Referat
Aalborg Byråd
Sundheds- og Kulturudvalget
Mødet den 27.06.2018 kl. 08.30 - 13.45
Nordkraft, Teglgårds Plads 1, niv. 6, mødelokale 6.3

AALBORG BYRÅD

Indholdsfortegnelse

Åben
1

Godkendelse af dagsorden

1

2

Drøftelse af budgetoplæg 2019

2

3

Orientering om økonomirapport ultimo maj 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen

3

4

Godkendelse af proces- og tidsplan vedrørende etablering af læge- og sundhedshus på
Storvorde Plejecenter

6

5

Godkendelse af proces for revision af Strategi for det nære sundhedsvæsen

9

6

Godkendelse af procesplan for revision af handleplaner og mål for sundhedspolitikken

11

7

Orientering om beretninger og regnskaber 2017 for selvejende idrætshaller

14

8

Orientering om rådmandsanøgninger til Kulturpuljen i 2018

17

9

Godkendelse af kommissorium for ny landdistriktspolitik

19

10

Godkendelse af indstilling om medfinansiering af landsbypuljen til nedrivning af forfaldne
ejendomme i landdistriktet

23

11

Orientering om status for aktiviteter på Halkær Kro og Kulturhus

27

12

Godkendelse af udmøntning af midler til Forsamlingshuse

28

13

Orientering

30

14

Eventuelt

32

15

Godkendelse af referat

33

Sundheds- og Kulturudvalget

Tid

Onsdag 27. juni 2018, kl. 08.30

Sted

Nordkraft, Teglgårds Plads 1, niv. 6, mødelokale 6.3

Afbud

Til stede

Anna Kirsten Olesen, Mads Duedahl, Evald Lange Rise, Rose Sloth Hansen, Ole Risager,
Lars Peter Frisk, Nuuradiin Hussein

Øvrige
deltagere

Bente Graversen, Erik Kristensen, Mikkel Grimmeshave (referent), Tim Rejnholdt Olsen
(pkt. 2 - 3), Lars Lund (pkt. 4), Anders Dalsgaard Hansen (pkt. 8), Lisbeth Praëm
Machholm (pkt. 10), Vibeke Kræmmergaard (pkt. 13), Anne-Marie K. Jørgensen (pkt. 13),
Cathrine Gamst (pkt. 13)

Øvrige
oplysninger
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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Drøftelse af budgetoplæg 2019
2018-015917
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter forvaltningens
budgetoplæg til budget 2019.
Beslutning:
Drøftedes.
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Punkt 3.

Orientering om økonomirapport ultimo maj 2018 for Sundheds- og
Kulturforvaltningen
2018-016939
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering økonomirapport
ultimo maj 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo maj 2018 fordelt på sektorerne i
Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Drift
Ultimo maj var den samlede forbrugsprocent for Sundheds- og Kulturforvaltningen for driften på 37,4 %,
hvilket var 4,3 % lavere end den vejledende forbrugsprocent, svarende til et mindreforbrug på ca. 57,3 mio.
kr. efter maj måned 2018. Afvigelsen for perioden skyldes primært periodiseringsforhold i afregningen af den
kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet, afregningen med Nordjyllands Trafikselskab og i
udbetalingen af tilskud på kulturområdet, på Fritidsområdet og til frivilligt socialt arbejde.
I forbindelse med byrådets vedtagelse af overførsler fra regnskab 2017 besluttedes det, at forvaltningerne
skal overføre 50 % af overførslerne til 2019. For Sundheds- og Kulturforvaltningen drejer det sig om 4,061
mio. kr.
Forvaltningen vurderer, at det samlede driftsbudget overholdes og at der kan overføres 4,061 mio. kr. til
2019.

Anlæg
På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo maj et samlet forbrug på 17,4 mio. kr.
svarende til en forbrugsprocent på 19,3 %. Den lave forbrugsprocent skyldes dels, at en række puljer endnu
ikke er udmøntet på projekter/aktiviteter og dels at der pågår projektforberedende arbejder i form af
forundersøgelser, projektering, borgerinddragende aktiviteter mv. forud for de større projekter.
Forvaltningen forventer, at alle aktiviteter og projekter gennemføres og at det samlede anlægsbudget
overholdes. Der kan dog ske en vis forskydning mellem projekterne.
Som bilag til økonomirapporten ses en detaljeret oversigt over forvaltningens anlægsprojekter.
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Bilag:
Økonomirapport ultimo maj 2018
Anlæg - projektoversigt
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Punkt 4.

Godkendelse af proces- og tidsplan vedrørende etablering af læge- og sundhedshus
på Storvorde Plejecenter
2018-044228
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender proces- og
tidsplan vedrørende etablering af læge- og sundhedshus på Storvorde Plejecenter.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Ældreministeriet har primo maj 2018 givet Aalborg Kommune tilsagn på 15.750.281 kr. fra
puljen til etablering af læge- og sundhedshuse. Tilsagnet vedrører ombygning af lokaler beliggende
Tofthøjvej 28, Storvorde, som allerede rummer et aktivitetscenter og et plejecenter, med etablering af en ny
moderne lægeklinik, samt med flere kommunale sundhedstilbud. Projektet skal gennemføres frem til
udgangen af 2019.
Der er brug for at få skabt en administrativ organisering omkring projektet, som sikrer, at der bliver taget
hånd om de fornødne processer på baggrund af den indsendte projektansøgning. Det gælder i første
omgang overholdelse af vilkår i tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet. En anden opgave er styring af de
bygningsmæssige processer, som opstår undervejs. Endelig er det af stor betydning undervejs at
gennemføre inddragelse af samråd og borgerforeninger lokalt gennem informationsaktiviteter, herunder
informationsmøde, samt tilbud om deltagelse i byggeriets projektorganisering.
Generelt er der behov for koordinering og styring mellem projektets interne og eksterne parter. Der er i den
forbindelse udarbejdet en proces- og tidsplan for arbejdet, som hermed fremlægges til godkendelse. Det er
aftalt med Ældre- og Handicapforvaltningen, at Sundheds- og Kulturudvalget er det besluttende udvalg, og at
Ældre- og Handicapudvalget orienteres om processen.
Dette ombygningsprojekt hviler på den udarbejdede ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet i marts
2018, samt to ideoplæg udarbejdet af eksterne rådgivere. Et ideoplæg fra juni 2017, som beskriver
etablering af lægeklinik og sundhedscenter på Tofthøjvej 28, Storvorde. I februar 2018 blev det første
ideoplæg afløst af et nyt ideoplæg, som indeholder en tilpasning og reduktion i behovet for areal til
lægeklinik. Der er ikke til projektet udarbejdet et byggeprogram, så derfor er projektansøgningen fra marts
2018 og de to ideoplæg fra juni 2017 og februar 2018 dokumentation.

Styregruppe for etablering af Storvorde Læge og Sundhedshus på Tofthøjvej 28, Storvorde
Der etableres en administrativ styregruppe for projektet, hvis opgave er at gennemføre ombygning af
Storvorde Plejecenter, Tofthøjvej 28, Storvorde i henhold til Aalborg Kommunes ansøgning marts 2018 og
tilsagn fra Puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i maj 2018.
Formål
Omdannelse af Storvorde Plejecenter til et bredspektret læge- og sundhedshus, indeholdende en ny
moderne lægeklinik med tilknyttede kommunale sundhedsfunktioner. Det indebærer styring af en række
opgaver:
 Færdiggørelse af projekt i samarbejde med rådgivere og brugere.
 Generel ombygning af Storvorde Plejecenter i henhold til ansøgning til og tilsagn fra Sundheds- og
Ældreministeriet.
 Sikre overholdelse af tidsramme, herunder færdiggørelse senest den 31. december 2019.
 Forventet ibrugtagning af lægeklinikken ved indgangen til 2020.
Bevillingen fra den statslige pulje til læge- og sundhedshuse indebærer overholdelse af en række vilkår,
herunder frister for igangsættelse, færdiggørelse og løbende økonomisk afrapportering. Der er desuden en
årlig afrapportering med status for, hvorvidt projektet er identisk med det søgte projekt. Styregruppen har til
opgave at sørge for, at disse regler bliver imødekommet, herunder eventuel dialog med puljemyndigheden
om fortolkning af disse vilkår.
Sammensætning
Styregruppen består af følgende:
 Repræsentation fra Borgmesterens Forvaltning, AaK Bygninger (formand og sekretariatsfunktion)
 Repræsentation fra Lægerne i Storvorde (evt. på ad hoc basis)
 Repræsentation fra Ældre- og Handicapforvaltningen
 Repræsentation fra Sundheds- og Kulturforvaltningen
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Projektbrugergruppe
Styregruppen nedsætter en projektbrugergruppe, som har til formål at understøtte styregruppen med
beslutningsgrundlag, samt en væsentlig rolle i at medvirke til løbende fremdrift og sikring af projektets
gennemførelse. Projektbrugergruppen er sammensat med udgangspunkt i eksisterende og nye brugere af
Storvorde Læge- og Sundhedshus samt eksterne rådgivere.

Lokal inddragelse
Omdannelsen af Storvorde Plejecenter med flere sundhedsfunktioner skal være baseret på bred lokal
inddragelse. Der er en forsættelse af tilgangen i den indledende fase med udarbejdelse af puljeansøgning til
Sundheds- og Ældreministeriet, hvor der i bilag indgik en lokal støtterklæring. En del af procesplanen er
derfor forsat at sikre inddragelse lokalt af brugere og brugergrupper. Det samme gælder lokale
informationsaktiviteter, herunder afholdelse af stormøde.

Proces- og tidsplan
Aak Bygninger har udpeget ERIK arkitekter, som ekstern totalrådgiver for projektet med ansvar for den
samlede rådgivning. ERIK arkitekter har udarbejdet idéoplæg, som indgik som bilag til puljeansøgning til
Sundheds- og Ældreministeriet. Udover ERIK arkitekter indgår COWI som underrådgiver i projektet.
Nedenstående skitserer projektets forløb med foreløbige tidsrammer for de forskellige faser i processen:

Godkendelse af proces- og tidsplan (SUN)
Udarbejdelse af dispostionsforslag
Godkendelse af dispositionsforslag
Udbudsface og licitation
Indstilling af licitationsresultat
Projektering og udførelse (byggeperiode 8-9 mdr.)
Afslutning af tidsrum for anvendelse af statslige støttemidler
Indflytning

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 27.06.2018
kl. 08.30

Juni 2018
Juni 2018 – august 2018
September 2018
Januar 2019-marts/april 2019
April/maj 2019
April/maj 2019 – dec. 2019
December 2019
Januar 2020

Side 8
3 af 33
3

Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af proces for revision af Strategi for det nære sundhedsvæsen
2018-041913
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender tidsplan og proces
for revision af Strategi for det nære sundhedsvæsen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturudvalget besluttede den 9. maj 2018 at Strategi for det nære sundhedsvæsen skal
revideres. Om Baggrunden for en revision af strategien står der i indstillingsteksten:
”Der skal indgås ny sundhedsaftale i foråret 2019, hvilket betyder at rammen for arbejdsdeling
og kommunikation i sektorovergangen mellem kommune, almen praksis og sygehus ændres.
Derfor er der i forlængelse af strategien for det nære sundhedsvæsen brug for, at Aalborg
Kommune får vedtaget politisk prioriterede principper for kommunens rolle i det nære
sundhedsvæsen. Herunder principper for serviceniveauet for sundhedsydelser, som traditionelt
er varetaget på sygehuset.
På baggrund af ovenstående indstiller forvaltningen at Strategi for det nære sundhedsvæsen
revideres således at der indgår politisk prioriterede principper for Aalborg Kommunes rolle i det
nære sundhedsvæsen. Revisionen vil ske i samarbejde med de øvrige relevante forvaltninger.”
(Sundheds- og Kulturudvalgets møde 09.05.2018)
Revisionen vil tage afsæt i den nuværende strategi og opdaterer med nationale og regionale udmeldinger
der er kommet siden første udgave af strategi og som kommer i 2018. Det er eksempelvis:





”En læge tæt på dig – En almen for fremtidens almen praksis”
Afrapportering fra Udvalgt og det nære sammenhængende sundhedsvæsen
Udmøntningen af nærhedsfinansiering
Regeringens sundhedsreform, som er varslet til at komme i efteråret 2018

Derudover vil andre kommuners erfaringer med principper for opgaveoverdragelse bliver undersøgt som
udgangspunkt for formulering af lignende principper.
Tidsplan
Nedenfor findes en overordnet tidsplan for en revision af ”Strategi for det nære sundhedsvæsen”. Oplægget
er, at en lille arbejdsgruppe, på tværs af forvaltningerne udarbejder et udkast.
Arbejdet foreslås forankret i Styregruppen for Sundhed, der er den tværgående direktørgruppe på
sundhedsområdet i Aalborg Kommune. På styregruppemødet d. 3. oktober 2018 behandles første udkast til
strategien. Dette sendes herefter til trykprøvning og kommentering i fora på tværs af forvaltningen, både på
konsulent- og lederniveau. Kommentarer og input indarbejdes – sammen med styregruppens kommentarer
frem til styregruppens møde i december, hvor det reviderede forslag godkendes. De involverede direktører
vil løbende i processen kunne blive inddraget så vidt ønskes.
Revideret strategi fremsendes derefter til politisk behandling primo 2019.
Dato

Indhold

27.06.2017

Sundheds og Kulturudvalget: Godkendelse af tidsplan

Juni-august

Udkast til form og indhold af revideret strategi

03.10.2018
Oktobernovember
21.12.2018

Direktørerne i Styregruppen Sundhed behandler første udkast til revideret strategi

Primo 2019

Politisk behandling

Input fra forvaltninger. Bearbejdes til endelig revision af strategien.
Direktørerne i Styregruppen Sundhed godkender revideret strategi
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Punkt 6.

Godkendelse af procesplan for revision af handleplaner og mål for
sundhedspolitikken
2017-050028
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender procesplan for
revision af handleplaner og mål for sundhedspolitikken.
Beslutning:
Godkendt med den supplering, at der søges gennemført en bred politisk drøftelse af prioriteringer og
indsatser.
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Sagsbeskrivelse
Indledning
Sundheds- og Kulturudvalget vedtog den 9. maj 2018:



at de politiske pejlemærker i Sundhedspolitikken 2015-2018 forlænges til 2022,
at der udarbejdes nye handleplaner og formuleres nye mål til de forlængede pejlemærker, som
imødekommer udfordringerne i sundhedsprofilen

Med ovenstående beslutning er der i det nedenstående udarbejdet en procesplan frem mod godkendelse
af handleplaner og mål i byrådet den 14. januar 2019.
I procesplanen er følgende forudsætninger indlagt:






Det er forvaltningerne selv, der har ansvaret for at lave en handleplan til sundhedspolitikken, som
adresserer de identificerede problemstillinger i sundhedsprofilen og anbefalingerne i de reviderede
forebyggelsespakker. Til at understøtte dette udarbejder Sundheds- og Kulturforvaltningen en
forvaltningsspecifik sundhedsprofil for hver enkelt forvaltning1. Handleplanen vil tage afsæt i denne
og i de relevante anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Sundheds – og
Kulturforvaltningen stiller sig derudover til rådighed med konsulentbistand i processen.
For at gøre handleplanerne dynamiske og til stadighed relevante skal handleplanerne gennemses
hvert andet år og indstilles til politisk behandling. Heri indgår både en kort status for indsatser,
tilføjelse af nye indsatser, samt evt. omprioritering eller revidering af tidshorisont på andre. Status
for handleplanerne afrapporteres på en simpel og håndterlig måde for forvaltninger.
Efter godkendelse af politikken skal der i løbet af 2019 laves en række borgerinddragende
(samskabende), processer, der skal være med til at udvikle lokalt forankrede sundhedsindsatser der
matcher borgernes behov og løser lokale sundhedsproblemstillinger.

Procesplanen er delt i tre skridt.
Skridt 1 Forvaltningerne
•Identifikation af
problemstillinger
•Forvaltningsspecifik
Sundhedsprofiler
•Forebyggelsespakker

Skridt 2 - Forvaltningerne
+ Politiske udvalg
•Prioritering af
handlemuligheder i en
flerårig handleplan

Skridt 3 - Politisk
behandling.
•Handleplaner
godkendes i udvalgene
•Reviderede
handleplaner og mål i
Byrådet

1

Region Nordjylland har endnu ikke overdraget data til de nordjyske kommuner og derfor er det pt. ikke muligt at lave
forvaltningsspecifikke analyser. Regionen arbejder sammen med de andre Regioner om at afklare de juridiske forhold i
udleveringen.
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Procesplan sundhedspolitik og nye handleplaner
Dato

Indhold

Ansvarlige

Juni-august
2018

Udkast til nye mål udarbejdes af SUN

 Sundhedsstrategisk Team

Juni-august
2018

Møder med forvaltningerne om indhold i
forvaltningsspecifikke sundhedsprofiler som afsæt for
forvaltningernes handleplan.

 Sundhedsstrategisk Team
 Analyseenheden, SUN
 Konsulenter,
Konsulentgruppen
Sundhed

August

Forvaltningerne modtager forvaltningsspecifik
sundhedsprofil (under forudsætning af at data er
tilgængelige fra Region Nordjylland)

 Analyseenheden, SUN

Augustseptember

Sundhedsstrategisk team holder møde med relevante
ledere og konsulenter fra hver forvaltning for at
understøtte proces om handleplan.

 Sundhedsstrategisk Team
 Konsulenter,
Konsulentgruppen
Sundhed + evt. konsulent
BF

Indhold: Udfordringer, forebyggelsespakker, revideret
sundhedspolitik, KL’s Sundhedsudspil

Augustnovember

 Uge 33 – Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
 Uge 34 – Ældre- og Handicapforvaltningen
 Uge 36 – Skoleforvaltningen
 Uge 37 – By- og Landskabsforvaltningen
 Uge 38 – Eventuelt - Borgmesterens Forvaltning
Forvaltninger kører egen proces for udvælgelse og
prioritering af indsatser i handleplan

 Alle forvaltninger

September
2018

Udkast til den reviderede handleplaner kommenteres og
indsatser, der går på tværs af forvaltningerne, drøftes i
fora på tværs af forvaltningerne, herunder i
Konsulentgruppen Sundhed, bestående af konsulenter
fra relevante dele af forvaltningerne

 Sundhedsstrategisk Team
 Konsulentgruppen
Sundhed

03.10.2018

Direktørerne i Styregruppen Sundhed behandler udkast
til reviderede mål og orienterer om status for arbejdet
med udarbejdelse af handleplaner i forvaltningerne

 Sundhedsstrategisk Team
 Styregruppen Sundhed

November

Politisk behandling af handleplaner i de politiske udvalg

 Alle forvaltninger

12.12.2018

Reviderede handleplaner og mål behandles i Sundhedsog Kulturudvalget – indstilling til byrådet

 Sundhedsstrategisk Team

07.01.2019

Magistrat: Godkendelse af reviderede handleplaner og
mål

 Sundhedsstrategisk Team

14.01.2019

Byråd: Godkendelse af reviderede handleplaner og mål

 Sundhedsstrategisk Team
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Punkt 7.

Orientering om beretninger og regnskaber 2017 for selvejende idrætshaller
2018-031021
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering beretninger og
regnskaber for de selvejende idræts- og svømmehaller for 2017.
Beslutning:
Til orientering.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I Sundheds- og Kulturforvaltningen modtager følgende 13 selvejende idrætsinstitutioner, et
kommunalt tilskud, der årligt er på 500.000 kr. eller derover:
AaB-Hallen, Løvvang Bowling Center, Hasserisparken, Vodskov Kultur- og Idrætscenter,
AgriNORD IC, Tylstruphallen, Nørresundby Idrætscenter, Ulsted-hallen, Båndbyhallen, Mouhallen, Kongerslev Idrætscenter, Farstrup-hallen og Nibe Idræts- og Kulturcenter.
Hovedtallene i regnskaberne ser således ud:
Udgifter

AaB-Hallen
Anlægstilskud

Indtægter Over-/underinklusive skud - = untilskud
derskud

Hallens
bogførte
tilskud

Kommunalt tilskud

3.005

2.458

-644

2.346

2.346
50

Løvvang
Bowlingcenter

4.581

5.041

190

1.314

1.314

Hasserisparken

3.394

3.460

66

2.379

2.379

Vodskov Hallen

2.899

3.051

152

1.117

1.072

Agri Nord I. C.
Anlægstilskud

1.828

1.899

71

1.226

1.226
335

Tylstrup hallen

795

933

138

778

778

Nørresundby
Idrætscenter

21.223

21.578

355

8.351

8.413

Ulsted Hallen

1.346

1.206

-139

974

974

Båndbyhallen

979

1.104

164

1.043

1034

Mou Hallen
Anlægstilskud

636

810

174

726

726
361

Kongerslev Idrætshal
1.101

1.104

3

993

993

Farstruphallen
Anlægstilskud

733

764

31

693
173

693
173

Nibe IKC
Anlægstilskud

2.998

3.055

57

2.296
634

2.296
634
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Bemærkninger til regnskaber og beretninger:
AaB-hallen
AaB´s anlæg (herunder hallen) indgår som en del af foreningen AaB af 1885 driftsregnskab. I 2016
var underskuddet på hallen kr. 561.000 og der var budgetteret med et underskud i 2017 på kr.
580.000. Foreningen AaB af 1885 betaler hallens underskud.
Underskuddet skyldes, dels at lønudgiften til den ekstra medarbejder klubben har ansat til hjælpe
med at passe anlægget bogføres her, dels merudgifter til vedligeholdelse og forbrugsafgifter.
Anlægstilskud er ydet til indretning af E-sportslokaler på 1. salen. I AaB´s regnskab fremgår
tilskuddet under anlægsaktiver som modtaget tilskud.
Vodskov Kultur- og Idrætscenter
Difference i tilskud på 45.000 skyldes at hallen har periodiseret en udgift if. med etableringen af det
nye VKI til 2017. Aalborg Kommune har udgiftsført tilskuddet det år vi udbetalte det.
AGRINORD Idrætscenter
Anlægstilskud er ydet til opsætning af skillevæg mellem idrætshallen og Multisalen. Dette vil
betyde en mere fleksibel anvendelse af i sær Multisalen, som lokalområdet efterspørger. Det er
aftalt, at ”den fremskudte sundhedspost” kan tildeles tider i Multisalen. Da væggen først etableres i
2018, vil tilskuddet først fremgå af hallens regnskab for 2018.
Nørresundby Idrætscenter
Differensen mellem det tilskud Aalborg Kommune har udbetalt og det beløb Nrsb. I.C. har bogført
som tilskud er på kr. 62.500 kr. Det skyldes at Nørresundby Idrætscenter, iht. aftale med SKAT
bogfører kr. 62.500,- kr. af det kommunale tilskud, som lejeindtægt fra lokaletilskud til NFB’s
klubhus.
Ulsted hallen
Underskuddet på 139.000 kr. skyldes ”Reparationer og vedligeholdelse”.
Mou hallen
Anlægstilskuddet er ydet til etablering af et mindre omklædningsrum i tilknytning til hallens
motionscenter. Det er uhensigtsmæssigt at skolen og brugerne af motionscenteret (bl.a. henviste
borgere fra sundhedscenteret) skal dele hallens 2 eksisterende omklædningsrum i skoletiden.
Da omklædningsrummet først etableres i 2018, vil tilskuddet først fremgå af hallens regnskab for
2018.
Farstrup hallen
Anlægstilskud på kr. 172.500 er ydet til udskiftning af vinduer og døre.
Nibe Idræts og Kulturcenter
Anlægstilskuddet er ydet til udskiftning af gulv i hal 1. NIKC bidrog med ca. 400.000 til
udskiftningen
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Punkt 8.

Orientering om rådmandsanøgninger til Kulturpuljen i 2018
2018-021516
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering oversigt over
rådmandsansøgninger til Kulturpuljen 2018.
Beslutning:
Til orientering.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Beslutninger vedrørende ansøgninger til Kulturpuljen på op til og med 30.000 kr. tages af rådmanden,
herefter kaldet rådmandsansøgninger.
Efter orienteringen til Sundheds- og Kulturudvalget den 11. april 2018 har forvaltningen modtaget 22
rådmandsansøgninger. Der er dermed indkommet i alt 44 rådmandsansøgninger til kulturpuljen i 2018.
Rådmanden har i 2018 indtil 20. juni 2018 bevilliget i alt 370.275 kr.
Ved behandlingen af rådmandsansøgninger den 1. maj blev de sidste midler til aktiviteter i 2018 bevilget.
Der er efterfølgende givet administrativt afslag til 9 ansøgninger.
Nedenstående skema beskriver kort, hvad der er givet tilskud til, hvor meget det er ansøgt om og hvor
meget, der er bevilget.

Ansøger

Ansøgt

Bevilliget

22.000

8.400

Maren Elise Skjerlie Gilling

#METOO MOSAIKKEN - videoinstallationer
Udstilling: "De Drømmer Stadig"

30.000

12.375

Sabine Pedersen

En fremmeds dagbog

20.000

0

Allan Tahnan

Kreativitetstræning i Nordkraft

29.000

0

Hals Revyen
Empty Tape

Hals Revyen 2018

30.000

10.000

Pit Spot 2018

20.000

20.000

Sabine Pedersen

Bogkuben

7.000

0

Grummes Teater

Forestilling

30.000

0

Snow Mask Group

Lunch koncerter

30.000

16.500

Europæisk Ungdom i Nordjylland

Pride of Cultures Parade

7.500

7.500

Ulsted Boldklub

Kemishow

Børnekunstmuseet

Udstilling afterår 2018

Sabine Pedersen
From Street to School

Bogkuben
Mulitkulturelaften i Skørping

10.000 Adm. afslag

Jonas Asgeirsson

Fra fortid til nutid

20.000 Adm. afslag

Henrik Dahl Nielsen og Viggo
Steincke
Højlundkoret

FacePage

30.000 Adm. afslag

Koncert

20.000 Adm. afslag

Fugleforeningen Limfjorden

Fugle Udstilling

Færøsk Foreningen i Aalborg

Álafest

30.000 Adm. afslag

OrgelPLus Festival - Aalborg
organister i samarbejde
Aalborg Studenterrevy

OrgelPLus Festival - Aalborg

10.000 Adm. afslag

Aalborg Studenterrevy

15.000 Adm. afslag

Ann-Christina Salquist

Udsendt Af Danmark - EXPO36

25.000 Adm. afslag

Gade Produktion

Projekt

I alt
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0
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2.500
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0
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Punkt 9.

Godkendelse af kommissorium for ny landdistriktspolitik
2018-024689
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender kommissorium for
ny landdistriktspolitik.
Beslutning:
Udsat.
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Sagsbeskrivelse
Siden 2007 har Aalborg Kommune udarbejdet 3 landdistriktspolitikker som alle har været grundstenen i at
sætte fokus på udvikling i Aalborg Kommunens landdistrikt. Nuværende politik ”Landdistriktspolitik 20142018” blev vedtaget af Aalborg Byråd den 27. okt. 2014.
Landdistriktspolitik 2014-2018 revideres for at sikre at landdistriktsindsatsen stadigt er tilpasset de særlige
udfordringer, som gør sig gældende i Aalborg Kommune med en stærk hovedby, større oplandsbyer og et
stort velfungerende landdistrikt. I forbindelse med budget 2018 er der bevilget 500.000 kr. til processen for
en ny landdistriktspolitik.
Udarbejdelse af ny landdistriktspolitik tager udgangspunkt i erfaringer, herunder fordele og ulemper fra
arbejdet med landdistriktspolitik 2014-2018 i forhold til, at danne grundlag for at målrette indsatsen i den
kommende landdistriktspolitik.
Siden budgetprocessen efteråret 2017 har der i forskellige fora været uformelle drøftelser om elementer i
processen for en ny politik. Dette sammenholdt med erfaringer fra udmøntning af nuværende politik knyttes
særlige opmærksomhedspunkter i forhold til processen og udarbejdelse, der er væsentlige at have fokus på.





Fordele og ulemper ved nuværende politik
Rammer og forhold til andre plansamarbejder, planer og politikker og samarbejde generelt
Status Landdistriktspolitik 2014-2018
Processen frem mod ny Landdistriktspolitik, herunder anbefalinger til tids - og handleplan samt
økonomi

Nærmere om proces mv. er beskrevet i vedlagte bilag ”Kommissorium for ny landdistriktspolitik”.
Kommissorium har været drøftet i Plan og Koordineringsgruppen og Direktørgruppen som anbefaler forslag
til processen.
Forslag til ny landdistriktspolitik udarbejdes som en proces præget af synspunkter fra borgerne, øvrige
forvaltninger og samarbejdspartner (dialogmøder/workshop) samt erfaringer tilvejebragt i
landdistriktspolitikken 2014-2018 (status). Forvaltningen har ansvaret for udarbejdelse af politikken, og i
samspil med interne og eksterne parter at konkretise et forslag til en ny landdistriktspolitik.
Følgende overordnede tids- og handleplanplan forslås igangsat:
27. juni 2018
Juli- okt. 2018
Okt. 2018
Nov.-jan. 2018/19
13. feb. 2019

13. feb. til 20. marts 2019
April 2019

Behandling af kommissorium og tidsplan for ” Ny Landdistriktspolitik ”i
Sundheds- og Kulturudvalget.
Drøftelse om elementer til brug for dialog med borgere mv. samt
indhentning af baggrundsmateriale til brug for processen
Afholdelse af dialogmøder/workshops.
Formulering af ny politik i samarbejde med eksterne og interne parter
forslag til ny Landdistriktspolitik.
Godkendelse af forslag ” Ny Landdistriktspolitik” i Sundheds og
Kulturudvalget med henblik på høring ved landdistriktets aktører og
øvrige forvaltninger.
Høring
Godkendelse af ” Ny Landdistriktspolitik” i Sundheds og
Kulturudvalget (10. april 2019), Magistrat (15. april 2019) og Byrådet
(29. april 2019).

Målgruppen for dialogmøder/workshop, konference mv. og er borgere, Byrådet, Forvaltningerne,
Følgegruppen for AKA, Landsbyerne i Aalborg Kommune, Samrådene, Borgerforeninger, Bestyrelser i skole
og institutioner, Erhvervslivet, Fritids- og naturforeninger, Det Grønne Råd, Ældrerådet, Handicaprådet,
Ungdomsskolen, Unge Byrådet, Aalborg Universitet, Pressen m.fl.
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Ny landdistriktspolitik for Aalborg Kommune skal ligesom de foregående politikker godkendes af byrådet.
Sundheds- og Kulturforvaltningen er projektejer og -leder og har til ansvar at fremsende en ny politik til
politisk godkendelse i eget udvalg, høring i fagudvalgene samt godkendelse i magistrat og byrådet.
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Bilag:
Kommissorium, Proces for ny Landdistriktspolitik
Landdistrikspolitik 2014-2018
Landdistriktspolitik 2014-2018. Status 2017
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Punkt 10.

Godkendelse af indstilling om medfinansiering af landsbypuljen til nedrivning af
forfaldne ejendomme i landdistriktet
2018-038306
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalgets godkender,
at

medfinansiere Byfornyelseslovens Landsbypulje med kr. 120.000 til nedrivning af Kirkevej 2,
Barmer, og

at

restrammen på kr. 230.000 til mødesteder disponeres til yderligere to-tre nedrivningsprojekter i
landsbyer under 3.000 indbyggere.

Beslutning:
Godkendt.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Godkendelse af indstilling om medfinansiering af landsbypuljen til nedrivning af forfaldne ejendomme i
landdistriktet
Sagsbeskrivelse
Nedrivningsindsatsen har hjemmel i Byfornyelsesloven. By- og Landskabsforvaltningen, der er myndighed
på området, kan hvert år melde ind til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen med ønske om andel i den
overordnede økonomisk ramme til byfornyelse. Byfornyelsesmidlerne fordeles på forskellige indsatser; den
ordinære Byfornyelse, den særlige byfornyelse og landsbyfornyelse; sidste omtalt som Landsbypuljen. Via
Landsbypuljen kan kommuner få statslige midler til at gennemføre bl.a. nedrivninger af forfaldne ejendomme
i byer op til 3.000 indbyggere.
I perioden 2014-2016 har By- og Landskabsforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen haft et
samarbejde om nedrivning af forfaldne ejendomme i landdistriktet. Formålet med indsatsen var at nedrive
skæmmende og usunde bygninger. Indsatsen er i tråd med visionen for Landdistriktspolitikken 2014-2018
om, at det skal være attraktiv at bo og leve i kommunens landdistrikt, indsatsområderne ”mennesker der vil
noget” og ”Udvikling af byer”. I den 2årige periode blev der indgået frivillige nedrivningsaftaler med ejere af
forfaldne ejendomme og nedrevet 55 ejendomme. Samarbejdet ophørte i marts 2017 efter de sidste
nedrivninger var foretaget, da By og Landskabsforvaltningen ikke fik budgetmidler i 2017 og 2018 til en
videreførelse af indsatsen.
I perioden 1. juli-2016 – 1. marts 2019 refunderer Staten 70% af omkostningerne, mens kommunen
finansierer 30%. Før og efter denne periode er refusionsprocenten 60. Hele den hjemtagne ramme fra
Landsbypuljen 2016 og 2017 er ikke opbrugt. Fra 2016-ramme tilbagestår 200.00 kr. der skal være
disponeret og meldt ind til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen på matrikelnummerniveau senest 1. oktober
2018. Fra 2017-rammen tilbagestå ca. 700.000 kr. Der er ikke afsat kommunale midler til at hjemtage den
samlede statslige restramme. Tilvejebringes kommunal medfinansiering svarende til 30 % af omkostningerne
vil der kunne gennemføres nedrivninger af forfaldne ejendomme for i alt 1.285.000 kr. Den gennemsnitlige
nedrivningsomkostning er ca. 300.000 kr. pr. ejendom. Dette beløb inkluderer bistand fra ekstern konsulent.
Sundheds- og Kulturforvaltningen, Landdistriktsgruppen har gennem årene i samarbejde med borgerne
arbejdet med udviklingsplanprocesser og forskønnelsesprojekter i de mindre byer i kommunens landdistrikt. I
flere af disse byer har nedrivningsindsatsen suppleret de øvrige udviklingstiltag, således at landsbyerne har
oplevet et generelt løft af både det fysiske og det sociale miljø. Af eksempler kan nævnes Nr. Kongerslev,
der dels har fået fjernet 7-8 forfaldne ejendomme, dels fået løftet standarden på forskellige rekreative arealer
i byen, således at byen samlet har en langt mere positiv fremtræden end før indsatserne. I Dokkedal har
nedrivning af 4 -5 forfaldne ejendomme, og borgernes prioriteringer af byens forskønnelse i Udvikling i din
by-projektet betydet, at byen fremstår langt mere indbydende end for bare få år tilbage.
Ved budgetforliget for 2016 blev der afsat kr. 200.000 i 2017 og kr. 350.000 i 2018 til mødesteder i
landsbyer. I 2017 godkendte Sundheds- og Kulturudvalget, at 17-midlerne blev disponeres til etablering af et
rekreativt mødested i Torderup. I år samarbejder Landdistriktsgruppen med borgerne i Barmer i forbindelse
med Udvikling i din by-projektet. Her er der planer om etablering af et rekreativt mødested i Barmer, hvortil
mødestedsmidlerne for 2018 vil give god mening at disponere. I Barmer er det en tidligere og forfalden
dagligvarebutik, centralt beliggende i byen ved siden af byens forsamlingshus, hvor det bebyggede areal
samt jordtilliggende vil kunne give byen et funktionelt rekreativt mødested, såfremt bygningen nedrives. Ejer
af ejendommen er indstillede på at indgå frivillig nedrivningsaftale.
Økonomi
Et eksternt konsulentfirma har foretaget besigtigelse af ejendommen efter aftale med ejer og har udarbejdet
besigtigelsesnotat som anbefaler nedrivning samt overslag på omkostningen for nedrivning af ejendommen
– se bilag.
Samlet overslag for nedrivning af ejendommen er i alt knap kr. 400.000, hvoraf der kan søges om
statsrefusion på 70%. Den kommunale udgift vil derved være knap kr. 120.000, som Forvaltningen anmoder
Sundheds- og Kulturudvalget om som minimum at disponere fra mødestedsmidlerne til nedrivning af
ejendommen.
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Skal den samlede 2016 og 2017-ramme for Byfornyelsesmidler i Landsbypuljen udnyttes, vil den kommunale
medfinansiering være i alt kr. 385.000. Dette medfinansieringskrav vil 2016-forligsrammen til mødesteder i
2018 næsten kunne matche, og nedrivningsindsatsen vil forventeligt kunne udvides til yderligere tre
nedrivningsprojekter.
Det er en forudsætning, at nedrivning af disse ejendomme, som i så fald kan indgå i indsatsen, dels vurderes
ikke at overstige restbeløbet på kr. 885.000, dels kan indgå i projektet ved frivillig nedrivningsaftaler, samt at
forarbejdet herfor kan være afsluttet inden 25. marts 2019, som er skæringsdato for indmeldelse på den
statslige 2017-ramme. På nuværende tidspunkt kan der ikke peges på konkrete ejendomme, men ved
afslutningen af nedrivningsindsatsen i 2016, blev der udarbejdet en liste med 21 potentielle ejendomme,
hvorfra relevante nedrivningsmodne ejendomme sandsynligvis kan lokaliseres. Alternativt kan restbeløbet
fra mødestedsmidlerne (kr. 230.000) tildeles Barmer til medfinansiering af etablering af det nye rekreative
mødested i byen kombineret med midler fra Udvikling i din by.
I forbindelse med budget 2019 afklares, hvorvidt der disponeres kommunal medfinansiering til at hjemtage
den tildelte statslige refusion på 2018-rammen fra Landsbypuljen. Rammen for 2018 er på i alt kr. 845.000,
som kan disponeres ind i år 2019.

Proces og tidsplan
Såfremt Sundheds- og Kulturudvalget godkender medfinansiering af Landsbypuljens 2016/2017-restrammer
til disponering af midler til nedrivningsprojektet i Barmer, alternativt også til disponering af de tilbageværende
mødestedsmidler til nedrivningsindsatsen, vil By- og Landsskabsudvalget efterfølgende skulle godkende, at
refusionsmidlerne fra Landsbypuljen hjemtages til nedrivningsindsatsen. Endvidere skal By- og
Landskabsudvalget anmode Byrådet om delegation af bemyndigelsen til godkendelse af de konkrete
ejedomme, der foreslås nedrevet. Det vil være By- og Landsskabsforvaltningen, der varetager opgaven i
forhold til refusion fra Byfornyelsesmidlerne.
Normalt går der ca. ½ år fra godkendelse af en ejendom til færdig nedrivning. Hertil skal lægges den
politiske behandling, hvorved det må forventes, at nogle af de økonomiske midler til medfinansiering af
Landsbypuljen vil skulle overføres til næste budgetår.
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Bilag:
Bilag - Kirkevej 2, besigtigelsesnotat
Bilag - overslag på nedrivningsomkostninger
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Punkt 11.

Orientering om status for aktiviteter på Halkær Kro og Kulturhus
2012-54521
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om status
for aktiviteter på Halkær Kro og Kulturhus til efterretning.

Sagsbeskrivelse:
Sundheds- og Kulturforvaltningen orienterer på udvalgsmødet om status for aktiviteter på Halkær Kro og
Kulturhus.
Beslutning:
Til orientering.
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Punkt 12.

Godkendelse af udmøntning af midler til Forsamlingshuse
2018-006602
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalgets godkender, at der
bevilges 300.000 kr. til Tostrup Forsamlingshus og 300.000 kr. til Komdrup Forsamlingshus af de 1 mio. kr., der
er reserveret til projekter i Forsamlingshuse i 2018.

Beslutning:
Godkendt.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Udmøntning af midler til Forsamlingshuse 2018
Sagsbeskrivelse

Sundheds- og Kulturudvalget besluttede på møde den 14. marts 2018 at reservere de 1 mio. kr. der i 2018
er afsat til at understøtte udvikling og energiforbedringer i forsamlingshuse og forsamlingshuslignende
lokaler i landdistriktet til projekter i Tostrup Forsamlingshus, Borger og Aktivitetshuset ved Hammer Bakker
(Grindsted), Komdrup Forsamlingshus og etablering af nyt forsamlingshus i Hammer Bakker.
De fire foreninger har siden arbejdet på at konkretisere deres projekter. Komdrup Borgerforening og
Foreningen Tostrup Forsamlingshus har på nuværende tidspunkt afsluttet deres projektering, og er klar til at
igangsætte deres projekter.
Øster Hassing Borgerforening og Borger og Aktivitetshuset ved Hammer Bakker har derimod behov for
yderligere tid til projekteringen.
Forvaltningen anbefaler derfor, at der bevilges midler til de to foreninger, som er klar til opstart.
Der vil blive lavet en efterfølgende indstilling på bevilling til de to øvrige foreninger, når deres projekter er
klar.
Forslag til bevillinger:
Tostrup Forsamlingshus
Bevilling 300.000 kr.
Til installering af ny kloak med minirensningsanlæg samt etablering af nyt køkken. Nyt køkken omfatter
sammenlægning af eksisterende køkken og tilstødende rum, flytning af trappe, gulv og loft udbedres, nye
afløbs- og elinstallationer, samt indsættelse af nyt køkkeninventar.
Projektet har en samlet værdi på 389.354 kr.
Foreningen forventer at hjemsøge 60.000 ved lokale sparekassefonde, samt selv bidrage med 20.000 kr.
Det er en relativt nystartet forening med en meget begrænset egenkapital, og det vurderes derfor ikke
realistisk, at de kan skaffe større medfinansiering.
Foreningen er indstillet på at udskyde indkøb af køkkeninventar, hvis ikke der opnås finansiering fra fonde.
Og i stedet indsætte det eksisterende inventar midlertidigt.

Komdrup Forsamlingshus
Bevilling 300.000
Til udskiftning af tag og tagrender, samt efterisolering og tilknyttet murer, maler og elarbejde.
Projektet har en samlet værdi på 313.000 kr.
Det har ikke været muligt af indhente anden finansiering, og da foreningen har en meget begrænset
egenkapital, vurderes det ikke realistisk, at de kan skaffe større medfinansiering.
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Punkt 13.

Orientering

Erik Kristensen orienterede om status for frivilligt socialt arbejde.
Vibeke Kræmmergaard og Anne-Marie K. Jørgensen orienterede om Aalborg Sundhedscenter.
Cathrine Gamst orienterede om Kulturmødet på Mors 2018, årets tema og særlige interessepunkter for
nordjyske målgrupper. Kulturmødet finder sted den 23.-25. august med et åbningsarrangement torsdag.
Beslutning:
Til orientering.
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Bilag:
Oversigt over Sundheds- og Kulturudvalgets aktiviteter

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 27.06.2018
kl. 08.30

Side 31
2 afaf233

Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 14.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Punkt 15.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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