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Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Evald Lange Rise var fraværende.
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Punkt 3.

Godkendelse af udmøntning af midler til sundhed og trivsel blandt børn og unge
2018-085951
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender udmøntning af
midler fra budget 2019 til sundhed og trivsel blandt børn og unge.
Beslutning:
Udsat.
Evald Lange Rise var fraværende.
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Sundheds- og Kulturudvalget
Sagsbeskrivelse
Med vedtagelsen af budget 2019 prioriterede Sundheds- og Kulturudvalget 700.000. kr. årligt inden for egen
ramme, til at fremme sundhed og trivsel i folkeskolen. Midler blev tildelt på baggrund af et fælles
budgetønske med Skoleforvaltningen, hvor der var beskrevet tre indsatser, der kunne igangsættes:




Uddannelse af sundhedsambassadører på skolerne
Indsats vedr. mental sundhed fra 8. klasse
Trivsel og sundhed i 10. klasse

Da det fulde beløb til budgetønsket ikke blev fundet, er der behov for at prioritere i indsatserne. Uddannelse
af sundhedsambassadører på Aalborg Kommunes skoler er det mest omkostningstunge forslag af de tre
indsatser, og det overlapper delvist med de 3 mio. kr., der i budget 2019 er givet til ekstra idrætsundervisning
på udvalgte skoler.
”Indsats vedr. mental sundhed fra 8. klasse” og ”Trivsel og sundhed i 10. klasse” kan igangsættes indenfor
rammen af 700.000 kr.
Sund og trivsel i 10. klasse
Der gennemføres i dag forebyggelsesseminarer på alle skoler på 6. og 8. klassetrin. Seminarerne
gennemføres som forløb over 3 dage, og indeholder undervisning om konsekvenser af indtag af alkohol,
rygning og rusmidler samt holdningsbearbejdning. En væsentlig del af seminarerne er elevernes egne
projektopgaver, som sidst i forløbet præsenteres for forældrene. Erfaringerne fra disse forløb søges overført
til 10. klasses-centrene, hvor et passende koncept til målgruppen skal udvikles af Sund Ung. Sund Ung har i
dag tilbud på ungdomsuddannelserne som vil søges anvendt i 10. klasse, og stor erfaring med målgruppen
af unge som er i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse.
Midlerne udmøntes til Sund Ung (sundhedsplejersker) til varetagelse af opgaven samt en mindre
aktivitetspulje.
Mental Sundhed i udskolingen
En undersøgelse fra Børnerådet blandt elever i 8. klasse viser, at hvert femte barn ofte eller hele tiden føler
sig pressede, primært i forbindelse med skolen. Pigerne trives generelt dårligere end drengene, og har flere
symptomer på mistrivsel, lavere livstilfredshed og føler sig oftere ensomme. Eleverne i udskolingen føler sig
pressede både på grund af egne og skolens forventninger. Der tales ofte om en præstationskultur, hvor
særligt pigerne er udfordrede.
Center for Mental Sundhed (CMS) tilføres midler, og indsatsen vil blive koncentreret på to hovedelementer.
For det første skal ”Åben og Rolig til 16-19-årige” udvikles til også at kunne tilbydes i udskolingsklasserne, til
de elever som har stress- og mistrivselssymptomer. Kurset skal indgå i sammenhæng med de indsatser,
som Skoleforvaltningen i forvejen tilbyder målgruppen.
For det andet skal CMS understøtte skolerne med viden om, hvilke indsatser som fremmer den mentale
sundhed og indsatser, der har beskyttende effekt. Der vil i dette arbejde indgå information om betydningen af
søvn og brugen af elektroniske devices som iPads og mobiltelefoner, hvilket skal ses i sammenhæng med
skolernes arbejde med adfærd i den digitale verden.
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Punkt 4.

Godkendelse af Rum og Rammer 2019
2018-033549
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender årets indstillinger til
støtte fra Kulturens Rum og Rammer pulje.
Beslutning:
Godkendt med følgende ændringer:
1000fryd støttes med 43.000 kr. til nyt låsesystem
Nibe Festivalen støttes med 200.000 kr.
KUNSTEN: Fysiske faciliteter til Kreativitariumsprojektet støttes med 150.000 kr.
Minibyen støttes med 12.000 kr.
Huset (natur- og kulturlegeplads) støttes med 250.000 kr.
Trekanten støttes med 75.000 kr.
Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Rum & Rammer puljen har til den ansøgningsrunde der gælder for hele 2019 kr. 1.900.000 til rådighed.
Sundheds- og Kulturudvalget besluttede i 2016, at Sundheds- og Kulturforvaltningen forhånds reserverer kr.
100.000 fra den samlede pulje til løsning af akutopståede udfordringer i bevillingsåret.
Derfor udarbejdes der kun indstillinger på kr. 1.650.000. (den tidligere Karnevalsbevilling er fratrukket). I
løbet af efteråret har Godthaab Hammerværk tilbagebetalt kr. 500.000 fra bevillingen til overtagelse af Øster
Smedie. Projektet er stillet i bero indtil videre.
Derudover har Aalborg Miniby tilbagebetalt kr. 24.907 fordi de fik delvis ekstern medfinansiering til etablering
af hegn og det er aftalt at 1000fryd afdrager kr. 75.000 på gælden til Rum & Rammer i indeværende år.
Ovenstående betyder, at der ud over de 1.650.000 kr. som kan udbetales primo januar 2019 er kr. 599.907
som kan udbetales i 2018. Samlet kan der altså udarbejdes indstillinger på kr. 2.249.907.
På grund af usikkerhed omkring projekt: Ny toiletbygning i Skovdalen er hele rammen ikke brugt. Der er
udarbejdet indstillinger for kr. 2.118.750. Restbeløbet på kr. 131.157 tilbageholdes som buffer i forbindelse
med renoveringen af toiletbygning i Skovdalen.
Disponeret for 2019 – bevilget af SUN i 2018
Aalborg Karneval (containerbarer) .................................................................................... 150.000
Indstillinger om støtte:
Projekt Ellen – Tilsagn, men pengene udbetales tidligst i 2020 ........................................ 500.000
Toiletbygning i Skovdalen ................................................................................................... 500.000
Studenterhuset (lyd og lysudstyr) ....................................................................................... 680.000
Nibe Festivalen ansøgt 702.324 – rammebevilling ............................................................ 250.000
1000fryd (nye vinduer og nøglesystem) ............................................................................. 263.750
KUNSTEN: Fysiske faciliteter til Kreativitariumsprojektet:
-

Formidlingstrailer og mandskabsbil ....................................................................... 290.000

Forsvars- og Garnisonsmuseum – udvidelse af overdækning ........................................... 135.000
I alt – uden bevillingen til Aalborg Karneval ............................................................... 2.118.750

Afslag, men videreføres til næste ansøgningsrunde efter drøftelse af retningslinjer
i Sundheds- og Kulturudvalget:
Studenterhuset (mobilscene /Caféindretning) .................................................................... 495.000
Minibyen ............................................................................................................................... 12.000
Godthaab Hammerværk (udskiftning af vinduer) ............................................................... 500.000
Huset (Natur og kulturlegeplads) ........................................................................................ 300.000
KUNSTEN: Projektmodning af Carsten Höllers
The Aalborg Slide Project ................................................................................................... 250.000
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KUNSTEN: Fysiske faciliteter til Kreativitariumsprojektet:
-

Kontorcontainere ................................................................................................... 110.000

Biffen Art Cinema – begyndende udskiftning af filmfremvisere .......................................... 250.000
Nordjyllands Historiske Museum – Formidlingsudstyr
og fysiske platform ............................................................................................................. 359.100
Trekanten – Nyt lysudstyr ..................................................................................................... 75.000
Musikkens Hus – Virtual Reality projekt ............................................................................. 250.000
I alt er der ansøgninger for: ......................................................................................... 5.822.174
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Bilag:
Rum - Rammer Kataloget 2018 for året 2019
KUNSTEN - Visualisering af The Aalborg Slide
Visualisering - Husets ansøgning
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Punkt 6.

Orientering om seneste NT Kundemåling
2018-085838
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering NT's seneste
kundemåling.
Beslutning:
Til orientering.
Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
NT’s seneste kundemåling (halvårsrapport) viser fortsat stor tilfredshed med den Kollektiv Trafik. Særligt er
det værd at bemærke den store tilfredshed med bybusserne trods det, at bybusserne er særligt udsat for
forsinkelser grundet trafikken.
Kundemålingen er opdelt i X-busser, regionale busser og bybusserne i Aalborg, og beskriver udviklingen de
sidste 3 år: fra 2016 til 2018.
Resume af halvårsrapporten:
Rapporten har bl.a. fokus på begrebet ”Net Promoter Score” – NPS. Begrebet siger noget om, i hvor høj
grad den spurgte er villig til at anbefale produktet til andre, hvilket regnes for et meget vigtigt punkt i forhold
til kundetilfredshed.
På baggrund af halvårsrapporten kan det konkluderes, at den generelle tilfredshed med Nordjyllands
Trafikselskab blandt buspassagererne er høj på tværs af bustyper. Det afspejles i en NPS på 33, hvilket
udgøres af de 45 % promoters (vil anbefale produktet) fratrukket de 12 % detractors (vil ikke anbefale
produktet).
Dette er en flot score trods et fald fra 44 i 2017. Med en meget høj NPS på 54 hos X busserne og 46 hos byog metrobusserne, er det en NPS på 26 hos regionalbusserne, der trækker det samlede resultat ned. De
positive scorer betyder, at NT’s kunder i høj grad vil anbefale NT’s ydelser til familie og venner.
Der er generelt større tilfredshed med ‘Rejsen i dag’ sammenlignet med ‘Linjen generelt’. Igen er
tilfredsheden med regionalbusserne mindst, mens X busserne scorer højest.
Trods den høje tilfredshed med ‘Rejsen i dag’, er der her sket et fald i alle 13 målepunkter. Det siger primært
noget om, hvor flotte resultaterne i 2017 var på dette område. Udviklingen for ‘Linjen generelt’ er mere
blandet.
Der arbejdes for de enkelte bustyper med temaerne ‘Information og tider’, ‘Chauffør og tryghed’ og ‘Komfort
og stand’.
Tilfredsheden med ‘Information og tider’ er generelt høj, men både i regionalbusser og X-busser er
tilfredsheden lavere med information om næste stop.
Tilfredsheden med ‘Chauffør og tryghed’ er meget høj for alle tre bustyper, hvor især tryghed i bussen skiller
sig ekstra positivt ud.
Tilfredsheden med komfort og stand er mere varierende – generelt er passagererne meget tilfredse med
muligheden for at få en siddeplads, mens indeklima og støjniveau i alle tre bustyper scorer lavest.
De ældre passagerer er samlet set lidt mere tilfredse end de unge, selvom tendensen ikke er lige tydelig for
de forskellige bustyper. Der er ingen signifikante forskelle på baggrund af køn i nogen af bustyperne.
Jan Øhlenschlæger orienterer på mødet nærmere om de enkelte punkter i kundemålingen.
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Bilag:
Nordjyllands Trafikselskab. Kundetilfredshedsundersøgelse 2018
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Punkt 7.

Orientering om regnskab og årsberetninger fra selvejende kulturinstitutioner
2018-083526
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering årsberetninger
og regnskaber fra den selvejende kulturinstitution Teater Nordkraft og foreningen Aalborg Karneval.
Beslutning:
Til orientering.
Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Der er i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 13 selvejende/foreningsdrevne kulturinstitutioner, der årligt
modtager et kommunalt tilskud på 500.000 kr. eller derover. Her følger en orientering om årsregnskaber og beretninger fra 2 kulturinstitutioner.
Hovedtallene i regnskaberne ser således ud (opgjort i 1000 kr.):
Institution

Teater Nordkraft
Karneval

Udgifter

Indtægter
Inkl. tilskud

Over/underskud*

Samlet
tilskud

Kommunalt
tilskud, brutto

Kommunalt
tilskud, netto

13.087

13.026

-61

10.979

10.249

10.249

8.736

9.698

+962

671

529

487

*minus = underskud, + = overskud
Samlet tilskud kan ud over offentlige tilskud være tilskud fra private (fonde, sponsorer og lignende).
Overskud/underskud er overført til status i henhold til reglerne om overførsel mellem årene.
Teater Nordkraft og Aalborg Karneval udarbejder sæsonregnskaber. Deres årsrapporter og regnskaber
vedrører således sæson 01.07.2017/30.06.2018.
Årsberetning fra Aalborg Karneval
De samlede udgifter for Aalborg Karneval var på 8.651.922 kr. og der var indtægter for 9.697.777 kr.
Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Aalborg Karneval - tilskud og indtægter
Aalborg Kommune – Beløbet inkluderer bevilling fra Rum & Rammer
Børnekarneval
Aalborg Karneval
International parade
Andre indtægter

Beløb
671.674
276.312
8.287.842
11.688
450.261

Aalborg Karnevals resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 961.855 og foreningens balance pr. 30. juni
2018 udviser en egenkapital på kr. 3.324.911. Omsætningen oplevede en stigning fra 8.611.145 mio. kr. til
nu 9.697.777 kr. som er den største i Aalborg Karnevals historie og som ligger over karnevallets egne
forventninger, men sikkert også skyldes at karnevallet var begunstiget af rigtigt flot sommervejr.
Aalborg Karneval var som nævnt også i 2018 begunstiget af flot sommervejr og kan med glæde konstatere
45.000 solgte loyalitetsarmbånd, hvilket er 5.000 flere end i 2017 som ellers også var rekord år.
Der har været et stort fokus på styrkelse af sikkerheden omkring afviklingen af karnevallet og den
kunstneriske udvikling. Indholdsfladen fik et ekstra løft med blandt andet store blækspruttearme på
Vesterbro og opgradering af scener og scenekunstnere, hvilket naturligvis har betydet et øget udgiftsniveau.
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Positive nedslag i regnskabet:






Aalborg Karneval har fået rettet op på sin økonomi og fremviser efter 3 gode år en egenkapital på kr.
3.324.911.
De samlede omkostninger følger budgettet godkendt på generalforsamlingen
Afviklingen af Aalborg Karneval 2018 har betydet, at der videregives over kr. 600.000 til de mange
lokale foreninger og frivillige, der hjælper Aalborg Karneval med afvikling af de forskellige
arrangementer
Med en lørdags parade på anslået 80.000 deltagere er Aalborg Karneval blandt de absolut største
arrangementer i Danmark.

Årsberetning fra Teater Nordkraft
De samlede udgifter for Teater Nordkraft var på 13.086.701 kr., og der var indtægter for 13.025.722 kr. Årets
underskud på 60.979 kr. finansieres af teatrets egenkapital. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Teater Nordkraft, tilskud og indtægter
Beløb
Aalborg Kom., driftstilskud inkl. Statsrefusion*
10.249.195
Statens Kunstfond + formidlingstilskud
729.380
Ikke offentlige tilskud og sponsorater
166.813
Indtægter ved entré, turné, café mm.
1.880.334
*Aalborg Kommune modtager i 2018 3.224.437 kr. i statsrefusion af tilskud til små storbyteatre. Beløbet
stiger frem til 2024 med 335.390 kroner årligt.
Teater Nordkraft har til formål at udvikle, producere og præsentere vedkommende teater på et professionelt
niveau for børn, unge og voksne samt bidrage til udviklingen af dansk scenekunst. Teater Nordkraft er et
Lille Storbyteater og er omfattet af teaterlovens bestemmelser herom.
Sæsonen var den første i en større omlægningsproces. Den 1. marts 2018 tiltrådte teatrets faste ensemble
på 5 skuespillere og en scenograf, og teatret overgik til at være repertoireteater. Teater Nordkraft arbejder
med en strategisk udvikling, der indebærer flere greb, der alle har til formål at styrke identiteten, øge
kendskabet og udvikle scenekunsten. Ensemblet er grundstenen i arbejdet. Dertil kommer et skærpet fokus
på lokale historier, en fortsættelse af tilbuddet om et teaterkort der giver adgang til alle forestillinger samt en
udvidelse af samarbejdet med andre institutioner bl.a. Aalborg Kulturskoles Talentakademi og AAU, Art and
Technology.
Teater Nordkraft producerede i sæsonen 5 nye forestillinger. Den første var Surstrømning, som blev til i et
unikt samarbejde mellem 6 teatre, nemlig Folketeatret fra København, Team Teatret fra Herning, Vendsyssel
Teater fra Hjørring, Teatret Svalegangen fra Aarhus, Randers Egnsteater samt Teater Nordkraft.
Surstrømning var en satirisk kommentar til klimaudfordringer og flygtningestrømme med baggrund i det
drillende had/kærlighedsforhold, der er mellem danskere og svenskere. Forestillingen fik 10 opførelser på
Teater Nordkraft, men opnåede desværre ikke en tilfredsstillende belægningsprocent. Teatrets næste
voksenforestilling, Sex in situ, tog fat om en helt almindelig og dog tabuiseret akt og erfaring, sex.
Belægningen var større end forventet og forestillingen fik også landsdækkende medieomtale.
Sæsonen bød også på en ny ungdomsforestilling, Stræber, produceret i samarbejde med det københavnske
ungdomsteater MÆRKVÆRK. Som titlen antyder omhandler den det krydspres, som præstationssamfundet,
sammen med sociale normer, gruppepres mv. sætter de unge i. Stræber var målrettet de unge fra 14 år og
udviklet på baggrund af workshops med unge og bidrag fra unge. Den blev godt modtaget og opnåede en
tilfredsstillende belægning.
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De to sidste forestillinger var for både unge og voksne. Verden uden os var en monolog med udgangspunkt i
det tankeeksperiment, at dyr og mennesker uddør. Trods de fine anmeldelser havde forestillingen svært ved
at slå igennem salgsmæssigt. Det lykkedes til gengæld over al forventning med sæsonens sidste forestilling,
Dig og mig ved daggry. Den var en dramatisering af de nordjyske forfattere Sanne Munk Jensen og Glenn
Ringtveds ungdomsroman af samme navn, der foregår i Aalborg og tager udgangspunkt i to unge
menneskers fælles selvmord. Dig og mig ved daggry var det nye ensembles debutforestilling, dramatiseret
og instrueret af den lokale Reumertvindende instruktør Minna Johannesson. Forestillingen blev en stor
succes, både kunstnerisk og salgsmæssigt og spillede for stort set udsolgte huse. Den genopsættes i
indeværende sæson med forestillinger for både skoler (fra 9. klasse), ungdomsuddannelser og det voksne
publikum.
Forestillingerne Sex in situ, Verden uden os og Dig og mig ved daggry blev alle præsenteret på
scenekunstfestivalen Cph. Stage i København, der præsenterer professionel scenekunst fra provinsen og
fungerer som et udstillingsvindue overfor landspolitikere, branchefolk, fonde, embedsmænd og publikum.
Sæsonen bød på genopsættelser af fire børneforestillinger med både opførelser på teatret og en omfattende
turnéaktivitet for øje. Derudover præsenterede teatret i alt 29 gæstespil fra ind- og udland, der dækkede et
bredt spektrum af scenekunstens forskellige genrer og var målrettet forskellige publikumsgrupper.
Publikumstallet blev på 17.864 og antallet af opførelser blev 259. Der er tale om et fald i forhold til sæson
2016/17, men det kan delvist forklares med, at anden periode af turneen med børneforestillingen "Ordet på
bordet", med 21 budgetterede opførelser, måtte aflyses pga. sygdom. Belægningsprocenten endte samlet
set på 77,6, hvilket er tilfredsstillende, men dækker over store udsving. Børneforestillingerne ligger på 90 %,
mens voksenforestillingerne er nede på 62 %. Der arbejdes strategisk på at højne belægningsprocenten til
voksenteatret, men som Lille Storbyteater har Teater Nordkraft også en opgave i at præsentere smalle
forestillinger.
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Bilag:
Årsrapport Teater Nordkraft-godkendt1718
Årsrapport Foreningen Aalborg Karneval
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Punkt 8.

Orientering om status på Liva
2018-084113
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering status på Liva.
Beslutning:
Til orientering.
Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Den teknologiske udvikling skaber nye muligheder i forhold til at løse opgaver inden for sundhedsfremme og
forebyggelsesområdet. De nye muligheder kan medvirke til at understøtte den enkelte borger i at leve et
sundt liv, blandt andet ved at arbejde med en tidlig og målrettet indsats.
Anvendelsen af teknologi og digitale løsninger på sundhedsområdet indgår i forskellige nationale strategier
og anbefalinger, og anvendelsen af teknologi og digitale løsninger indgår i Aalborg Kommunes
”Digitaliseringsstrategi 2016-2020” og ”Strategi for Det nære sundhedsvæsen i Aalborg Kommune frem mod
2020”.
For at kunne tilbyde borgerne mere differentierede, fleksible og målrettede indsatser, samt at imødekomme
de nationale strategier og anbefalinger, har Sundheds- og Kulturforvaltningen medio 2017 ansat en
ressourceperson. Ressourcepersonens opgave er at bistå med at udvælge og implementere en række
konkrete velfærdsteknologiske løsninger på sundhedsområdet, først og fremmest på Aalborg
Sundhedscenter. Arbejdet sker i et bredt samarbejde internt i forvaltningen, med andre kommunale aktører
og med eksterne samarbejdspartnere.
Som en del af dette arbejde er det besluttet at afprøve appen Liva i et pilotprojekt på Aalborg
Sundhedscenter.
Hvad er Liva?
Liva er et digitalt kommunikationsredskab, som borgerne i samarbejde med medarbejderne på Aalborg
Sundhedscenter kan anvende til at understøtte arbejdet med livsstilsændringer.
På borgersiden består Liva af en app. Liva indeholder forskellige funktioner, som kan tilpasses efter
borgeren og dennes målsætning. Der er mulighed for at kommunikere med medarbejderen på
sundhedscenteret i skrift og via korte videosekvenser. Borgerne kan registrere og monitorere mål (fx motion,
kost, alkohol, søvn, rygning og blodtryk). Systemet giver et overblik over de sundhedsdata, som er på den
enkelte borger. Dette vises både hos borgeren, som kan følge med i sine fremskridt, og hos medarbejderen
på dennes computer.
Vejledningerne i Liva foregår asynkront, det vil sige, at medarbejderen og borgeren ikke behøver at tilgå
systemet på samme tidspunkt. De kan sammen fastsætte, hvor ofte der er behov for vejledning for eksempel
med en uges mellemrum, og herefter fremgår næste ”møde” både på borgernes app og i medarbejderens
overblik i Liva.
Der er også mulighed for, at borgeren kan indgå i digitale fællesskaber med andre borgere i lignende
situation.
Hvem er målgruppen for Liva?
Liva tilbydes aktuelt til borgere, der:
 Lever med KOL, type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdom eller kræft.
 Ønsker vægttab eller rygestop.
Organiseringen af Liva
Visiteringen til Liva foretages som en del af den afklarende samtale, som er ”indgangen” til
rehabiliteringsforløb på sundhedscenteret. Der er to spor med hensyn til anvendelsen af Liva.



Spor 1: Ét fysisk møde, hvor der fastsættes mål og etableres en personlig relation. Herefter forløb
med Liva.
Spor 2: Deltagelse i klassisk indsats på Aalborg Sundhedscenter. Herefter udslusning til Liva.

Arbejdet med Liva på Aalborg Sundhedscenter varetages af Liva-teamet, som består af seks medarbejdere
med forskellig sundhedsfaglig baggrund, én sundhedsfaglig leder og projektlederen. Liva-teamet
komplementerer hinanden fagligt og organisatorisk.
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Status på Liva
Liva-teamet blev undervist i Liva i løbet af maj 2018, og de har både inden og efterfølgende medvirket til at
beskrive og afprøve de forskellige arbejdsgange og procedurer i forhold til anvendelsen af Liva.
De første borgere blev introduceret til Liva den 30. maj 2018. Herefter er der løbende blevet koblet flere
borgere på løsningen. Der har pr 12. november 2018 været 57 borgere i forløb på Liva. Heraf er 43 borgere
igangværende, og 14 borgere er afsluttet. Borgerne fordeler sig på de to spor med 44 borgere på spor 1 og
13 borgere på spor 2.
Andelen af borgere fordelt på køn er 42 kvinder og 15 mænd.
Der er lavet forskellige kommunikationsindsatser for at rekruttere borgere til indsatsen med Liva eksempelvis
postkort, plakater og facebookopslag. Ligeledes er der planlagt et arrangement med Chris MacDonald og
Liva den 31. januar 2019, hvor der sættes fokus på livsstilsændringer.
På udvalgsmødet deltager projektleder Mathilde Skovgaard Nielsen med et oplæg, hvor udvalget vil blive
yderligere orienteret om de foreløbige erfaringer med Liva.
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Punkt 9.

Orientering om status på sundhedssamtaler på virksomheder
2018-027699
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering status på
sundhedssamtaler på virksomheder.
Beslutning:
Til orientering.
Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Efter indstilling fra Sundheds- og Kulturudvalget den 22. marts 2017 blev Aalborg Kommune godkendt af
Sundhedsstyrelsen som én af elleve kommuner, som fik støtte fra satspuljemidlerne til at gennemføre et 3årigt forsøgsprojekt om, hvordan sundhedssamtaler kan medvirke til styrket rekruttering til kommunale
sundhedstilbud.
Ud af ansøgningspuljen på 27 mio. kr. fik Aalborg Kommune tildelt 4 mio. kr. i perioden 1. august 2017 til 31.
juli 2020.
Formålet med projektet er, at afprøve sundhedssamtaler som metode til at styrke en målrettet rekruttering til
kommunale sundhedstilbud samt, at tilbyde målrettede forebyggelsestilbud til borgere med behov herfor.
Ved mistanke om sygdom, skal borgeren opfordres til at kontakte egen læge for videre undersøgelser.
Målgruppen for indsatsen er borgere i alderen 40-60 år, som har særlig risiko for at udvikle muskel-skelet
lidelser, KOL, diabetes eller hjerte-kar-sygdomme. Indsatsen skal tage hensyn til, at den sociale fordeling af
disse sygdomme er skæv.
I Aalborg Kommune er indsatsen koncentreret om, at gennemføre sundhedssamtaler for medarbejdere på
private og offentlige virksomheder, der i overvejende grad beskæftiger medarbejdere med kort eller ingen
kompetencegivende uddannelse.
Målgruppen udgør ca. 15.000 ansatte på virksomheder i Aalborg Kommune. Da vi i Aalborg Kommune har
valgt, at alle medarbejdere på de pågældende virksomheder tilbydes en sundhedssamtale, vil der i praksis
også skulle være tilbud til ansatte, der er yngre end 40 år og ældre end 60 år eller medarbejdere med en
længerevarende uddannelse.
I Aalborg Kommune bygger vi oven på den eksisterende virksomhedsrådgivning, som i en årrække har
været en del af Aalborg Sundhedscenters tilbud. Ved at samle de hidtidige ressourcer og tilskuddet fra
satspuljen, har vi etableret en kapacitet på op til 2.000 sundhedssamtaler årligt.
Der er i projektet krav om partnerskaber med private organisationer eller foreninger, som har kontakt til
målgruppen, og som kan bidrage til at sikre rekruttering til sundhedstilbud. I Aalborg Kommune har vi valgt at
indgå i et partnerskab med FOA, 3F, Pension Danmark og Pensam.
I løbet af projektperioden vil vi desuden arbejde med, hvordan de traditionelle kommunale sundhedstilbud
kan suppleres med andre relevante tilbud i samarbejde med foreninger, organisationer eller øvrige aktører,
fx DGI, Dansk Firmasport, øvrige kommunale indsatser m.v.
Projektkoordinator Inger Kjelgaard og projektleder Tommi Nielsen vil på mødet give en status over den
hidtidige udvikling i projektet og de foreløbige resultater af indsatsen.
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Punkt 10.

Orientering

Erik Kristensen om arbejdet med Idrætsmødet, om Bevæg Dig for Livet og om status for Kulturvitaminer.
Morten Koppelhus orienterede om overvejelserne om en kommende Kulturpolitik.
Jan Øhlenschlæger orienterede om høringen af Mobilitet 2040.
Mikkel Grimmeshave orienterede om ansøgning om støtte til projekt om diabetesopsporing blandt borgere
med psykiske lidelser samt om støtteudbetaling til læge- og sundhedshus i Storvorde.
Beslutning:
Til orientering.
Evald Lange Rise var fraværende.

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 28.11.2018
kl. 09.00

Side 21
1 afaf224

Sundheds- og Kulturudvalget
Bilag:
Oversigt over Sundheds- og Kulturudvalgets aktiviteter
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Punkt 11.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Evald Lange Rise var fraværende.
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Punkt 12.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Evald Lange Rise var fraværende
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