

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 30
6 afaf674

Byrådet

Punkt 9.

Godkendelse af kommuneplantillæg 6.027 og Lokalplan 6-6-104 Tekniske anlæg,
Solfangeranlæg, Sønderholm (2. forelæggelse)
2017-053898
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 6.027 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 6-6-104 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
Under høringsperioden er det beskyttede sten- og jorddige nordvest for Sønderholm Varmeværk blevet
ophævet af Slots- og Kulturstyrelsen. Dette skyldes, at det var fejlregistreret, og derfor fjernes afsnit herom i
kommuneplantillæggets redegørelse under afsnittet ”Kommuneplanen i dag”.
Under høringsperioden er Miljøstyrelsen kommet med bemærkning om manglende redegørelse for bilag IV
arter i kommuneplantillæggets redegørelse. Derfor indsættes afsnit herom under ”Ændringer i forhold til den
gældende kommuneplan”.
Forslag til ændringer i lokalplan
Af samme årsag som for kommuneplantillægget fjernes afsnit om det beskyttede sten- og jorddige.
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet ”Lokalplanområdet” fjernes tekst om det beskyttede sten- og jorddige.
I afsnittet ”Anden lovgivning” fjernes tekst om det beskyttede sten- og jorddige.
Lokalplanens bilag
På Kortbilag 2 fjernes det beskyttede sten- og jorddige.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 31
1 afaf574

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Planerne gør det muligt at etablere solfangere på et ca. 1,6 ha stort areal vest for Sønderholm Varmeværk
på modsatte side af Ny Nibevej. Planerne skal sikre, at solfangeranlægget opføres i god sammenhæng med
de eksisterende omgivelser.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på møde 7. september 2017 (punkt 4)
Fordebatten var i perioden 13. september - 11. oktober 2017
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget på møde 9. november 2017 (punkt 9)
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 25. januar 2018 (punkt 6)
Byrådets møde 12. februar 2018 (punkt 3).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 16. februar til og med 13. april 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 6-6-104
Kommuneplantillæg 6.027

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 32
2 afaf574

Byrådet
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at skabe mulighed for etablering af solfangere på ca. 1,6 ha vest for Sønderholm
Varmeværk på modsatte side af Ny Nibevej og etablering af nye mindre tekniske anlæg ved varmeværket.
Planerne skal sikre, at solfangeranlægget opføres i god sammenhæng med de eksisterende omgivelser.
Mellem varmeværket og anlægget skal lægges en transmissionsledning.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget udlægger en ny ramme, 6.6.T2, til tekniske anlæg. Den nye ramme omfatter et areal
på ca. 1,6 ha. Rammeændringen betyder, at der fjernes et tilsvarende areal fra landbrugsområde
(retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder).
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver Sønderholm Varmeværk mulighed for at opføre et solfangeranlæg ca. 250 m nordvest for
det eksisterende varmeværk.
Det kommende anlæg tænkes placeret i åbent land. Derfor er der i lokalplanen stillet krav om, at anlægget
skal indpasses i landskabet og omkranses med afskærmende beplantning.
Vejadgang til det kommende solfangeranlæg skal ske fra Nyrupvej.
Det eksisterende varmeværk har tidligere haft problemer med støj. Derfor er der stillet krav om en
akkrediteret støjberegning for varmeværkets samlede støjbelastning, inden projektet kan tages i brug.
Ophævelse af lokalplan

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00
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Byrådet
Matriklen, hvor Sønderholm Varmeværk ligger, er allerede omfattet af eksisterende lokalplan 01-015.
Området er dog taget med i denne plan for at sikre bonusvirkning* på solfangeranlægget samt tilhørende
tekniske anlæg. Derved ophæves lokalplan 01-015 for dette område ved godkendelse af lokalplan 6-6-104.
* Bonusvirkning betyder, at lokalplanen erstatter eventuelle landzonetilladelser.

Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen af det planlagte solfangeranlæg eller
klager over afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøkonsekvensvurderingsrapport (VVM) for det konkrete
projekt.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.

Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Miljøstyrelsen
2. Erhvervsstyrelsen
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Miljøstyrelsen vedrørende vurdering og redegørelse for bilag IV arter i
kommuneplantillægget.
Der gøres opmærksom på, at der skal foretages en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge
yngle- og rasteområder for bilag IV arter. Vurderingen skal fremgå af redegørelsen til kommuneplanforslaget.
Der er ikke tale om en indsigelse mod kommuneplantillægget, men en orientering om reglerne vedr. bilag IV
arter.
Svar: Taget til efterretning.
Vurderingen i forhold til bilag IV arter er foretaget i forbindelse med udarbejdelse af planerne. Den fremgår
således af miljøscreeningen og lokalplanens redegørelse, men ikke i kommuneplantillæggets redegørelse.
Fremadrettet gøres vurderingen til en fast del af kommuneplantillæggenes redegørelse.
2. Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen vedrørende kommuneplantillæg 6.027 og lokalplan 6-6-104.
Erhvervsstyrelsen har ikke fremsat indsigelser mod hverken kommuneplantillægget eller lokalplanen.
Svar: Taget til efterretning.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 34
4 afaf574

Byrådet
Bilag:
Kommuneplantillæg 6.027 for solfangeranlægget ved Sønderholm
Forslag til Lokalplan 6-6-104 Tekniske anlæg, Solfangeranlæg, Sønderholm
Indsigelser i samlet PDF

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00
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Byrådet

Punkt 10.

Godkendelse af lokalplan 10-1-110 Boliger, Skalhøje, Nibe (2. forelæggelse)
2017-042441
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 10-1-110 endeligt uden ændringer.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 36
1 afaf474

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanområdet udgør et areal på 12,6 hektar, hvor der bliver mulighed for 67 parcelhuse. Der sikres
sammenhæng mellem byen og Skalskoven ved grønne kiler og et skovtilplantet område op mod Skalskoven.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 9. marts 2018 (punkt 11)
Magistratens møde 19. marts 2018 (punkt 4)
Byrådets møde 9. april 2018 (punkt 5).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 13. april til og med 14. maj 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 10-1-110
Oversigtskort

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 37
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Byrådet
Formål og baggrund
Formålet med planen er at give mulighed for et boligområde på den sydvendte skråning op mod Skalskoven.
Området er den sidste etape af boligområdet Skalhøje.
Området har også i Nibe Kommunes tid været udpeget til fremtidigt boligområde, og blev i forbindelse med
Byudviklingsplanen for Nibe i 2016 endeligt fastlagt.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for boligbebyggelse i form af åben-lav bebyggelse med i alt 67 boliger.
Lokalplanen bygger videre på de samme principper, der er anvendt ved boligområderne Skalhøje og
Skovbakken mod vest.
På begge sider af bebyggelsen sikres der brede grønne kiler. Dels som en grøn kile mod det eksisterende
boligområde, og dels som en grøn kile som en overgang til det åbne land. Nord for bebyggelsen på arealet
op mod Skalskoven sikres skovtilplantning og større rekreative fælles friarealer. Formålet er at sikre, at der
opnås sammenhæng mellem byen og skoven, og at der skabes de bynære rekreative fællesarealer.
Der skal etableres stiforbindelser gennem de grønne kiler og arealet mod nord, så der opnås sammenhæng
til naboområder, Skalskoven og de overordnede rekreative stiforbindelser, der går både øst og nord for
området. Der skal desuden sikres sammenhæng til eksisterende stiforbindelse på Parkvej, så der opnås
adgang mod skole, fritidsområde og byen.
I dele af området er der relativ store terrænforskelle, hvorfor det er oplagt at udnytte terrænet til at bygge i
forskudte plan. Ved at respektere det naturlige terræn og tilpasse bebyggelserne sikres den bedste
oplevelse af området som helhed.
Området har en gældende udledningstilladelse. Vandet forsinkes således i det eksisterende bassin
beliggende på sydsiden af Parkvej syd for Skovbakken.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Parkvej. Der etableres en ny stamvej i nord-sydgående retning,
hvorfra trafikken fordeles til mindre boligveje.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanens delområde C er omfattet af lokalplan 95 for et område sydvest for Skalhøj i Nibe til boligformål,
åben-lav bebyggelse. Denne lokalplan ophæves for så vidt angår bestemmelse 8.5 for det område, der er
omfattet af lokalplan 10-1-110 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Navngivning af ny vej
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget Skalhøje som nyt
vejnavn.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug. Da området ifølge 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.
Indsigelser og bemærkninger
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
kl. 16.00

Side 38
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Byrådet
Bilag:
Lokalplan 10-1-110 Forslag offentlig høring

Byrådet
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Byrådet

Punkt 11.

Godkendelse af renovering af almene familieboliger for Plus Bolig afd. 57, Vegavej og
Scheelsmindevej (skema A)
2011-37180
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan,
en renoverings- og ombygningsudgift på 137.631.000 kr.,
et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen,
en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.

Byrådet

Møde den 18.06.2018
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Byrådet
Sagsbeskrivelse
Bygherre: Plus Bolig afd. 57, Vegavej 2 – 76 og Scheelsmindevej 4 – 182, 9200 Aalborg SV
Afdeling 57, består i dag af 10 blokke med i alt 128 boliger bestående af 3- og 4- værelses lejligheder fordelt
på 2 plan.
Vegavej og Scheelsmindevej, afd. 57, blev opført i 1967 som Conbox huse baseret på præfabrikerede
betonelementer.
Bebyggelsen fremstår i dag med mange skader, bl.a. store betonafskalninger på den bærende søjle/drage
konstruktion der bærer altangange og altaner, skader på betontrapper, afskalninger og revner i
facadeelementer. Derudover er der flere bygningsdele der har opbrugt den forventelige levetid. Afdelingen er
også begyndt at få problemer med nogle af de tekniske installationer som vandforsyning, der er ført i
krybekælderen.
Projekt
Efter dialog med boligorganisation og Landsbyggefonden lægger projektet op til en renovering med fokus på
tilgængelighedsboliger i stueplan og nutidigt indrettede boliger på 1. sal med individuelle adgangsforhold.
Følgende arbejder indeholdes i projektet:








Ny tagbeklædning
Ny isolerende facade
Nye vinduer og døre
Nye altaner / terrasser
Nye badeværelse
Nyt køkken
Ombygning til ny og moderne indretning









Nye gulve
Maling af vægge og lofter
Nye vand- og varmeinstallationer
Nye afløbsinstallationer
Renovering af ventilation
Renovering af elinstallationer
Individuelle vandmålere.

Projektet vil overholde kravene til renoveringsklasse 2 i bygningsreglement 2018.
Byggeriets art

Etagebyggeri

Antal boliger før renovering

Antal boliger efter renovering

32 stk. 3-rums familieboliger
96 stk. 4-rums familieboliger

32 stk. 3-rums familieboliger
96 stk. 4-rums familieboliger

Økonomi
2
Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 137.631.000 kr. svarende til 10.038 kr. pr. m .
Husleje
Landsbyggefonden har den 28. april 2014 fremsendt en foreløbig beregning af renoverings- og driftsstøtten
til afdelingen. En endelig finansieringsplan beregnes og fremsendes efter kommunens stillingtagen til sagen.
Landsbyggefonden forudsætter i deres beregning, at lejereguleringen, som følge af renoveringen, fordeles
efter boligernes indbyrdes værdi, således at lejefordelingen i afdelingen bliver sammenhængende.
Det er oplyst, at beboerne i afdelingen har godkendt helhedsplanen på afdelingsmøde d. 8. marts 2018,
2
herunder en fremtidig gennemsnitlig husleje på 813 kr. pr. m /år.
Kapitaltilførsel
Boligforeningen oplyser, at i forbindelse med sagen behandler Landbyggefonden ansøgningen om
kapitaltilførsel, som forventes gennemført i 2020 eller senere til forholdsmæssig indfrielse af lån svarende til
ca. 1.000.000 kr., hvoraf Aalborg Kommunes andel ville udgøre ca. 200.000 kr.
Kapitaltilførslen vil ske efter nedenstående såkaldte 1/5-model:
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen

Byrådet

rente- og afdragsfrit lån 20%
rente- og afdragsfrit lån 20%
lån fra Landsdispositionsfonden 20%
tilskud fra Landsdispositionsfonden 20%
tilskud fra egen dispositionsfond 20%
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I alt 100%

1.000.000 kr.

Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken.
Finansiering
Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

137.631.000

61.400.000

12.000.000

Egen
finansiering og
tilskud
2)

Kapitaltilføsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

-

Ikke beregnet

- - - Kr. - - 64.231.000

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, ”egen trækningsret”, henlæggelser og lokalt støttede
lån.
3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab.
Garantiprocenten er ikke udregnet ved skema A, men noterer samtidig, at den principielt kan blive op til 100%.

Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår
for støttetilsagnet.
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Bilag:
Bilag skema A - Vegavej og Scheelsmindevej
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Punkt 12.

Godkendelse af ny lejekontrakt med Fjordbyen
1851-1739
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der indgås ny lejekontrakt vedrørende del af
matr.nr. 80ate, Aalborg Markjorder, ved Vestre Fjordvej, 9000 Aalborg, til erstatning af eksisterende
lejekontrakt med Foreningen Fjordbyen.
Udvalget bemærker, at udvalget ønsker en årlig statusrapport.
Ole Risager kan ikke anbefale, da løbetiden på lejekontrakten er for lang.
Magistraten anbefaler indstillingen, idet det tilføjes, at den årlige statusrapport skal indeholde en oversigt over
salgspriser for de solgte bebyggelser i det forløbne år.
Beslutning:
Anne Honoré Østergaard deltog ikke ved sagens behandling.
For stemte 27. Imod stemte 1 (Dansk Folkeparti).
Indstillingen var herefter godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I byrådets møde den 28. august 2017 (punkt 19) blev det besluttet, at punktet vedr. Fjordbyen blev udsat til
behandling i By- og Landskabsudvalget og Miljø- og Energiudvalget. Indstillingen fra daværende
byrådsmedlem Kirsten Algren omhandlede afdækning af en række mulige problemstillinger i Fjordbyen,
hvilket har foranlediget en undersøgelse af forholdene i Fjordbyen, samt af hvordan forholdene stemmer
overens med lejekontraktens bestemmelser. Forløbet har resulteret i et forslag til en ny lejekontrakt, der nu
indstilles til godkendelse, jfr. vedhæftede bilag.
I forhold til lovlighed af registrering af folkeregisteradresse i Fjordbyen har Borgmesterens Forvaltning
bemærket, at kommunalbestyrelsen efter CPR-lovens § 6 skal registrere enhver på dennes bopæl i
kommunen. Ved bopæl forstås det sted (bolig), hvor en person regelmæssigt sover, når denne ikke er
midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor denne har sine
ejendele. Såfremt personer har bopæl i Fjordbyen, skal Aalborg Kommune registrere dem i cpr-registeret på
den adresse i Fjordbyen, hvor de har bopæl – uanset om adressen er registreret som bolig i BBR-registeret.
Når en person anmelder en flytning eller en indrejse til en adresse, erklærer personen på tro- og love og
under strafansvar, at borgeren har bopæl på adressen. Hvis Aalborg Kommune får en formodning om, at en
person ikke er korrekt registreret – altså registreret på en adresse, hvor personen ikke har bopæl, har
Aalborg Kommune en forpligtelse efter CPR-lovens § 10 til at undersøge om borgeren er korrekt registreret
ved hjælp af bl.a. erklæringer fra personen, erklæringer fra ejere af ejendommen, forsyningsselskaber og
oplysninger som kommunen er i besiddelse af efter anden lovgivning.
By- og Landskabsforvaltningen har ud fra luftfotos samt ved besigtigelser i Fjordbyen kunne konstatere flere
uoverensstemmelser mellem lejekontraktens bestemmelser og virkelighedens forhold. Der er indledt en
dialog med Fjordbyens bestyrelse, som har bidraget med yderligere oplysninger og været meget
samarbejdsvillige omkring at finde tilfredsstillende løsninger.
Det undersøgende forløb samt dialogen med Fjordbyens bestyrelse har afdækket følgende væsentlige
problemstillinger i Fjordbyen:
 Lejekontraktens bestemmelser om størrelse på bebyggelsen samt afstande til skel overholdes ikke.
 Sammenbyggede huse og små afstande mellem bebyggelser udgør en væsentlig risiko for brandsmitte.
 Fjordbyens afledning af spildevand er ikke lovlig.
Bebyggelsens omfang
2
Den nuværende lejeaftales § 3 foreskriver, at bebyggelsen på hver parcel højst må udgøre 30 m , samt at
bygningen skal placeres således, at der minimum er 2 meter til skel. Dette vil betyde, at der skal være mindst
4 meters afstand mellem hver bygning, men i virkeligheden ser Fjordbyen en del anderledes ud. Ud fra
2
luftfotos har det været muligt at lave en omtrentlig opmåling af bygningerne, der ca. måler 35-70 m .
Samtidig står bygningerne relativt tæt, og der er således blot 0-2 meters afstand mellem bygningerne.
2

I forslaget til den nye lejeaftale accepteres en bebyggelse på op til 45 m på hver parcel, forudsat at afstande
2
til skel overholdes, eller risikoen for brandsmitte håndteres på anden vis. Ved at hæve bebyggelsen til 45 m ,
vil størstedelen af bygningerne i Fjordbyen bringes i overensstemmelse med kontrakten, og de resterende
skal bringes i kontraktmæssig stand i forbindelse med nedrivninger, større ombygninger eller ved ejerskifte.
Bestemmelsen om ejerskifte træder dog først i kraft efter 2 år, idet det giver mulighed for at Fjordbyens
beboere kan sælge deres bygning, såfremt de ikke ønsker at fortsætte deres lejeaftale med de ændrede
vilkår.
Størrelsen på Fjordbyens kulturhus der er bygget hen over 2 parceller, samt Fjordbyens fælleshus,
accepteres dog fremadrettet. Fjordbyens bestyrelse har lavet en oversigt over størrelsen på eksisterende
2
bebyggelse, således at det nemt kan afgøres, hvor en midlertidig overskridelse af de 45 m accepteres.
Brandfare
De nuværende forhold i Fjordbyen kan udgøre en unødig brandrisiko, og ikke mindst en høj risiko for
brandsmitte mellem bygningerne. Forslaget til den nye kontrakt foreskriver derfor, at der ikke må ske
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overnatning i bygningerne før afstandene til skel overholdes, eller at der udføres brandforebyggende
foranstaltninger på bygningerne. Dog skal dette være sket senest 2 år efter kontraktens indgåelse.
Den nye lejekontrakt fastsætter specifikke krav til de bygningsdele, der anvendes til udførelse af de
brandhæmmende foranstaltninger. Yderligere er der i den nye lejekontrakt indsat en bestemmelse om, at
ildsteder skal fejes og godkendes af en skorstensfejer, hvilket ligeledes er gjort med henblik på at minimere
risikoen for brand.
Håndtering af spildevand
Der har i hele forløbet været et tæt samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen, der har præsenteret
forskellige løsningsforslag til håndtering af spildevandsproblematikken i Fjordbyen. I dialog med Fjordbyens
bestyrelse er det blevet besluttet at indføre bestemmelser i den nye kontrakt, der foreskriver, at såfremt der
afledes spildevand, skal dette ske til en godkendt samletank. Dette er et omfattende og omkostningsfuldt
projekt for de mange parceller i Fjordbyen, og der er derfor givet en frist på 5 år til udførelse af dette.
Forlængelse af lejekontrakten
Den nuværende lejekontrakt med Fjordbyen udløber 31.12.2022. Da der er store udgifter forbundet med de
nye bestemmelser foreslås det, at kontrakten forlænges til ophør den 31.12.2037. Foreningen Fjordbyen
skal selv afholde alle udgifter forbundet med de nye bestemmelser, og for at kunne optage lån samt søge
fondsmidler er det vigtigt med en lang løbetid på kontrakten. Forlængelsen af kontrakten gælder dog kun,
såfremt Fjordbyen lever op til de nye krav om brandhæmmende foranstaltninger samt håndtering af
spildevand, hvilket fremgår tydeligt af den nye lejekontrakt, jf. pkt. 13.2. Derudover vil der fortsat være
mulighed for at ophæve kontrakten, såfremt Fjordbyen misligholder kontrakten og ikke efterkommer påbud
fra Aalborg Kommune.
Økonomi
Som beskrevet ovenfor er der ingen økonomiske forpligtelser for Aalborg Kommune forbundet med
indgåelsen af den nye lejekontrakt. Lejeindtægten vil fortsætte uforandret, og reguleres årligt i henhold til
nettoprisindekset. Den årlige leje udgør pt. 114.574,79 kr.
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Bilag:
Bilag 1 til lejekontrakt - Kortbilag over Fjordbyen
Fjordbyen - Situationsplan
Bilag 3 til lejekontrakt - Informationsark
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Punkt 13.

Godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med ny børnehave på Blåkildevej Himmerland Boligforening afd. 67
2018-014265
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives kommunegaranti for 30-årigt
kontantlån på 5.223.600 kr. til finansiering af den nye børnehave på Blåkildevej.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening afd. 67.
Baggrund
Himmerland Boligforenings afdeling på Blåkildevej samt afdelinger på Ravnkildevej og Fyrkildevej er en del
af en større byplan fra 1960’erne, som lå til grund for udbygningen af det østlige Aalborg. Området, i daglig
tale ”Kildeparken”, er beliggende mellem Smedegårdsvej og Humlebakken.
Helhedsplanen ”Kildeparken 2020” indeholder tiltag og initiativer til videreudvikling af den eksisterende
indsats i Aalborg Øst. Helhedsplanen er, siden den blev godkendt af Aalborg Kommune og
Landbyggefonden, blevet gennemført i etaper. Den aktuelle etape omhandler den fysiske renovering og
forandring af de ældre boligblokke, hvor børnehaven på Blåkildevej havde til huse. Som resultalt af denne
udviklings- og forstærkningsproces for området, skulle der findes andre lokaler, der kunne huse børnehaven.
For at få en mere økonomisk rentabel børnehave, samt sikre pasningsgarantien i det nye renoverede
område, tilbød Himmerland Boligforening Aalborg Kommune at bygge en ny og mere tidssvarende
børnehave på Blåkildevej efter reglerne i lov om leje af erhvervslokaler jf. almenboliglovens § 161, stk. 3.
Projekt
Den nye børnehave er normeret til 60 børn i alderen 3-5 år mod 30 børn i den gamle på Blåkildevej.
2
2
Institutionens etageareal udgør 505 m , mens hele grundarealet er på 3.463 m .
I henhold til § 162 i lov om almene boliger, kan kommunen yde garanti for lån til tilvejebringelse af lokaler til
brug for sociale tilbud.
Parterne har til sagen oplyst,
at institutionen er en selvstændig afdeling,
at garantien er beregnet efter § 127 i almenboligloven,
at der foreligger en lejekontrakt mellem Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening, der er uopsigelig
i lånets løbetid,
at lejen dækker de til enhver tid værende totale omkostninger til både kapitaludgifter og løbende
driftsudgifter.
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Bilag:
Bilag indstillinger
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Punkt 14.

Godkendelse af kommunegaranti - Renovering af 28 almene ældreboliger, Drachmanns
Have, afdeling 44 (Alabu Bolig)
2018-042461
By og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der stilles 100% kommunal garanti på lån 1.900.000 kr. til ekstraordinære renoveringsarbejder i Alabu Bolig,
afdeling 44 (Drachmanns Have), og
at garantien stilles med hjemmel i almenboligloven jf. sagsbeskrivelsen.
Helle Frederiksen, Jan Nymark Thaysen og Per Clausen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Afdeling 44 (Drachmanns Have) består af 28 almene ældreboliger.
Boligselskabet oplyser, at afdelingen står overfor akut udskiftning af tag som følge af utætheder og risiko for
skimmelsvamp i tagkonstruktionen. Taget er fra byggeriets opførelse i 1997, og er af den asbestfri eternittype som smuldrer. Der er søgt om erstatning hos leverandøren, men puljen til erstatning er opbrugt.
Afdelingen skal derfor selv dække udgift til udskiftning.
Investeringen i udskiftningen af tag udgør 2,9 mio. kr., hvoraf Alabu Boligs dispositionsfond giver tilskud på
1,0 mio. kr. Boligselskabet ansøger derfor om, at det resterende beløb på 1,9 mio. kr. finansieres ved et 30årigt kreditforeningslån med 100% kommunal garanti.
Baggrund for dette er, at kursværdien af afdelingens indekslån er ca. 18,1 mio. kr., hvilket svarer nogenlunde
til ejendommens opførelsesudgifter. Derfor kan kreditforeningen ikke tilbyde yderligere lån over 30 år uden
100% kommunal garanti.
By- og Landskabsforvaltningen anbefaler derfor, at der stilles garanti jf. almenboliglovens §98:
Kommunalbestyrelsen kan yde garanti for lån jf. § 118, stk. 4, pkt. 3., med en maksimal løbetid på 30 år til
ekstraordinære renoveringsarbejder. Garantien beregnes efter § 127, pkt. 2-4.
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Punkt 15.

Godkendelse af udmøntning af Budget 2018 for Kulturskolen
2018-025354
Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender "Udmøntning af Budget 2018 for Aalborg Kulturskole",
løsningsforslag 1: Takststigning.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med Budget 2018 blev det besluttet, at reducere Aalborg Kulturskoles nettobudget med
750.000 kr. i 2018 og overslagsårene (drift). Der er i Budget 2018 ikke taget højde for skoleårsvirkning
(5/12).
Da der i efteråret 2017 er udvist tilbageholdenhed for så vidt angår udgifter og aktiviteter på Kulturskolen er
det vurderingen, at de 7/12 af reduktionen (svarende til 440.000 kr.) i foråret 2018 kan hentes via et overført
overskud fra 2017. Kulturskolen havde et overskud på 523.066 kr. i 2017, hvoraf halvdelen overføres til
budget 2018 og den anden halvdel overføres til budget 2019, jf. Magistrats beslutning.
Løsningsforslag
Der er identificeret to løsningsforslag til udmøntning af besparelsen.
Løsningsforslag 1: Takststigning
Med det nuværende tilmeldingsmønster vil et provenu (årsvirkning) på 750.000 kr. kunne hentes ved en
takststigning på 8,5% ud over den almindelige prisfremskrivning. Dette svarer til en takststigning på 13-28 kr.
pr. måned alt efter undervisningstilbud. Elevbetalingen opkræves i 10 måneder.
I så fald vil et provenu ved takststigningen kun slå igennem med 5/12 dels virkning i 2018, svarende til
310.000 kr. og herefter 750.000 kr. fra 2019 og frem.
Jf. Musikloven § 3c, stk. 4 er det en betingelse for at opnå refusion efter stk. 1, at musikskoleelevernes
betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift.
Med det nuværende aktivitetsmønster er det vurderingen, at der er et spænd fra den aktuelle elevbetaling for
musikeleverne til lovens maksimum på godt 2.500.000 kr.
Det aktuelle forslag er inden for Musiklovens rammer. Aalborg Kulturskoles takster ligger på nuværende
tidspunkt lidt under middel i forhold til regions- og landsgennemsnittet.
Jf. Musikloven § 3c, stk. 9 har Kulturskolen har mulighed for tilbyde friplads eller nedsat betaling til børn fra
økonomisk vanskeligt stillede familier.
Aktuelt gøres der herudover brug af diverse betalingsordninger for økonomisk vanskeligt stillede familier
blandt andet via flygtningepuljen, socialforvaltningsstøtte og det private initiativ ’Broen’.
En takststigning skal godkendes af byrådet.
Løsningsforslag 2: Reduktion i aktiviteter
Kulturskolens budget består af 3 dele: Kommunalt tilskud, statsrefusion og elevbetaling. Det kommunale
tilskud til kulturskolen er på ca. 22 mio. kr. og de samlede indtægter er ca. 16 mio. kr. inklusive Musikalsk
Grundkursus (MGK).
Indtægterne udgør således ca. 65% af det kommunale tilskud – det vil sige det samlede budget er på ca. 38
mio. kr. De tre dele af Kulturskolens budget er indbyrdes afhængige, således at én krone i det kommunale
budget i gennemsnit udløser 0,65 kr. på indtægtssiden. Det vil sige, at hvis budgettet reduceres med 100 kr.
resulterer det i en reduktion i aktiviteter på 165 kr.
Konkret betyder det, at en besparelse på 750.000 kr. svarer til en reduktion i aktiviteter på 1,2 mio. kr.
En reduktion i aktiviteter vil yderligere medføre en øget venteliste, hvor Kulturskolen aktuelt har en venteliste
på over 1.000 elever.
Anbefaling
Kulturskolerådet har i møde den 15. februar 2018 drøftet udmøntningen af Budget 2018 og anbefaler, at
udmøntningen fra 1. august 2018 og frem sker ved løsningsforslag 1, takststigning.
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Kulturskolerådets anbefaling skal ses i lyset af, at en reduktion i aktiviteter vil medføre et tilsvarende lavere
statstilskud.
Eksempelvis er er statens driftstilskud til Kulturskolens musikundervisning faldet fra 4 mio. kr. til 3,6 mio. kr. i
perioden fra 2016 og frem.
Skoleforvaltningen anbefaler ligeledes, at udmøntningen gennemføres med løsningsforslag 1: Takststigning.
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Bilag:
Takstændringer pr. 1.8.2018
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Punkt 16.

Godkendelse af flytning af Skansevejens skole
2018-004010
Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender aftale om flytning af Skansevejens skole.
Maja Torp var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Resumé
Med vedtagelsen af Budget 2018 blev der i anlægsbudgettet afsat midler til ny skole på Stigborg Brygge i
Nørresundby.
I et møde den 19. marts mellem Skoleudvalget og den Udvidede Magistrat blev det besluttet at indlede en
politisk beslutningsproces, der flytter Skansevejens skole til nybyggede lokaler på Stigsborg, jf. den politiske
aftale i bilag 1.
Skoleudvalget godkendte i møde den 15. maj 2018 den politiske aftale, om flytning af Skansevejens skole til
Stigsborg Havnefront, og sender sagen videre til endelig godkendelse i Magistraten og byrådet.
Baggrund
Flytning af Skansevejen skole til en nybygget skole i Stigsborg-området vil fra dag et give et stærkt
pædagogisk afsæt og en stabil velfungerende ledelse, medarbejderstab og skolebestyrelse. Derudover vil
skoleflytningen betyde, at den nye skole fra starten vil have elever på alle klassetrin.
Nybyggeri giver mulighed for markante forbedringer af det pædagogiske miljø, hvilket kan medvirke til øget
trivsel og læring hos børnene og de unge. En nybygget skole og det sammenhængende miljø omkring den
forbedrer vilkårene for det pædagogiske arbejde.
Endvidere vil et nyt undervisningsmiljø baseret på den nyeste viden om lyd, indeklima, støj og lys skabe
optimale rammer for trivsel og læring. Nybyggeri skal give en mærkbar bedre ramme omkring børns læring.
Derudover er det ambitionen at skabe et miljø, hvor ordentligt lysindfald, optimale lydforhold og god luft er
hverdag.
Indretningen af miljøet sker i overensstemmelse med den nuværende viden om, at børn og unge lærer
forskelligt. Øgede muligheder for fleksibilitet i undervisningssituationen vil betyde, at byggeriet kan
imødekomme flere forskellige behov, og det vil give bedre rammer for at alle tilgodeses.
Et andet centralt omdrejningspunkt bliver, at alle borgere på Stigsborg, med den nye skole, får et mødested.
Samspillet mellem kulturelle aktiviteter og undervisning, organiserede og uorganiserede, institutioner og
foreninger vil bidrage til et åbent miljø.
I den kommende proces vil Skansevejens ledelse, personale, skolebestyrelse samt forældre og elever alle
blive inddraget som centrale aktører i en lydhør visionsproces fra start til ibrugtagning af den nye
skolebygning. Dermed sikres det, at der med den nye skole etableres fremtidssikrede læringsmiljøer med
afsæt i en solid, konsistent og fagligt funderet pædagogisk vision.
En ny skoleleder, de nuværende ledere på skolen, personalet og skolebestyrelsen opnår gennem
tilblivelsesprocessen en dyb forankring og forståelse for sammenhængen mellem bygningsudformning og
pædagogisk vision. Det giver det bedste afsæt for at kunne virkeliggøre de pædagogiske ambitioner i de nye
omgivelser.
Det er den Udvidede Magistrat og Skoleudvalgets overbevisning, at Aalborg Kommune herigennem opnår
det bedst mulige fundament for at kunne skabe en fremtidens skole på Stigsborg som både pædagogisk,
funktionelt og fysisk kan udgøre et væsentligt bidrag til udvikling af Skolevæsnet i Aalborg Kommune.
Projektorganisering
Der er nedsat en styregruppe, som har til opgave at forberede udbud til bygherrerådgiver. Denne proces
løber frem til efteråret 2018. Herefter tilpasses styregruppen til den videre proces, hvor bygherre vil indgå i
styregruppen.
Deltagere i styregruppen frem til efteråret 2018:

Rådmand, Skoleforvaltningen

Direktør, Skoleforvaltningen (Projektejer)

Skolechef, Skoleforvaltningen
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Økonomichef, Skoleforvaltningen
Bygningschef, AK Byg
Bygherrerådgiver, AK Byg
Skoleleder, Skansevejens Skole
Repræsentant fra skoleledelsen, Skansevejens skole
Medarbejderrepræsentant, Skansevejens skole
Skolebestyrelsesformand, Skansevejens skole
Repræsentant fra skolebestyrelsen, Skansevejens skole
Udviklingskonsulent, Skoleforvaltningen (projektleder).

Foruden styregruppen er der nedsat en projektgruppe, som refererer til styregruppen og har til opgave at
løse opgaver på opdrag fra styregruppen og sikre projektets fremdrift og organisatoriske koordinering på
tværs af relevante forvaltninger og afdelinger i Aalborg Kommune.
Relevante medarbejdere i Aalborg Kommune inddrages efter behov i projektgruppens arbejde.
Projektgruppen bliver ligeledes tilpasset den videre proces, efter der er indgået aftale med en bygherre.
Deltagere i projektgruppen frem til efteråret 2018 er:

Udviklingskonsulent, Skoleforvaltningen (projektleder)

Økonomikonsulent, Skoleforvaltningen

Bygherrerådgiver, AK Byg

Kommunikationsmedarbejder, Skoleforvaltningen

Kommuneplanlægger By- og Landskabsforvaltningen

Sociolog By- og Landskabsforvaltningen.

Økonomi
Anlæg:
I Budget 2018 blev der afsat i alt 81,5 mio. kr. til bygning af ny skole på Stigsborg.
Beløbene er fordelt med 0,5 mio. kr. i 2018, 5 mio. kr. i 2019, 40 mio. kr. i 2020 og kr. 36 mio. kr. i 2021.
Den samlede anlægsudgift afhænger af antallet af elever, men forventes at ligge mellem 250-300 mio. kr.
I forbindelse med Budget 2019 skal den samlede anlægssum fastsættes, og den samlede anlægssum skal
ligeledes fordeles i de respektive regnskabsår.
Der er ikke taget stilling til anvendelse af bygningerne efterfølgende.
Drift:
Den årlige driftsudgift forventes at ligge på ca. 108 mio. kr. pr. skoleår.
Tallet er beregnet ud fra 1.200 elever, og dækker udgifter til undervisning, bygningsudgifter og udgifter til
DUS. Tallet er udregnet ud fra de nuværende tildelingskriterier.
Elevtallet på Skansevejen skole er en del af det nuværende budget og kommende elever bliver en del af
demografiudviklingen.
Tidsplan for projektforløb
Projektet består af to hoveddele 1) Udbud af opgaven som bygherrerådgiver fra visionsproces til indflytning
og 2) Udbud af totalentreprise for projektet. Samlet set forventes projektet på den baggrund at strække sig
over 5½ år inden en ny skole står klar til indflytning. De overordnede milepæle i projektet forventes indtil
videre at være følgende:
Tidspunkt
Efterår 2018

Milepæl
Kontraktindgåelse med bygherre

Forår 2019

Visionsproces gennemført

Sommer 2019

Udbudsmateriale klar

Vinter 2019/20

Udbud af totalentreprise gennemført

Sommer 2021

Hovedprojekt gennemført
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Sommer 2021

Udførelse af byggeriet igangsættes

Sommer 2023

Indflytning

August 2023

Idriftsættelse.
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Bilag:
Aftale - flytning af Skansevejens Skole.pdf
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Punkt 17.

Godkendelse af Børne- og Ungepolitik - 2. behandling
2018-009691
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender den reviderede udgave af
Børne- og Ungepolitikken.
Skoleudvalget: Maja Torp var fraværende.
Familie- og Socialudvalget: Søren Kusk var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet skal i 2018 godkende en ny Børne- og Ungepolitik. Forud for byrådets behandling skal politikken 1.
og 2. behandles i Skoleudvalget, Familie- og Socialudvalget og udsendes til høring i relevante fora.
Baggrund
I Servicelovens § 19, stk. 2 fremgår det, at: ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende
børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og
den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte”. Den sammenhængende
børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres”.
Aalborg Kommune fik sin første Børne- og Ungepolitik i 2007. Siden er politikken blevet revideret i 2010 og i
2014. I forbindelse med seneste revision blev det besluttet, at Børne- og Ungepolitikken skal fungere som et
fælles værdisæt mellem forvaltningerne. I forbindelse med revisionen i 2014 var bl.a. dagpleje og
daginstitutioner, skoler, specialtilbud, myndighed, frivillige tilbud, fritidstilbud, Handicapråd, Ungebyråd og
politikere involveret i revisionen.
Politikken skal være retningsgivende og fungere som en paraply for de eksisterende politikker og strategier,
som også er gældende i arbejdet med alle børn og unge i Aalborg Kommune. Politikken skulle være
kortfattet og ikke indeholde forslag til implementering.
Implementeringen foregår i de underliggende politikker og strategier f.eks. i Udviklingsstrategien for børn,
unge og familier, inklusionsstrategien "Fællesskaber for alle", Dagtilbud for fremtiden, Sundhedspolitikken og
Handicappolitikken. Børne- og Ungepolitikken skal endvidere udmøntes i den kommende strategi på det
specialiserede socialområde ”Nye fælles veje”.
I Børne- og Ungepolitikken anno 2018 er der primært foretaget redaktionelle ændringer i forhold til 2014udgaven. Politikken viser, hvilken retning Aalborg Kommune skal arbejde efter - i hverdagen med
kommunens børn og unge.
Politikken består af fem værdibaserede overskrifter, som både signalerer retning og som åbner op for dialog
og omsætning lokalt. Den værdi der hedder ”Skab sammenhæng – vi har et fælles ansvar” hed tidligere
”Ingen giver slip før en anden har taget over”. Værdien er ændret som konsekvens af arbejdet med
”Udviklingsstrategien for børn, unge og familier” for tydeligt at signalere, at det kræver samarbejde på tværs
af faggrupper og forvaltninger, hvis vi skal lykkes i arbejdet med børn og unge.
De fem værdier er:


SOCIALE FÆLLESSKABER RYKKER – I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge indgår i
inkluderende sociale fællesskaber, hvor de oplever at være velkomne, betydningsfulde, værdsatte og
forpligtede



MEDANSVAR FOR EGET LIV – I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge bliver inddraget,
motiveret og udvikler evnen til at tage medansvar for eget liv



VERDEN VENTER – I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge udvikler sig til kompetente,
robuste mennesker, der kan indgå i demokratiet og være aktive medborgere.



FAMILIE OG NETVÆRK SKAL PÅ BANEN – I Aalborg Kommune vil vi have et godt samarbejde med
forældre og netværk og at forældrenes og netværks ressourcer værdsættes og inddrages.



SKAB SAMMENHÆNG – VI HAR ET FÆLLES ANSVAR PÅ TVÆRS - I Aalborg Kommune vil vi have,
at alle børn og unge oplever tværfaglighed, sammenhæng og helhed i de overgange der er i deres liv

Høring i relevante fora
Der har i perioden 27. februar til 3. april 2018 været gennemført høring i ForvaltningsMED i
Skoleforvaltningen, AfdelingsMED for Skoler, ForvaltningsMED i Familie- og Socialforvaltningen og
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AfdelingsMED i Socialafdelingen og Børne- og Familieafdelingen samt Handicaprådet, Integrationsrådet og
Ungebyrådet.
Der er i alt indkommet 4 høringssvar. Høringssvarene gengives og kommenteres i nedenstående og er
vedlagt som bilag.
Høringssvar

Kommentarer

Integrationsrådet
Der efterspørges konkret udmøntning af politikken.

Udmøntningen af Børne- og Ungepolitikken skal
ske igennem underliggende politikker – og er derfor
ikke konkret beskrevet i politikken.

Integrationsrådet stiller sig gerne til rådighed i
rådgivning og sparring om udvikling af fællesskaber
og efterspørger generelt flere sociale aktiviteter for
unge over 15 år
AfdelingsMED i Socialafdelingen
Der udtrykkes opbakning til den reviderede udgave
af Børne- og Ungepolitikken
AfdelingsMED i Børne- og Familieafdelingen
Der udtrykkes tilfredshed med, at der er
sammenhæng mellem Udviklingsstrategien og
Børne- og Ungepolitikken. Herunder den
redaktionelle ændring af overskriften fra "Ingen
giver slip før en anden tager over" til "Skab
sammenhæng – vi har et fælles ansvar på tværs".
Handicaprådet
Der efterspørges mere billedmæssig
mangfoldighed i folderen

Enig – der arbejdes på et nyt lay-out til Børne- og
Ungepolitikken

ForvaltningsMED i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Der udtrykkes tilfredshed med, at der er
sammenhæng mellem Børne- og Ungepolitikken og
Udviklingsstrategien for Børn, unge og familier.
Der ønskes tilføjet overgange fra
specialinstitutioner

Er tilføjet i politikken

Børne- og Ungepolitikken har ligeledes været behandlet i ForvaltningsMED og AfdelingsMED i
Skoleforvaltningen, men medarbejderne har ikke ønsket at udarbejde et høringssvar.
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Bilag:
Høringssvar - Børne- og Ungepolitikken
Børne og ungepolitik - revideret
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Punkt 18.

Godkendelse af revision af Udviklingsstrategien for Børn, Unge og Familier - 2.
behandling
2017-046213
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender den reviderede udgave
af Udviklingsstrategien for Børn, Unge og Familier .
Skoleudvalget: Maja Torp var fraværende.
Familie- og Socialudvalget: Søren Kusk var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Høringsproces
Familie og Socialudvalget og Skoleudvalget godkendte i møde 16. og 27. februar 2018, at forvaltningernes
forslag til revideret Udviklingsstrategi blev sendt i høring i relevante MED-udvalg.
Høringsprocessen er nu tilendebragt, og der er samlet indkommet 5 høringssvar. Materialet er vedlagt
indstillingen som bilag.
Ændringer som følge af høringssvarerne
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kvitterer for høringssvarene. Det konstateres,
at der er bred opbakning til den reviderede udgave af Udviklingsstrategien med enkelte ønsker om tilføjelser
samt opmærksomhedspunkter i øvrigt.
Skemaet nedenfor summerer indholdet i høringssvarene, og forvaltningernes bemærkninger til disse. Samlet
set har bemærkningerne givet anledning til en passus i forordet til strategien, om en opmærksomhed på at
sikre, at personalet løbende tilføres den nødvendige viden og kompetencer på området.
Herudover har forvaltningerne noteret flere opmærksomhedspunkter, hvor det dog vurderes, at Aalborg
Kommune allerede iagttager disse, og/eller at anbefalingerne/opmærksomhedspunkterne er på et mere
konkret fagligt niveau, som ikke er strategiens sigte, og/eller at dette allerede varetages andet sted.
Forvaltningerne ønsker imidlertid uagtet dette at kvittere positivt for overvejelserne på området.
Høringspart

Høringssvar

FMU Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

Positiv opbakning – ingen
bemærkninger

-

FMU i Skoleforvaltningen

Drøftet i mødet den 12. marts –
medarbejderne har ikke ønsket at
indsende høringssvar.

-

AMU Børne- og
Familieafdelingen

Der ses generelt positivt på
ændringerne.

AMU Socialafdelingen

Byrådet

Forvaltningernes bemærkninger

Det er positivt, at der er fokus
på betydningen af den fælles
tværgående faglige indsats for børn,
unge og familier. AMU opfordrer til,
at der i omsætningen sættes fokus
på samarbejdet med myndighed om
den tidlige indsats. Ligesom der skal
være fokus på samarbejdet om
overgange og forebyggelse af
eksklusion.

Opmærksomhedspunkterne
noteres. Dog vurderes det, at der i
omsætningen allerede er en
skærpet opmærksomhed på de
faglige temaer.

Det er drøftet, at det væsentligste
fokus må være børns trivsel og
udvikling. At reducere antallet af
skoleudsættelser må ikke være
et mål i sig selv. Jf. spor 1, fælles
mål - vi har succes hvis.

Enig i perspektivet. Det giver dog
ikke anledning til ændringer i
strategien, da perspektivet menes
at træde tydeligt frem i den
samlede beskrivelsen af spor 1.

Bakker op om den reviderede
udgave - ingen bemærkninger
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Høringspart
AMU Skoler

Høringssvar
Drøftet i mødet den 5. marts –
medarbejderne har ikke ønsket at
afgive et høringssvar.

Forvaltningernes bemærkninger
-

Ungebyrådet

Kunne ikke nå at afgive høringssvar.

-

Integrationsrådet

Opfordrer til at man fremadrettet
ligeledes inddrager borgere, frivillige
mv. i evalueringen og udviklingen af
strategien.

Forslaget noteres til fremtidig
overvejelse men er ikke p.t. en del
af forvaltningernes procedure på
området.

Bakker op om tidlig opsporing og
tidligere indsatser.
Opfordrer til fokus på at to-sprogede
børn ofte mister deres modersmål,
når de anbringes udenfor hjemmet.

Opmærksomhedspunktet noteres.

Efterlyser indsatser til familier der
har anbragte børn. Hvordan hjælpes
forældrene til at skabe trygge
rammer, så børnene kan komme
hjem igen?

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen konstaterer, at det allerede
indgår som en del af forvaltningens
faglige udviklingsplan, da et af de
udvalgte fokusområder er
forældrehandleplaner, hvor dette
tema naturligt vil indgå.

Bakker op om spor 4’s ambitioner
for alle børn også de to-sprogede.
At være to-sproget er ikke et
handicap men en ressource og må
ikke bruges som en undskyldning for
andre læringsproblemer.

-

Opfordrer til der generelt tilbydes
modersmålsundervisning til flere
grupper end de lovpligtige.

Handicaprådet

Byrådet

-

Opmærksomhedspunktet noteres.

Godt oplæg med fokus på
tværfagligt samarbejde på tværs af
forvaltningerne.

-

Efterlyser at det fremgår mere
tydeligt, at lærere og andet
pædagogisk personale løbende får
de nødvendige kompetencer og
viden. Forudsætter at man altid
tager udgangspunkt i det enkelte
barns behov, og at personalet er
bredt fagligt opdateret.

Enig. Er tilføjet som en generel
bemærkningen i forordet til
strategien.

Det anbefales, at der under
beskrivelse af succesmål indføres et
mål om, at ventetiden fra udredning
til indsats gøres så kort som muligt.

Det vil altid være en konkret og
individuel vurdering, der foretages i
overensstemmelse med
Servicelovens bestemmelser. Helt
overordnet er det Aalborg
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Høringspart

Høringssvar

Forvaltningernes bemærkninger
Kommunes intention, at
Udviklingsstrategien skal
understøtte en tidligere indsats til
børn, unge og familier ved øget
opmærksomhed på § 11-indsats
(rådgivning). I takt med dette er
forventningen således, at behovet
for børnefaglige udredninger
reduceres. Dernæst angiver
Serviceloven § 52, stk. 2, at hvis
særlige forhold taler herfor, kan
der iværksættes foreløbig eller
akut støtte sideløbende med
undersøgelsen.

Det opsatte mål om, at færre børn
visiteres til særlige tilbud må ikke
ske på bekostning af, at børn/unge
ikke får det nødvendige faglige
tilbud.

Enig og i overensstemmelse med
Servicelovens intentioner.

Ønsker en løbende evaluering af
inklusionsindsatsen.

Skoleforvaltningen tillader at
henlede Handicaprådets
opmærksomhed på
Skoleudvalgets dagsordner, hvor
inklusionsindsatsen løbende
dagsordenssættes.

Årlig revision og måltal
Som anført i den oprindelige sagsbeskrivelse nedenfor, blev det oprindelig besluttet, at Udviklingsstrategien
skal revideres 1 gang årligt. Det vurderes imidlertid på nuværende tidspunkt, at det ikke giver tilstrækkelig
faglig mening at revidere strategien igen før efter afslutningen af Aalborg Universitets 3-årige
forskningsprojekt og samarbejde med Aalborg Kommune vedrørende implementeringsarbejdet i forbindelse
med Udviklingsstrategien. Dette samarbejde afsluttes med en konference, der forventelig afholdes i foråret
2019. Det er dermed også vurderingen, at den reviderede udviklingsstrategi afføder tilstrækkelig faglig
opmærksomhed på rette og relevante steder, således en yderligere revision forinden 2019 alene vil virke
forstyrrende for praksisfeltet, der nu skal sikres tid til målrettet og skærpet omsætningsarbejde af strategien.
Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget vil ultimo 2018 få en orientering om de oplistede måltal anført i
den reviderede udgave af Udviklingsstrategien.
Nedenfor anføres indstillingens oprindelige ordlyd forinden høringsperioden. Tidsplanen for orientering af
byrådet er dog udskudt fra den 28. maj til den 18. juni 2018 pga. aflyst møde i Skoleudvalget, der ligeledes
forskyder Skoleudvalgets behandling fra den 1. maj til den 15. maj 2018.
Sagsbeskrivelse
Nærværende sag fremsendes, fordi Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget en gang årligt skal
godkende en revideret udgave af Udviklingsstrategien for Børn, Unge og Familier.
Baggrund
Den nuværende Udviklingsstrategi for Børn, Unge og Familier blev godkendt i maj 2016, og tog sit afsæt i
KL’s udspil ”De udsatte børn – fremtiden er deres”. Strategien er gældende for perioden 2016-2020, og der
blev samtidig med godkendelse af strategien aftalt en nærmere proces for årlige input til nye indsatser og
omsætning af strategien. Endeligt blev det aftalt, at Aalborg Universitet (AAU) skulle tilknyttes i en 3-årige
periode for blandt andet at understøtte implementeringsarbejdet med strategien.
AAU afholdt i juni 2017 en minikonference med fokus på opmærksomhedspunkter og anbefalinger i forhold
til Aalborg Kommunes videre implementeringsproces på området. Anbefalingerne fra AAU var, at der var
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brug for mere oversættelsesarbejde og praksisnær omsætning af strategien for at sikre, at alle relevante
parter forstår det samme med strategien.
For at styrke den fortsatte implementering er der iværksat en række tiltag både lokalt og på tværs af
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Ligesom der i den opdaterede version er
tilføjet begrebsafklaring med henblik på at styrke den fælles begrebsforståelse.
I sammenhæng med dette var det Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens erfaring,
at der fortsat er tale om 4 meget meningsgivende og praksisrelevante faglige spor, som ikke bør ændres på
nuværende tidspunkt.
Samlet er konsekvensen af dette derfor også, at der ikke er ændret i Udviklingsstrategiens helt overordnede
4 faglige spor:
1) Tilfør kompetencer tidligt i livet
2) Styrke det tværprofessionelle samarbejde
3) Nytænk de specialiserede indsatser og styrk sagsbehandlingen
4) Hav ambitioner for alle børn og unges læring.
Der er alene tale om layoutmæssige ændringer og præciserende tilføjelser i den reviderede udgave samt
naturligvis en opdatering i forhold til Aalborg Kommunes arbejde med området. Budskabet i strategien er
uændret.
Fokus har i stedet været på at blive mere præcis på ordlyden i strategien samt opsætte tydelige mål inden
for hvert af sporerne og dermed fastholde de fortsat meget meningsgivende faglige spor i strategien.
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Bilag:
Udviklingsstrategi 2016-2020
Bilag med høringssvar fra FB FMU.docx
Bilag med høringssvar fra Integrationsrådet.docx
Bilag med høringssvar fra Handicaprådet.docx
Bilag med høringssvar fra AMU SA.docx
Bilag med høringssvar fra AMU BFA.docx
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Punkt 19.

Godkendelse af omformulering af budgetbemærkning om klippekort til vanskeligt
stillede
2017-061472
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at budgetbemærkningen vedr. 1,0 mio. kr. til
kultur- og fritidsoplevelser (”klippekortsordningen”) omformuleres jf. sagsbeskrivelsen.
Mads Sølver Pedersen og Evald Lange Rise var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Det fremgår af budget 2018-2021, at: ”Der er tilført 1,0 mio. kr. til kulturoplevelser for vanskeligt stillede
(klippekortsordning)”. Det fremgår endvidere af budgetforligsteksten, at: ”Der afsættes 1,0 mio.kr, for at give
udsatte familier med børn mulighed for at benytte kultur- og fritidstilbud i Aalborg kommune. Ordningen har til
formål at give familierne mulighed for at besøge tilbuddene, minimere uligheden i sundhed og øge den
fysiske- og mentale sundhed”.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har undersøgt, hvordan budgetbeslutningen kan udmøntes, bl.a. i dialog
med Juridisk Kontor, Borgmesterens Forvaltning.
Juridisk Kontor har oplyst, at kulturområdets aktiviteter mv. har hjemmel i bl.a. Kommunalfuldmagten. Heraf
følger, at en kommune ikke kan opstille kriterier for tildeling af kommunale tilbud ud fra økonomiske eller
sociale hensyn. Konkret betyder det, at en kommune ikke kan tilbyde kulturbilletter, kulturworkshops mv. til
udvalgte borgere ud fra trangskriterier eller til enkeltpersoner.
Serviceloven (§ 11, stk. 6) indeholder bestemmelse om, at kommunerne som led i det forebyggende arbejde
kan tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til udsatte børn og unge. Juridisk Kontor vurderer, at denne
bestemmelse ikke omfatter kulturelle tilbud, jf. lovens bemærkninger.
Det er derfor vurderingen, at det ikke inden for lovgivningens rammer er muligt at udmønte
budgetbeslutningen som en klippekortsordning for vanskeligt stillede.
Sundheds- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor følgende omformulering:
”Der er tilført 1 mio. kr. til kultur- og fritidstilbud, som skal anvendes til aktiviteter, projekter mv. for børn, unge
og familier, bl.a. via en udviklingspulje. Formålet er at få flere til at benytte kommunens kultur- og fritidstilbud
(publikumsudvikling) og at understøtte, at fritid og kultur bidrager til at varetage væsentlige kommunale og
almennyttige interesser (f.eks. inden for sundhed, trivsel, læring og integration) ”.
Klippekortsordningen til enkeltpersoner og trangskriterierne indgår dermed ikke i udmøntningen, og heraf
følger, at kulturtilbuddene kan realiseres som åbne tilbud, som alle har adgang til.
Den konkrete udmøntning af ordningen besluttes i Sundheds- og Kulturudvalget, men der kan foreløbig
peges på en række muligheder:
På fritidsområdet kan pengene f.eks. udmøntes i tilknytning til projektet Bevæg Dig For Livet, og det vil
være muligt at tilbyde f.eks. billetter til svømmehaller eller andre idræts- og fritidsaktiviteter til udvalgte børn,
unge og familier, jf. at Serviceloven åbner for denne mulighed på fritidsområdet.
På kulturområdet kan det afsatte beløb f.eks. udmøntes via en udviklingspulje og med inddragelse af
erfaringerne fra Projektet Kulturpas, som afsluttes sommeren 2018. En pulje kan være rettet mod
kommunens kulturinstitutioner og projekter med kulturtilbud til andre/nye målgrupper, med nye virkemidler i
tilbuddene, med målrettet rekruttering og fastholdelse af særlige målgrupper, med samarbejde med andre
parter som foreninger, andre institutioner, SSP etc.
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Punkt 20.

Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. sparekataloger
2018-042580
Enhedslistens byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på byrådets dagsorden til mødet den 18.
juni 2018:
"Forslag til byrådet:
Byrådet beslutter, at der ikke skal ske nogen politisk behandling/beslutning af sparekataloger for det
kommende år, før kommunernes økonomiske forudsætninger er klarlagt i forbindelse med økonomiaftalen
mellem regering og KL."
Beslutning:
Udsat, idet punktet inddrages i evalueringen af budgetprocessen efter budgettet er vedtaget.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.
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