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Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Christian Korsgaard var fraværende.
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Møde den 12.12.2018
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Punkt 2.

Godkendelse af økonomirapport ultimo november 2018 for Sundheds- og
Kulturforvaltningen
2018-016939
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender økonomirapport
ultimo november 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Beslutning:
Godkendt.
Christian Korsgaard var fraværende.
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Sundheds- og Kulturudvalget
Sagsbeskrivelse
Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2018 fordelt på
sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Drift – Forvaltningen
Ultimo november var den samlede forbrugsprocent for Sundheds- og Kulturforvaltningen for driften 87,0 %,
hvilket var 4,6 % lavere end den vejledende forbrugsprocent, svarende til et mindreforbrug på ca. 61 mio. kr.
for perioden. 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.
Byrådet godkendte i oktober en tillægsbevilling på lønregulering og aktuel status, og forvaltningen blev tilført
samlet set 3,2 mio. kr.
I forbindelse med byrådets vedtagelse af overførsler fra regnskab 2017 besluttedes det, at forvaltningerne
skal overføre 50 % af overførslerne fra 2018 til 2019. For Sundheds- og Kulturforvaltningen drejer det sig
om 4,061 mio. kr.
Forvaltningen vurderer, at det samlede driftsbudget for serviceudgifterne overholdes og at der kan overføres
4,061 mio. kr. til 2019, mens der er en risiko for et merforbrug på de ikke-rammebelagte driftsudgifter
vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet på 8-10 mio. kr.
Anlæg
På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo november et samlet forbrug på 38,1 mio.
kr., svarende til en forbrugsprocent på 42,4 %. Den lave forbrugsprocent skyldes dels, at en række puljer
endnu ikke er udmøntet på projekter/aktiviteter, dels at der pågår projektforberedende arbejder i form af
forundersøgelser, projektering, borgerinddragende aktiviteter mv. forud for de større projekter.
Forvaltningen vurderer, at der er behov for overførsler fra 2018 til 2019 på i alt 28,5 mio. kr. vedrørende
projekterne ”Realisering Cloud City Spritten” med 19,5 mio. kr. og 6 mio. kr. vedrørende ”projekt Hals, fritid,
sport og oplevelser” samt samlet 3,0 mio.kr. vedrørende anlægstilskud til haller i Vestbjerg og ved
Skipperen. Forvaltningen forventer, at øvrige aktiviteter og projekter gennemføres som budgetteret.
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Bilag:
Økonomirapport ultimo november 2018
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Punkt 3.

Godkendelse af disponering af økonomisk ramme til Landsbyklyngeprojekter
2016-072657
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender
at projektet De 7 Frugthaver bevilliges kr. 150.000,
at projekt Hammer Bakker Ringen bevilliges kr. 10.000, og
at den resterende økonomiske ramme på kr. 840.000 disponeres til Landsbyklyngeprojekter under Rundt
om Hammer Bakker til endelig fordeling i 2019.
Beslutning:
Godkendt.
Christian Korsgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Landsbyklynger er et nationalt forsøgsprojekt, som Lokale- og Anlægsfonden, Realdania, DGI står bag. På
landsplan er der oprettet ca. 25 landsbyklynger. Projektet ”Rundt om Hammer Bakker – stærkere sammen!”
var blandt de første fem landsbyklyngeprojekter, der blev igangsat i foråret 2017. Det geografiske område,
som indgår i landsbyklyngen, udgør 5 samrådsområder; Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup og
Grindsted/Uggerhalne.
Visionen med forsøgsprojektet er at få landsbyer i nærheden af hinanden til at samarbejde om og tackle
fælles udfordringe, samt udnytte de fælles potentialer, som geografien rummer. Projektet har indtil nu været i
gang i 1½ år, og projektperioden er finansieret med i alt 380.000 kr., heraf har Sundheds- og Kulturudvalget
bidraget med 75.000 kr. Midlerne er dels brugt til ansættelse af en ekstern konsulent, dels til dækning af
mødeomkostninger. Derudover har Sundheds- og Kulturforvaltningen deltaget i projektet med en
repræsentant i projektets styregruppe.
Over den 1½ årige periode har Landsbyklyngen gennemført en på forhånd fastlagt 5-faset proces, hvor der
bl.a. har været fokus på organisering af samarbejdet, kortlægning af borgernes tanker om klyngeområdet og
ønsker til fremtiden samt konkretisering af, hvilke områder landsbyklyngen vil samarbejde om fremover.
Projektperioden sluttede ultimo oktober med udgivelse af Landsbyklyngens Udviklingsplan og et
afslutningsarrangement. (Udviklingsplanen er vedlagt som bilag). Landsbyklyngen arbejder på nuværende
tidspunkt på at indkalde til en stiftende generalforsamling primo 2019. Alle deltagende samråd samt Langholt
samråd står bag en videreførelse af samarbejdet.
På baggrund af kortlægningen af borgernes ønsker til fremtidens fokusområder formulerede Styregruppen 4
overordnede indsatsområder; Social sammenhængskraft, Kommunikation, Lokal forretningsudvikling og
Tilgængelighed. I foråret 2018 var de indledende strategiske faser gennemført, og Landsbyklyngens
styregruppe åbnede for den brede borgerinddragelse, hvorved der blev igangsat en fase om konkretisering
af indsatsområderne til konkrete projektideer. Siden har 5 grupper arbejdet med udvikling af konkrete
projekter, der alle har det til fælles, at de løfter klyngeområdets fælles udfordringer og fysiske og sociale
potentialer.
I forbindelse med udvalgets godkendelse af Landsbyklyngeprojektet i 2017 blev der reserveret 1 mio. kr. til
opfølgning. Disse midler blev allokeret fra Puljen til fra Udvikling i din by for 2017. Alle 5 projektgrupper har
hen over efteråret arbejdet hen mod konkretisering af projekternes formål, bæredygtighed og økonomi. Flere
af projekterne er komplicerede og der er behov for yderligere kvalificering fx inddragelse af eksterne aktører i
forhold til konkretisering af ideen og bearbejdning af de budgetmæssige forhold. Dette arbejde vil forventeligt
kræve et ½ år yderligere for fire af projekterne, mens ét projekt er tilstrækkeligt bearbejdet til, at en bevilling
på nuværende tidspunkt kan komme på tale. Denne situation bevirker, at hovedparten af den reserverede
mio. kr. ikke endelig kan disponeres på projektniveau. Begrundelser herfor fremgår af bilag.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til disponering af opfølgningsmidlerne med tilhørende krav til hvert af de
tilbageværende projekter, der skal opfyldes såfremt en bevilling på sigt skal kunne udløses. Forslaget er
forelagt Landsbyklyngens styregruppen, og styregruppen er indforstået med, at disponering af midlerne på
projektniveau ikke er muligt på nuværende tidspunkt og nuværende grundlag. Styregruppen er endvidere
orienteret om, at der kan forekomme en anderledes fordeling, når der ved udgangen af 2. kvartal 2019, som
er skæringstidspunktet for gruppernes aflevering af et forventeligt mere gennemarbejdede materiale.
Forslag til disponering af den økonomisk ramme til projekter under ”Landsbyklyngen Rundt om Hammer
Bakker – stærkere sammen!” er følgende:
Projekter
De 7 frugthaver
Interaktiv kommunikation

Hammer Bakker Ringen

Sundheds- og Kulturudvalget

Disponering i kr.
Bevilling: 150.000 kr.
Der disponeres ikke et endeligt beløb til
projektet nu, men det forventes, at gruppen
har et gennemarbejdet projekt i løbet af
foråret 2019.
Bevilling: 10.000 kr. til afholdelse af
workshop
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Natur og bevægelse
Vandtårnet i Hammer Bakker
Bevilling 2018 i alt
Disponering til øvrige projekter i klyngeprojektet

Sundheds- og Kulturudvalget

Der disponeres ikke et yderligere beløb til
projektet før ved udgangen af 2. kvartal.
Der disponeres ikke et endeligt beløb til
projektet før ved udgangen af 2. kvartal.
Der disponeres ikke et endeligt beløb til
projektet før ved udgangen af 2. kvartal.
160.000 kr.
840.000 kr.
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Bilag:
Oversigt over projekter under Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker
Udviklingsplan for Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 12.12.2018
kl. 09.00

Side 8
4 af 47
4

Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af projekter til "Puljen til Forskønnelse og Udvikling" 2019
2018-033146
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, efter indstilling fra ”Bedømmelsesudvalget for Puljen til
Forskønnelse og Udvikling af byer i landdistriktet”, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender
at Bedømmelsesudvalgets samlede indstilling om uddeling af kr. 3.480.000 kr. til projekter i landdistriktet følges,
at restbeløbet for puljen 520.000 kr. først udmøntes, når der foreligger en ny landdistriktspolitik og strukturen
for puljeadministration er fastlagt, og
at finansiering af midlerne tages fra "Puljen til Forskønnelse og Udvikling af byer i landdistriktet" afsat på
budgettet 2019.
Beslutning:
Godkendt.
Christian Korsgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2011 blev det besluttet, at der fra 2013 og i overslagsårene
afsættes kr. 4 mio. til ”Puljen til Forskønnelse og Udvikling af byerne i landdistriktet”.
Puljen bygger på ansøgninger fra lokale foreninger (samråd, borgerforeninger mv.) og ansøgningerne
behandles af et bedømmelsesudvalg, som indstiller ansøgningerne til Sundheds- og Kulturudvalget. Der er
afsat 4 mio. kr. til puljen i 2019. Ansøgningsproceduren gennemføres i 2018, med henblik på udmøntning i
2019.
Bedømmelsesudvalget består af afdelingschefen for Sundhed, Fritid- og Landdistrikt (formand), 1
repræsentant fra By- og Landskabsforvaltningen og 3 repræsentanter fra Landsbyerne i Aalborg Kommune
(LAK). Landdistriktsgruppen er sekretariat for puljen, og bistår projektholderne med rådgivning om
projektudvikling.
Til puljen til Forskønnelse og Udvikling, modtog Sundheds- og Kulturforvaltningen i maj 2018 i alt 7
projektforslag, hvoraf 5 projekter blev prækvalificeret. De 5 projektforslag har modtaget projektrådgivning mv.
fra landdistriktskonsulenterne, og har siden maj 2018 udviklet og beskrevet projekterne yderligere, samt
klargjort dem til ansøgningsfristen november 2018. Ekstraordinært indgår der desuden en ansøgning fra
Egense sejlklub, som efter drøftelse på Folkeoplysningsudvalget fremsendes til vurdering ved puljen.
Til ansøgningsfristen den 5. november 2018 har forvaltningen modtaget 6 ansøgninger. Det samlede
ansøgte projektsum for de 6 projekter er 3.480.000 kr. Bedømmelsesudvalget vurderer, at alle projekter er af
en sådan karakter, at alle projekter bør tilgodeses. Restbeløb for puljen 520.000 kr. udmøntes først, når der
foreligger en ny landdistriktspolitik og strukturen for puljeadministration er fastlagt. De indstillede projekter er
(se bilag for yderligere oplysninger):

Projekter

Indstillet beløb, kr.

Folkeforeningen Halkær Ådal, Vartegn, Transformatorstationen
som udkigstårn og knudepunkt

290.000

Valsted Samråd, Nyt mødested med rammer for nye aktiviteter til
styrkelse af foreningslivet i Valsted.

900.000

Langholt Samråd, Fysiske rammer for aktiviteter

500.000

Sebbersund Vikingeby's Venner, Fysiske rammer for aktiviteter

290.000

Tylstrup Samråd, Rekreative faciliteter

1.200.000

Egense Sejlklub, Etablering af nyt service kajanlæg

I alt

Sundheds- og Kulturudvalget

300.000

3.480.000
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Bilag:
Oversigt over ansøgninger pr. nov. 2018
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Punkt 5.

Godkendelse af indstillinger til støtte til frivilligt socialt arbejde - 2019
2018-094405
Sundheds – og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,
at foreningsansøgninger støttes med 2.081.000 kr. (1.960.000 kr. år 2018), som anbefalet af Frivilligrådet
at rammen til ekstraordinære udgifter til fælleslokaler tildeles 170.000 kr. (75.000 kr. år 2018),
at der afsættes 96.000 kr. (100.000 kr. år 2018) til fortsat drift af et mødested for de frivillige sociale foreninger
m.v. og flygtninge/familiesammenførte (erstatning for Cafe Park, der lukkede d. 31. december 2017),
at der afsættes 55.000 kr. til Frivilligrådets virke (35.000 kr. år 2018), som fremover også inkluderer Frivillig
Fredag og Frivilligprisen (20.000 kr. år 2018), og
at der afsættes 239.000 kr. til uforudsete udgifter (290.000 kr. år 2018).

Beslutning:
Udsat.
Christian Korsgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Af Servicelovens §18 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer
og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde,
fastlægge rammerne for samarbejdet og indsende redegørelse til socialministeren efter nærmere fastsatte
retningslinjer.
Økonomiske rammer i Aalborg Kommune
Der er i budgettet for 2019 afsat en økonomisk ramme på 5.630.000 kr. til støtte efter servicelovens §18 til
frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune.
I 2019 gives et driftstilskud til De Frivilliges Hus på i alt kr. 1.821.000 kr. Der er reserveret 1.609.000 kr.
(1.669.000 kr. år 2018) til drift af andre lokaler/foreningshuse, fællesudgifter og uforudsete udgifter
Rammen for ekstraordinær drift forøges med et engangsbeløb på 95.000 kr. pga. udgifter i forbindelse
forenings etableringer på Gl. Kongevej 9, som omdannes til foreningshus pr. 1. januar 2019 (tidl.
Husflidsforening). De frivillige sociale foreninger kommer fra opsagte lejemål i Nørresundby.
Besparelser for to nedlagte lejemål (Østergade og Galstersgade – 1. sal, Nørresundby) kan aflæses i
posten: Drift af foreningshuse, som er faldet fra 1.304.000 kr. (år 2018) til 1.200.000 kr.
Frivilligrådet støttes med 55.000 kr. (Frivilligråd 35.000 kr. og Frivilligpris/Frivillig Fredag 20.000 kr. i år
2018). Hermed påtager Frivilligrådet sig hele det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar for afholdelse og
videreudvikling af Frivillig Fredag og Frivilligprisen.
Nordjysk Fødevareoverskud modtager kr. 200.000 jf. Byrådets budgetforlig 2018.
Fra 2018 til 2020 falder udgifter til: Rammer for frivilligt socialt arbejde med 353.000 kr., mens Tilskud til
frivilligt socialt arbejde stiger med 361.000 kr.

Det samlede budget for 2019:
Budget

2018

2019

2020

Bevilling
Overført fra tidligere år
Tillægsbevillinger

5.621
47
3

5.630

5.633

Korrigeret budget

5.671

5.630

5.633

Udgifter
Rammer for frivilligt socialt arbejde
Nordjysk fødevareoverskud
Drift af foreningshuse
Ekstraordinær drift
De Frivilliges Hus, inkl. kendt fremskrivning
De Frivilliges Hus – jubilæum
Aalborg Frivilligråd- Frivillig Fredag og – prisen
Aalborg Frivilligråd -udviklingsopgaver
Fælles (Frivilligpris og - Fredag)
Etablering af mødestedsplatform
Uforudsete udgifter, rammer, ekstra støtte

200
1.304
75
1.796
25
35
50
20
100
290

200
1.200
170
1.821

200
1.200
75
1.821

55

55

96
239

96
95

Rammer i alt

3.895

3.781

3.542

Sundheds- og Kulturudvalget
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Tilskud til frivilligt socialt arbejde
Inkl. forhåndstilsagn om støtte
Tilskud i Alt

1.960
92
1.960

2.081
92
2.081

2.321
192
2.321

Momsrefusion
Tilbagebetalinger

-127
-100

-130
-102

-130
-100

Indtægter i alt

-227

-232

-230

5.855

5.862

5.863

Indstilling om støtte

Der er i den samlede disponible økonomi indregnet forventede tilbagebetalinger af støtte samt
momsrefusion, således at det samlede disponible beløb er på 5.862.000 kr.
I 2019 indstilles afsat 3.781.000 kr. til rammer for frivilligt socialt arbejde og tilskud til frivilligt socialt arbejde
2.081.000 kr.
Frivilligrådet valgte ikke at uddele det fulde disponible tilskud til frivilligt socialt arbejde på 2.220.000 kr. I
stedet indstilles 2.081.000 kr. uddelt til foreninger og 139.000 kr. ønskes hensat til posten: Uforudsete
udgifter, som stiger fra 100.000 kr. til 239.000 kr. (290.000 kr. i år 2018).

Støtte til frivilligt socialt arbejde i 2019
Formålet med Aalborg Kommunes støtte til frivilligt socialt arbejde er jf. retningslinjerne for støtte særligt at
vægte et socialt fokus i forhold til svage grupper, dvs. syge, svage og truede/udsatte grupper i samfundet.
Den aktivitet, der søges støtte til, skal understøtte at
 gøre Aalborg Kommune til et bedre sted at leve – blive integreret, få social støtte og/eller en bedre
sundhed og


forbedre vilkårene for ansøgerens frivillige i deres frivillige sociale indsats; herved forstås arbejde
med borgere i en socialt udsat eller sårbar livssituation.

Kendetegnet for målgruppen er jf. retningslinjerne, at deres livssituation kan forhindre dem i deltagelse på
almindelige vilkår fx at få en uddannelse, et arbejde, at deltage i fritidsaktiviteter og kulturelle arrangementer
på egen hånd, eller at indgå i sociale relationer og netværk.
I retningslinjerne er desuden fremhævet særlige principper for tildelingen fx
 at ansøgerne har inspireret og arbejdet med at tiltrække nye brugere og frivillige blandt børn og
unge, erhvervsaktive og seniorer
 at nye foreninger understøttes, så vi styrker den brede vifte af frivillige foreninger og det frivillige
arbejde i Aalborg Kommune
Der vurderes således på antal ansøgere, formålet med indsatsen, hvordan aktiviteten kan gavne
målgruppen, udsathed, formueforhold og formålet med denne mv. i den konkrete individuelle vurdering af
ansøgningerne.
Der kan gives aktivitetstilskud fra minimum 2.000 kr.





Der er ansøgt om støtte for i alt 7.210.593 kr. (7.950.570 kr. år 2018)
Der er indkommet 180 ansøgninger (182 ansøgninger år 2018)
Der er modtaget 31 (24) førstegangsansøgere.
Der er indstillet 52 ansøgninger til afslag (32 afslag år 2018)
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Stigningen i afslag skyldes primært fokus på følgende faktorer
 Manglende indsendt regnskab for år 2017
 Ansøger har en stor egenkapital i forhold til ansøgte beløb
 Ansøger har et overskud i regnskab 2017.

Begrundelser for afslag
3 ansøgninger
7 ansøgninger
25 ansøgninger
17 ansøgninger

Har fået forhåndstilsagn om tilskud for 2019
Folkeoplysning/-lignende eller erhvervsrettet/privat kommercielt
Stor egenkapital, overskud på regnskab i 2017, støtte fra anden
forvaltning, mangler at indsende regnskab for 2017, etc.
Aktiviteten retter sig ikke mod en udsatte gruppe. Ansøgninger, som er meget
ukonkret forhold til at beskrive udsatheden og lokal inddragelse. Det frivillige
sociale arbejde sidestilles med socialt samvær i en lukket kreds.

Forhåndstilsagn
27 foreninger har ansøgt om forhåndstilsagn (29 foreninger i år 2018).
Én forening er indstillet til forhåndstilsagn for 2020.
Udvikling i forhåndstilsagn er 92.000 kr. i år 2019 og 192.000 kr. i år 2020.
Frivilligrådet indstiller, at forhåndstilsagn afskaffes i ansøgningen, da den har været uhensigtsmæssigt for
specielt ansøger.

Tildeling af støttemidler i forhold til målgrupper:
Frivilligrådet og fritidsafdelingen anbefaler en tildeling af tilskud efter konkret ansøgning på i alt 2.081.000 kr.
fordelt på målgrupper for støtte til frivilligt socialt arbejde.
Frivilligrådet indstiller endvidere til ændring eller revision af den nuværende kategorisering af udsatte
grupper:
Nuværende opdeling af udsatte

Udkast til ny og forenklet opdeling

1) Ældre med begrænset eller intet netværk
2) Handicappede/fysisk eller psykisk
3) Børn, unge og familier, fx udsatte unge
4) Kvinder og mænd i krise
5) Ofre for vold eller seksuelle overgreb
6) Misbrugere/tidligere misbrugere
7) Hjemløse
8) Sindslidende
9) Sygdomsgrupper
10) Flygtninge/indvandrere
11) Ensomme
12) Pårørende til ovennævnte grupper
13) Andre grupper

1) Handicap- og sygdomsgrupper (2,8,9)
2) Ensomme (1,11)
3) Udstødte (6,7)
4) Kriseramte (4,5)
5) Udsatte (3,10,13)
6) Pårørende (12)

Begrundelsen for ændringen fra 13 til 6 kategorier består i, at mange ansøgninger i målgruppen feltet
beskriver befolkningsgrupper (ældre, indvandrer, etc.) i stedet for udsatheden (ensomhed, isoleret
nyankomne flygtning, etc.).
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Målgruppe

Ældre med begrænset eller
intet netværk
Børn, unge og familier, fx
udsatte unge
Handicappede/fysisk eller
psykisk

Antal
Andel Indstillinger Andel Forhåndstilsagn Forhåndstilsagn
ansøgere
%
til tilskud
%
2020
2021

45 (47)

25%

142.500

6,8%

10.000

41 (28)

22,8%

798.000

38,3%

132.000

11 (10)

6,1%

135.000

6,5%

5 (6)

2,8%

41.000

2%

2 (3)

1,1%

30.000

1,4%

2 (4)

1,1%

40.000

1,9%

3 (6)

1,7%

62.000

3%

4 (6)

2,2%

75.500

3,6%

13 (14)

7,2%

82.500

4%

7 (7)

3,9%

172.000

8,3%

6 (9)

3,3%

91.000

4,4%

5 (3)

2,8%

60.000

2,9%

36 (39)

20%

351.500

16,9%

25.000

180(182)

100%

2.081.000

100%

192.000

Kvinder og mænd i krise

Ofre for vold eller seksuelle
overgreb
Misbrugere/tidligere
misbrugere
Hjemløse

Sindslidende

Sygdomsgrupper
25.000

Flygtninge/indvandrere

Ensomme

Pårørende til ovennævnte
grupper
Andre målgrupper

Antal ansøgninger,
indstillinger og
forhåndstilsagn
Tallene i parentes = år 2018
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Markante udsving i forhold til målgruppens ansøgningsandel og indstillinger:

at ældregruppen har 25% af ansøgninger og kun modtager 6,8% af puljemidler skyldes det faktum, at
mange aktivitetscentre, centerråd, støtteforeninger, etc. besidder store egenkapitaler i forhold til
ansøgte beløb, hvilke giver afslag eller væsentlig reduktion i støttebeløb.
at børn, unge og familier (fx udsatte unge) har 22,8% af ansøgninger og modtager 38,3% af støttemidler,
beror på, at organisationen BROEN er indstillet til 300.000 kr.

Ansøgningernes geografiske fordeling
Der er modtaget 141 (152) ansøgninger fra foreninger m.v. i Aalborg Kommune, 7 (8) ansøgninger fra
Nordjylland og 32 (22) ansøgninger fra foreninger uden for Nordjylland.
Opgørelse over geografisk fordeling af foreninger.
Postnumre
Postnumre udenfor Aalborg Kommune
Gandrup
Gistrup
Hals
Klarup
Kongerslev
Nibe
Nørresundby (9400)
Storvorde
Sulsted
Svenstrup
Tylstrup
Vadum
Vestbjerg
Vodskov
Aalborg Kommune (9000)
9200 Aalborg SV
9210 Aalborg SØ
9220 Aalborg Øst
I alt

Antal foreninger
2019
39
3
2
7
5
1
9
12
12
2
5
1
4
0
7
54
6
4
7
180

Antal foreninger
2018
30
3
2
5
2
2
11
11
10
2
6
1
2
1
7
68
4
8
7
182

Ansøgningerne er jf. Frivilligpolitikken gennemgået sammen med Aalborg Frivilligråd på møde med
forvaltningen den 1. november 2018. Der er på baggrund af dialogen foretaget justeringer i støttetildelingen,
og Frivilligrådet anbefaler indstillingen, som den foreligger.
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Bilag:
SUN indstillinger til §18 foreninger
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Punkt 6.

Godkendelse af retningslinjer for Kulturens Udviklingspulje pr. 01.01.2019
2018-071757
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forslaget til
retningslinjer for Kulturens Udviklingspulje.
Beslutning:
Udsat.
Christian Korsgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet har i 2017 tilført 1 mio. kr. til kultur- og fritidsaktiviteter mv. for bl.a. børn, unge og familier. På
kulturområdet udmøntes bevillingen via Kulturens Udviklingspulje, som er på 800.000 kr. årligt.
Kulturens Udviklingspulje har til formål at støtte borgerrettede kulturaktiviteter og -oplevelser mm., der
primært henvender sig til og er opsøgende ift. at opdyrke nye målgrupper / nye publikummer (fx
boligområder eller sårbare børn, unge og familier). Puljen har også til formål at støtte kulturinitiativer, som
bidrager til at varetage væsentlige kommunale og almennyttige interesser (fx inden for sundhed, trivsel,
læring og integration).
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender forslag til retningslinjer for udmøntning af Kulturens
Udviklingspulje pr. 1.1.2019 til godkendelse i Sundheds- og Kulturudvalget.
Retningslinjerne bygger på det politiske vedtagne formål, ønsket om et bredt ansøgerfelt, puljens formelle,
juridiske grundlag samt forvaltningens generelle erfaringer med administration af puljer.
Såfremt retningslinjerne godkendes, vil kulturafdelingen påbegynde udmøntningen ultimo 2018, bl.a. med
offentliggørelse af puljen via kulturledermøde og kommunens hjemmeside.
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Bilag:
Retningslinjer for udmøntning af Kulturens Udviklingspulje
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Punkt 7.

Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til
Sundhedspolitikken 2019-22
2018-011957
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forvaltningens
handleplan til Sundhedspolitik 2019-22.
Beslutning:
Godkendt. Indsatsbeskrivelserne justeres i henhold til Sundheds- og Kulturudvalgets kommentarer.
Christian Korsgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en handleplan for Sundhedspolitik 2019-22 med i alt 18
indsatsbeskrivelser. Handleplanen adresserer de største udfordringer, som er skitseret i Sundhedsprofilen
2017 og bygger på de ideer og forslag, der blev drøftet på udvalgsmødet den 10. oktober 2018, hvor et
foreløbigt udkast til handleplanen blev behandlet. Indsatserne er udvalgt, fordi de vurderes at kunne
medvirke til at påvirke folkesundheden positivt. Indsatserne rammer indenfor et eller flere af de fire
pejlemærker i sundhedspolitikken.
Handleplanen indeholder forslag til nye og forstærkede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i
den kommende politikperiode. Indsatserne bygger videre på det arbejde, som allerede foregår i
forvaltningen, og de tager udgangspunkt i forvaltningens kerneopgaver. Sundhedsområdet har været det
primære omdrejningspunkt for arbejdet med handleplanen, men hele forvaltningen har været inddraget i
processen.
Hovedlinjerne i handleplanen
Den primære målgruppe i handleplanen er børn og unge, da det er den målgruppe, som har det største
potentiale i forhold til en sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Børn og unges overvægt og
inaktivitet samt tendensen til, at flere unge begynder at ryge bliver adresseret i flere indsatsbeskrivelser, og
der samarbejdes med flere andre forvaltninger for at nå helt ud til målgruppen. Fysisk aktivitet er en
fællesnævner i flere af de beskrevne indsatser, hvilket spiller godt sammen med målsætningerne og
aktiviteterne i Bevæg Dig For Livet.
I Sundheds- og Kulturforvaltningen ved vi, hvilket potentiale der ligger i civilsamfundet, hvad end det er i form
af foreninger, frivillige, erhvervsliv eller enkeltindivider. Kommunen kan ikke løfte folkesundheden alene.
Derfor skal vi som kommune blive endnu bedre til at indfri det potentiale, der ligger i at samarbejde med
lokale aktører i civilsamfundet. Det er kernen i pejlemærket ”Sundhed i fællesskab”, og derfor er samarbejde,
inddragelse og en samskabende tilgang et gennemgående tema for flere af indsatsbeskrivelserne.
Indsatsen ”Sundt og aktivt lokalområde” lægger op til, at Sundheds- og Kulturforvaltningen i samarbejde med
lokale aktører aktiverer den brede vifte af tilbud i lokale samarbejder med sundhed og trivsel i centrum.
Aalborg Kommune har en særlig position, da kommunen rummer både et stærkt bycentrum og et stort
landdistrikt. Dermed kan vi tænke nyt, afprøve og finde løsninger i spændingsfeltet mellem land og by, som
også vil kunne inspirere og anvendes i resten af landet.
”Sundhed i fællesskab” handler også om at arbejde godt sammen med de øvrige aktører i
sundhedsvæsenet. Handleplanen sætter i flere indsatsbeskrivelser særligt fokus på samarbejde med almen
praksis via Kommunalt Lægeligt Udvalg og de nye kvalitetsklynger. Almen Praksis er en del af det nære
sundhedsvæsen, og et styrket samarbejde om forebyggelse kan i høj grad være med til at flytte
folkesundheden.
I den nuværende politikperiode har vi som forvaltning løftet mental sundhed helt ind i kernen af vores
opgaver på sundhedsområdet. Dette fokus fastholdes med handleplanen, og indsatsbeskrivelserne sætter
yderligere fokus på at styrke forvaltningens arbejde med at forebygge dårlig mental sundhed og at mindske
konsekvenserne heraf.
Proces:
Siden august har forvaltningerne i Aalborg Kommune arbejdet med at udvikle deres handleplaner.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har understøttet dette arbejde gennem forvaltningsmøder, løbende dialog
og inspirationsmøder med forvaltningerne. Således er handleplanerne koordineret på tværs af forvaltninger,
og samarbejdsmuligheder mellem forvaltninger er skrevet ind i indsatsbeskrivelserne.
Sundhedspolitik 2019-22 er i høring frem til den 17. december 2018. Sideløbende med høringsprocessen
behandler de øvrige forvaltninger egne handleplaner til sundhedspolitikken.
På mødet i Sundheds- og Kulturudvalget den 23. januar 2019 skal udvalget indstille Sundhedspolitik 201922 til byrådet, her vedlægges alle forvaltningers handleplaner. Byrådet behandler den 11. februar 2019
sundhedspolitikken, hvor forvaltningernes handleplaner også vedlægges.
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Indsatsbeskrivelser
Herunder følger en oversigt over de 18 indsatsbeskrivelser i handleplanen. I oversigten er de opdelt efter,
hvornår arbejdet med indsatsen forventes igangsat. Udvalget vil løbende blive orienteret om status på
arbejdet.

Opstart - 2019

7
8
9
10
11
12
13

Indsatsbeskrivelse – Titel
Sundt og aktivt lokalområde
De unges sundhed – Samarbejde med ungdomsuddannelser
Flere borgere i sundhedstilbud – Samarbejde med almen praksis og andre
Øget kapacitet i Åben og rolig
Stressforebyggende indsats på arbejdspladser
Styrket samarbejde mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet (med Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen)
Bevæg dig for livet – Omsætning af aktivitetspuljen
Sundhed og trivsel blandt børn og unge (med Skoleforvaltningen)
Mere idræt i folkeskolen (med Skoleforvaltningen)
Kvalificering af skolernes bevægelsesindsats (med Skoleforvaltningen)
Røgfri skoletid på alle skoler i Aalborg Kommune (med Skoleforvaltningen)
Tobak under disken
Sunde foreningsrammer for børn og unge

Nr.
14
15
16
17
18

Indsatsbeskrivelse – Titel
Tilbud om livsstilsændring – ”Værktøjskasse”
Indsats til overvægtige børn
Styrkelse af mental sundhed i mødet med borgeren
Indsats for borgere med moderat angst og depression
Aktiv tredje alder

Nr.
1
2
3
4
5
6

Opstart - 2020

Som det kan ses af oversigten, har Sundheds- og Kulturforvaltningen udarbejdet fem indsatsbeskrivelser
sammen med andre forvaltninger.
Skoleforvaltningen:
 Nr. 8 – Sundhed og trivsel blandt børn og unge – Sundheds- og Kulturforvaltningen er den primære
ansvarlige.
 Nr. 9 – Mere idræt i folkeskolen – Skoleforvaltningen er den primære ansvarlige.
 Nr. 10 – Kvalificering af skolerne bevægelsesindsats – Skoleforvaltningen er den primære ansvarlige.
 Nr. 11 – Røgfri skoletid på alle skoler i Aalborg Kommune – Sundheds- og Kulturforvaltningen er den
primære ansvarlige.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen:
 Nr. 6 – Styrket samarbejde mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet – Sundheds- og
Kulturforvaltningen og Jobcentret deler ansvaret.
Når indsatsbeskrivelserne fra forvaltningerne foreligger, vil der ske en yderligere vurdering af muligheder og
potentialer for fælles, tværgående indsatser.
Organisering af samarbejdet på sundhedsområdet i Aalborg Kommune
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Indsatsen på sundhedsområdet varetages af flere forvaltninger. Til at understøtte og koordinere samarbejdet
om implementeringen af sundhedspolitikken og andet sundhedsarbejde på tværs af forvaltningerne, er der
etableret følgende tværgående grupper på sundhedsområdet.
Gruppe
Styregruppen Sundhed

Følgegruppen for
sundhedsforskning

Konsulentgruppen –
Sundhed

Arbejdsopgave
Tværgående styregruppe på
sundhedsområdet.
Styregruppen beslutter og
koordinerer tværgående
strategiske indsatser på
sundhedsområdet internt i
Aalborg Kommune.
Bidrage med relevante
temaområder for anvendt
kommunal forskning i Aalborg
Kommune.
Sikre bredde i
forskningsenhedens
forskningsfelter. Rådgive
forskningschefen om valg og
prioritering af aktiviteter og
medvirke i forbindelse med
udarbejdelse af ansøgninger om
eksterne puljemidler.
Koordinering og sparring ift.
udarbejdelse af ny
sundhedspolitik.
Koordinering i forhold til konkret
implementeringsarbejde af
sundhedspolitikken.

Deltagere
Direktører fra følgende forvaltninger:
 Sundheds- og Kulturforvaltningen
 Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
 Ældre- og Handicapforvaltningen
 Skoleforvaltningen
Direktører fra følgende forvaltninger:
 Sundheds- og Kulturforvaltningen
 Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
 Ældre- og Handicapforvaltningen
 Skoleforvaltningen
 Tine Curtis, Forskningsleder

Konsulenter fra følgende forvaltninger:
 Sundheds- og Kulturforvaltningen
 Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
 Ældre- og Handicapforvaltningen
 Skoleforvaltningen
 By- og Landskabsforvaltningen

Implementering, koordinering og
opfølgning på handleplanen mod
ulighed i sundhed.
Intern
koordineringsgruppe
for sundhedsaftalen

Koordinering internt i Aalborg
Kommune omkring udarbejdelse,
implementering og drift af
sundhedsaftalerne.
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Bilag:
Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan og indsatsbeskrivelser til Sundhedspolitikken 2019-22
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Punkt 8.

Godkendelse af bogbuskøreplan
2018-086098
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender køreplan for
bogbusserne, der træder i kraft pr. 1. januar 2019.
Beslutning:
Godkendt med den ændring, at Gug og Skalborg fortsat betjenes med et ugentligt stop hver. Aalborg
Bibliotekerne bemyndiges til at foretage de nødvendige konsekvensjusteringer i køreplanen.
Christian Korsgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med budget 2019 blev det besluttet, at bogbus 2 og bogbus 3 nedlægges og erstattes af en
fleksibel bogbus, der kan køres med B-kørekort, således den fleksible bogbus kan køres af den samme
person, som skal give biblioteksbetjening.
Den nye køreplan for bogbusserne er nu på plads. I planen indgår bogbus 1 fuldt ud, og den fleksible
bogbus indgår i et mindre omfang. At begge bogbusser benyttes betyder, at alle bogbusdestinationer kan
besøges hver uge, og ikke som oprindeligt i oplægget hver 14. dag. Dette giver en god service med
ugentlige besøg i alle byer.
Holdetidspunkterne er fortrinsvis efter kl. 15 om eftermiddagen og frem til kl. 19.30. Hertil kommer enkelte
formiddagsture.
Den fleksible bogbus vil være til rådighed for bookinger m.v. hver formiddag og hver torsdag, fredag og
lørdag fra middag. Bogbus 1 er til rådighed for bookinger m.v. onsdag og torsdag formiddag.
Dermed er der tilstrækkeligt rådighedsrum til, at biblioteket kan køre ud til skoler, børnehaver, kulturelle
biblioteksaktiviteter og lign. Herunder også besøg i Løvvang og på Grønlands Torv.
Den overordnede plan:

Antal stop i ugedage

Antal stop lørdage

Holdetimer per uge

Bogbus 1

6 formiddage og
14 eftermiddage

2 stop

26 timer

Flexbil bogbus

11 eftermiddage

3 stop

11,5 timer

I alt serviceres der ugentligt
36 stop
37,5 holdetimer
Alle byer i den gamle køreplan får besøg i alt 25 byer – undtagen Lillevorde, Egense, Skalborg og Gug, som
blev besluttet lukket i forbindelse med budget 2019.
Tidsramme: Køreplanen træder i kraft 1. januar 2019. Indtil udgangen af marts, vil bogbus 2 agere som den
fleksible bogbus, der bliver leveret ca. 1. april.
Herefter vil bogbus 2 holde stille i garagen, men kan anvendes til forsøg i forhold til modtagelse af
brevstemmer i landdistrikterne, borgerserviceaktiviteter m.v.
Borgerinddragelse: Aalborg Bibliotekerne har skrevet til samrådene i de byer, hvor bogbussen har
holdested. Der er oplyst om holdetidspunkt samt holdested. Samrådene har haft mulighed for at kommentere
holdestedet og komme med evt. alternative forslag.
Der er kommet respons i begrænset omfang og ingen ændringsforslag.
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Bilag:
Bogbuskøreplan
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Punkt 9.

Temadrøftelse af vision for Aalborg Bibliotekerne 2019-2022
2018-092652
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets drøftelse udkast til vision for
Aalborg Bibliotekerne 2019-2022.
Beslutning:
Udsat.
Christian Korsgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Bibliotekerne skal have ny vision, da den nuværende vision udløber i år. På mødet vil udkast til
vision og rammer for analysen vedr. bibliotekstilbud i Aalborg Øst området blive præsenteret og drøftet,
således at udvalget giver input og holdninger til visionen.
Den endelige vision udarbejdes herefter og sendes til udvalgets godkendelse på møde i januar 2019.
Et foreløbigt udkast til visionen tager udgangspunkt i Biblioteksloven og bibliotekets kerneopgave:
”Biblioteket er det frie rum til mødet mellem mennesker, med plads til alle og respekt for
forskellighed. Gennem vores professionelle værtskab sætter vi perspektiv på og formidler
viden, kultur og litteratur, der giver nye erkendelser, fremmer dannelse og understøtter
demokrati.”
På Aalborg Bibliotekerne er der fri og lige adgang til information, viden og oplevelser. Her mødes køn, alder,
overbevisninger og forskellige livssituationer på tværs – og der er noget til alle.
Litteraturen gør livet større og læsning er en vigtig kompetence for at klare sig i livet. Læsning og litteratur er
vigtige parametre i dannelsen af det hele menneske. Det giver os forståelse for, hvad det vil sige at være
menneske. Litteratur giver både selvindsigt og større forståelse for vores medmennesker.
Biblioteket er en attraktiv samarbejdspartner, ikke kun for andre kulturinstitutioner, men også for erhvervslivet
hvor nye koncepter udvikles og ser dagens lys.
Aalborg Bibliotekerne er samlingspunkt for byens demokratiske samtaler. Biblioteket udfylder en plads i
Aalborgs DNA-streng, og er det sted, hvor kommunens vigtige emner sættes til debat.
Aalborg Bibliotekerne er samtidig en drivkraft i både den lokale, regionale og nationale biblioteksudvikling. I
vores rolle som Centralbibliotek for Nordjylland går vi forrest, når der skal udvikles nye bibliotekstilbud.
Det er på biblioteket borgeren kan få hjælp til den digitale transformation, der kræves for at begå sig i
samfundet eller imødegå kravene fra det 21. århundredes kompetencer: kreativitet, samarbejde, kritisk
tænkning og kommunikation.
Biblioteket går forrest i den digitale udvikling og indgår i samarbejder - både regionalt og nationalt. Vi
digitaliserer med gevinst for borgeren, og anvender digitale løsninger for at lette borgerens adgang til
bibliotekets ydelser.
For at stræbe mod visionen vil biblioteket i perioden gøre en særlig indsats inden for disse
områder:
Litteratur og læsning
Biblioteket arbejder konstant for at stimulere borgernes læselyst generelt og med særligt fokus på børnene.
Biblioteket møder både børn og voksne i øjenhøjde og på deres præmisser for at stimulere lystlæsningen og
inspirere til nye litterære opdagelser.
Sprog og læsning er indgangen til både kultur, sociale fællesskaber og kundskab. Sproget er én af de
afgørende færdigheder i forhold til læring hos børn. Men ikke alle får den ønskede start på det sproglige liv,
så det gælder om at sætte tidligt ind.
Flere børn oplever at blive udfordret, når de skal gå fra deres hverdagssprog til at skulle bruge et mere
raffineret og nuanceret sprog i skolen. De mangler sprogforståelse samt ordforråd, og dialogen i en samtale
kan være svær at håndtere. Mange børn er desuden udfordret i at lytte, opfatte og huske historier.
Det kan et tidligt møde med biblioteket gøre noget ved!
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Platform for demokratisk deltagelse
Informationsstrømmen har aldrig været større og fake news og skinger tone truer den frie og åbne debat.
Aalborg Bibliotekerne vil arbejde for, at alle har adgang til information, at alle har adgang til at deltage og
debattere – og ikke mindst mulighed for at møde mennesker uden for dagligdagens lukkede ekkokamre.
Biblioteket har en opgave med at klæde borgerne på til at navigere bedre og tage kritisk stilling til
informationsstrømmen.
De mange biblioteksrum fordelt i hele kommunen kan give plads til den demokratiske samtale og de gode
diskussioner om lokale emner. Et rum med plads til uenighed og refleksion giver plads og mulighed for at
eksperimentere med egne holdninger.
Dit digitale bibliotek
Bibliotekstilbuddet er på mange fronter udviklet og suppleret af et stort sortiment af digitale tilbud. Aalborg
Bibliotekerne sikrer fri og lige adgang for borgerne i hele kommunen, ved også at optimere og effektivisere
det digitale bibliotekstilbud. Selvbetjening, digital læsning og adgang til en bred vifte af elektroniske
ressourcer er hjørnestenen i det digitale bibliotekstilbud, der skal sikre at alle borgere kan tilgå bibliotekets
ydelser uafhængigt af afstand til og åbningstider på fysiske biblioteker.
Biblioteket i hele kommunen
Aalborg Bibliotekerne er en del af det lokale liv, både i midtbyen og i landområderne.
Vi følger byudviklingen i hele kommunen og undersøger muligheden for nyt bibliotekstilbud i Aalborg Øst.
I landområderne tilpasser vi bibliotekstilbuddet i såvel vækstbyerne som udenfor byområderne, blandt andet
ved at eksperimentere med den fleksible bogbus, vurdere placering af bibliotekerne i Hals og Storvorde og
undersøge mulighederne for samarbejde f.eks. med de lokale skoler.
Som en handling under ”Biblioteket i hele kommunen” skal der udarbejdes en analyse i Aalborg Øst
området
I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev Biblioteket Grønlands Torv lukket, og det blev besluttet, at
Aalborg Bibliotekerne skal foretage en analyse af muligheden for placering af et nyt og fremtidsrettet
bibliotekstilbud i det østlige Aalborg. Et bibliotek der vil ligge i en passende afstand til hovedbiblioteket, et
bibliotekstilbud der matcher lokalområdet, og som har en placering, hvor der både bor og kommer mange
mennesker naturligt.
Der skal tages højde for udviklingen i bydelen både i forhold til udviklingen i boligbebyggelse og i forhold til
butikker og institutioner i området. Ved at se på byudvikling og have en gensidig dialog med mulige
samarbejdspartnere og aktører i området gives et bud på både hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at
placere et moderne bibliotekstilbud, men også hvilket bibliotekstilbud der bedst understøtter den
befolkningssammensætning der er i området.
Information omkring byudvikling hentes internt i kommunen via samarbejde med By- og
Landskabsforvaltningen, Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen samt Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen.
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Punkt 11.

Drøftelse af høring af Erhvervsstrategi 2019-2022
2018-085541
Magistraten fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets drøftelse og kommer med eventuelle kommentarer
til forslag til Erhvervsstrategi for 2019-2022 ”Aalborg bygger bro”.
Der vedlægges udkast til høringssvar fra Sundheds- og Kulturudvalget.
Beslutning:
Drøftedes. Sundheds- og Kulturudvalget godkendte udkast til høringssvar.
Christian Korsgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse

Baggrund
Aalborg Erhvervsråd skal i starten af hver byrådsperiode udarbejde et forslag til Erhvervsstrategi for Aalborg
Kommune, der beskriver vision, mål og strategi for kommunens erhvervspolitik. Erhvervsstrategien skal
vedtages af byrådet.
En af Erhvervsrådets vigtigste opgaver i 2018 har derfor været udarbejdelse af en ny erhvervsstrategi, der
skal fungere som kommunens politik på erhvervsområdet og som prioriteringsværktøj for Erhvervsrådet i
årene 2019-2022.
Status på Erhvervsstrategi 2015-2018
Det overordnede mål for den nuværende Erhvervsstrategi er, at der skabes 7.500 flere arbejdspladser inden
udgangen af 2018.
Beskæftigelsen i Aalborg Kommune er ved udgangen af 1. halvår 2018 rekordhøj med 107.934
lønmodtagere, og der er skabt 6.666 flere arbejdspladser siden 1. januar 2015, hvor den nuværende
Erhvervsstrategi trådte i kraft.
Målet om 7.500 flere arbejdspladser bliver således opnået, hvis der i andet halvår af 2018 bliver skabt
minimum 834 nye arbejdspladser.
Jobskabelse er og bliver en væsentlig opgave, da Aalborg Kommune fortsat har flere ledige end
landsgennemsnittet og mange unge nyuddannede, der står klar til at bidrage til udviklingen af de nordjyske
virksomheder.
BusinessAalborg arbejder sammen med Jobcenter Aalborg og en lang række eksterne samarbejdspartnere
fokuseret på at skabe jobs gennem Jobvækstpakke, Aalborg Alliance, klynger og branchenetværk,
målrettede events og arrangementer etc.
Jobskabelse er derfor også et centralt element og et specifikt mål i forslaget til den nye Erhvervsstrategi.
Tilblivelsen af Erhvervsstrategi 2019-2022
Forslaget til den nye Erhvervsstrategi er blevet til i en åben proces i Erhvervsrådet, hvor samarbejdspartnere
og relevante aktører har bidraget. Gennem følgende aktiviteter har Erhvervsrådet og BusinessAalborg
samlet inspiration, input og kommentarer til Erhvervsstrategien:


Møde med Erhvervsrådet og gæster om udfordringer og udviklingsparametre for udviklingen af
erhvervsbyen Aalborg



Dialogmøder med Aalborg Havn og Aalborg Lufthavn



Strategiseminar for Erhvervsrådet om første forslag til ny Erhvervsstrategi og inspirations- og
erfaringspunkter fra Göteborg



Workshop for ansatte og samarbejdspartnere i Aalborg Kommune om forankring og udmøntning af
Erhvervsstrategien



Konferencen Aalborg Business Summit med 330 deltagere fra erhvervslivet om fremtidens Aalborg og
forslag til den nye Erhvervsstrategi.

Alle input, ideer og kommentarer er blevet vurderet og taget med i det videre arbejde. Enten i det endelige
forslag til Erhvervsstrategien eller i den handlingsplan, der primo 2019 udarbejdes i Erhvervsrådet til at
eksekvere strategien.
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Titel, vision og måltal
Titlen ’Aalborg bygger bro’ markerer, at Erhvervsstrategien er aktiv og handlingsorienteret – og at Aalborg
bygger noget sammen. Strategien og visionerne om fremtidens Aalborg kan kun realiseres, hvis aktørerne
arbejder sammen og arbejder i partnerskaber baseret på tillid ved at bygge broer til og imellem hinanden.
Titlen symboliserer samarbejde, partnerskaber, netværk, sammenhold, relationer, kort fra tanke til handling,
nedbryde siloer mv.
Visionen i den nye strategi er udtrykt via fem statements, som er uddybet i strategien:






Vi vil skabe en erhvervsby med stærke rødder i Aalborgs styrker
Vi vil skabe en erhvervsvenlig kommune, hvor det er let at drive virksomhed og være iværksætter
Vi vil skabe en bæredygtig og digital erhvervsby
Vi vil skabe en erhvervsby, der tager ansvar og bygger bro
Vi vil skabe en erhvervsby, hvor drømme realiseres

Det overordnede mål for Erhvervsstrategien er at skabe værdi for virksomheder, kommune og mennesker
gennem udvikling og jobskabelse. Strategien har tre måltal, der skal fungere som pejlemærker for
erhvervsindsatsen. Erhvervsrådet har foreslået et sigte frem mod 2030 for at have et længere tidsperspektiv
at skabe forandring og vedvarende indsats i.




Mål 1: 20.000 flere jobs i 2030
Mål 2: 12.000 virksomheder i Aalborg Kommune i 2030
Mål 3: Højere tilfredshed blandt aalborgensiske virksomheder.

Udgangspunkt og nulpunktsmåling er indarbejdet i strategien, så der er klarhed over og enighed om,
hvordan de tre måltal opgøres. Erhvervsrådet følger løbende op på, hvordan det går med at leve op til
måltallene.
Indsatsområder i strategien
De konkrete initiativer, projekter og handlinger i strategien prioriteres og igangsættes indenfor følgende fire
indsatsområder:


Verdensklasse spydspidser – Bæredygtighed og Digitalisering er de to områder, Aalborg er
allerstærkest på og mest kendt for internationalt – dem skal vi værne om og udbygge til nye højder – de
skal gennemsyre hele erhvervsindsatsen og smitte af på uddannelser og arbejdsmarked



Erhvervsservice – Det er de områder, hvor vi gør noget fokuseret 1:1 for iværksættere og
virksomheder – vi skal være nærværende og give individuel sparring og sagsbehandling – her ligger
iværksætterindsats, tilbud til etablerede virksomheder, tiltrækning af nye virksomheder og
investeringsfremme



Rammevilkår – kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur er de væsentligste rammebetingelser for, at
virksomheder fortsat udvikler sig – dem skal vi hele tiden arbejde fokuseret med



Særlige udviklingsområder – Turisme og detailhandel er must-haves i en kommune af Aalborgs
størrelse – de er grundlaget for en attraktiv by, der kan tiltrække gæster, medarbejdere, studerende mv.
– de er væsentlige forretningsområder og brancher med mange ansatte

I figuren nedenfor ses elementerne og sammenhængen i Erhvervsstrategien.
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Hvad er nyt?
Erhvervsstrategi 2019-2022 adskiller sig en del fra den nuværende strategi 2015-2018. Navnlig på følgende
områder er den nye strategi anderledes og nyskabende:


FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Som noget nyt forholder Erhvervsstrategien sig til de 17
Verdensmål og hvordan erhvervsindsatsen kan bidrage til at omsætte målene til aalborgensisk
virkelighed.



Arbejdsprincipper. I Aalborg har vi en særlig måde at arbejde på, som med den nye Erhvervsstrategi
bliver hyldet og fremmet. De syv arbejdsprincipper fortæller noget om, hvordan vi vil samarbejde, hvad
vi vil stræbe efter og hvilke værdier, vi har. Principperne skal efterleves af alle, der vil være del af
erhvervsbyen Aalborg.



Markant fokus på bæredygtighed og digitalisering. Udvikling gennem bæredygtighed og
digitalisering bliver med den nye strategi omdrejningspunktet for erhvervsudviklingen i Aalborg. De to
områder er væsentlige for fremtidens samfund, stærke områder i Aalborg – både forsknings- og
erhvervsmæssigt – og de bygger bro og danner grundlag for udvikling i alle andre brancher og områder.
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Sammenhæng med andre politikområder
Erhvervspolitik hænger tæt sammen med andre af kommunens strategier og politikområder, heriblandt
beskæftigelse, bæredygtighed, byggesagsbehandling, lokalplanlægning, landdistriktsudvikling mv. Både i
udarbejdelsen af Erhvervsstrategien og i den efterfølgende eksekvering samarbejdes der derfor tæt på tværs
af kommunens strategier og afdelinger.
Dertil kommer, at arbejdsprincipperne i Erhvervsstrategien korresponderer med Aalborg Kommunes nye
personalepolitik og er koordineret med processen omkring udarbejdelse af Aalborgs nye vision ’DNA
Aalborg’.
Økonomi og realisering af strategien
Byrådet har i budget 2019 og overslagsårene afsat en årlig pulje til erhvervsfremmeinitiativer på 1,4 mio. kr.
Erhvervsrådet bevilger midler fra Erhvervspuljen til projekter og aktiviteter, der kan bidrage til realiseringen af
Erhvervsstrategien.
Udover Erhvervspuljen søges initiativer realiseret sammen med og medfinansieret hos samarbejdspartnere,
fonde, statslige midler, EU-programmer, strukturfondsmidler, BRN m.fl. De seneste år er det lykkedes at
geare Erhvervspuljen 21 gange med ekstern finansiering, så Erhvervspuljen genererer projekter for omkring
30 mio. kr. årligt.
Primo 2019 udarbejder Erhvervsrådet og BusinessAalborg en dynamisk handlingsplan til Erhvervsplanen,
der viser, hvilke initiativer, der prioriteres hvornår for at realisere Erhvervsstrategien. Erhvervsrådet og
BusinessAalborg følger løbende op på initiativerne og målene i Erhvervsstrategien.
Tidsplan
Magistraten
12.11.18
Direktørgruppen
13.11.18
FL
04.12.18
Ældre- og Handicapudvalg 12.12.18
Sundheds- og Kulturudvalget 12.12.18
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Bilag:
Aalborg bygger bro - Erhvervsstrategi 2019-2022
UDKAST til kommentarer fra Sundheds- og Kulturudvalget til udkast til Erhvervsstrategi 2019 - 2022
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Punkt 12.

Orientering om status på samarbejdet med ungdomsuddannelserne om unges trivsel
og sundhed
2018-059629
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering status på
samarbejdet med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel.
Beslutning:
Til orientering.
Christian Korsgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Sundheds- og Kulturforvaltningen har siden 2007 haft et partnerskabssamarbejde med
ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune. Formålet med samarbejdet er at fremme unges trivsel og
sundhed, herunder at forebygge uddannelsesfrafald, ved at udvikle og igangsætte sundhedsfremme- og
forebyggelsesindsatser i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne. I partnerskabet er der ligeledes
fokus på bl.a. at sikre gode busforbindelser til uddannelsesinstitutionerne samt let adgang for eleverne til
idrætstilbud og -faciliteter.
Samarbejdet består af to spor:


Det første spor er møder mellem rådmand og direktør i Sundheds- og Kulturforvaltningen og
ledelsen fra ungdomsuddannelserne. Disse møder danner ramme for de overordnede og strategiske
beslutninger vedrørende samarbejdet med ungdomsuddannelserne.



Det andet spor omfatter lokale samarbejder på institutionsniveau, hvor Sundheds- og
Kulturforvaltningen drøfter lokale udfordringer med de enkelte uddannelsesinstitutioner, og hvor der
på den baggrund igangsættes konkrete initiativer.

Sundhedsprofilen og Ungeprofilundersøgelsen for 2017 viser, at der er for mange unge der mistrives,
bevæger sig for lidt, drikker for meget alkohol og ryger cigaretter. Usunde vaner skader børn og unge mere,
end de skader voksne, og de er svære at komme af med, når man først har fået dem. Derfor er
ungdomsuddannelserne en vigtig forebyggelsesarena. Den unikke adgang til målgruppen af unge, som
partnerskabet muliggør, giver Aalborg Kommune mulighed for at målrette og tilpasse
forebyggelsesindsatserne efter lokale trivsels- og sundhedsudfordringer samt efter de enkelte
uddannelsesinstitutioners ønsker og behov.
Aktuelt er der i partnerskabet særligt fokus på fysisk aktivitet og tobaksforebyggelse.
Hvem er med i partnerskabet?
Følgende uddannelsesinstitutioner er aktuelt med i partnerskabet:
 Aalborg Produktionsskole
 VUC & HF Nordjylland
 Aalborg City Gymnasium
 AMU Nordjylland
 SOSU Nord
 Aalborghus Gymnasium
 Hasseris Gymnasium
 Aalborg Katedralskole
 Nørresundby Gymnasium & HF
 Aalborg Tekniske Gymnasium
 Aalborg Handelsskole
 Tech College Aalborg
Resultater opnået gennem samarbejdet
En række forebyggelsesinitiativer er blevet igangsat som et direkte resultat af samarbejdet med
ungdomsuddannelserne. Det drejer sig bl.a. om følgende indsatser, tilbud og aktiviteter:


Sund Ung er et tilbud om sundhedssamtaler for elever, der går på en ungdomsuddannelse i Aalborg
Kommune. Et team bestående af fire sundhedsplejersker og en Børn og Unge-læge tilbyder
anonyme samtaler om bl.a. kost, rygning, alkohol, motion og seksuel sundhed. Teamet laver
derudover sundhedsworkshops, diverse temaevents og tilbyder rygestopkurser.



Stressforebyggelse for unge består af tre forskellige tilbud til elever på ungdomsuddannelserne.
Dels en generel sundhedsfremmende indsats i form af klasseundervisning i stresshåndtering og
mental sund. Dels stresshåndteringskurser for elever, der oplever stress og mistrivsel (Åben og
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Rolig) samt mulighed for individuelle psykologsamtaler via en tilkøbsordning. Alle indsatser
varetages af psykologer fra Center for Mental Sundhed.


Fælles rusmiddelpolitik for elever på ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune blev udarbejdet og
vedtaget af en række uddannelsesinstitutioner i 2013 med henblik på, at sikre ensartede regler og
sanktioner vedrørende alkohol og andre rusmidler i forbindelse med fx studieture og fester på
skolen.
Ungdomsuddannelserne har på et møde med Sundheds- og Kulturforvaltningen den 27. august
2018 besluttet i fællesskab, at den nuværende rusmiddelpolitik skal revideres og opdateres. I den
forbindelse har flere andre uddannelsesinstitutioner ønsket at blive en del af politikken, der forventes
at ligge klar i løbet af første halvår 2019.



Ungeprofilundersøgelsen er en national sundheds- og trivselsundersøgelse, som giver
deltagerkommunerne et unikt indblik i bl.a. sundhedsvaner, trivsel, rusmiddelbrug og kriminalitet
blandt unge mellem 15 og 25 år. Resultaterne fra undersøgelsen, der i Aalborg Kommune afvikles
hvert andet år fra og med 2019, giver mulighed for at identificere lokale udfordringer i samarbejde
med uddannelsesinstitutionerne og målrette samt monitorere igangværende indsatser og samtidig
udvikle nye indsatser.

Styrkelse af det tværgående samarbejde
Flere afdelinger på tværs af forvaltningerne i Aalborg Kommune har et tæt samarbejde med
ungdomsuddannelserne. I Sundheds- og Kulturforvaltningen drejer det sig primært om:






Sundhedsstrategisk Team
Direktørens Sekretariat
Aalborg Sundhedscenter
Center for Mental Sundhed
Fritidsafdelingen

I Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen gælder det bl.a.:




Center for Tværfaglig Forebyggelse (SSP)
Rusmiddelafsnittet
Uddannelseshuset

Selvom kerneopgaven i de forskellige afdelinger varierer, er der en fælles målsætning om at styrke unges
trivsel og sundhed, og som det fremgår nedenfor, vil der fremadrettet blive sat yderligere fokus på
koordinering og udvikling af indsatserne på tværs af forvaltningerne i tæt samarbejde med
ungdomsuddannelserne.
Ny struktur for samarbejdet med ungdomsuddannelserne
Der vil fortsat blive afholdt halvårlige direktør/leder-møder mellem rådmand og direktør i Sundheds- og
Kulturforvaltningen og ledelsen fra ungdomsuddannelserne. På disse møder træffes de overordnede og
strategiske beslutninger vedrørende samarbejdet med ungdomsuddannelserne, og ideer til nye indsatser
bliver født. Foruden disse møder afholder konsulenter fra Sundhedsstrategisk team lokale møder med de
enkelte uddannelsesinstitutioner, hvor bl.a. resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen bliver præsenteret og
drøftet sammen med mulige løsninger på lokale trivsels- og sundhedsudfordringer.
I tillæg dertil vil der fremadrettet blive afholdt fælles udviklingsmøder, hvor konsulenter og frontpersoner fra
Aalborg Kommune mødes med frontpersonalet fra ungdomsuddannelserne. Formålet med disse møder er,
at udveksle viden og erfaringer fra arbejdet med unge samt koordinere indsatserne på tværs af forvaltninger
og eventuelt afsøge nye samarbejdsmuligheder. Resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen skal i den
forbindelse bidrage til at give et fælles afsæt for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde på
ungdomsuddannelserne. Et årshjul for det nye samarbejde med ungdomsuddannelserne er vedlagt som
bilag.
Forventet udbytte af en styrket ungeindsats
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Den nye samarbejdsstruktur forventes at bidrage til udvikling og igangsættelse af nye forebyggelsesindsat
ser, der kan medvirke til at imødekomme nuværende og fremtidige sundheds- og trivselsudfordringer blandt
unge, der gå på en ungdomsuddannelse i Aalborg Kommune.
Sammen med Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022 og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
udgør den nye samarbejdsstruktur grundlaget for en styrket forebyggelsesindsats blandt unge i Aalborg
Kommune. Ungeindsatsen er skrevet ind i handleplanen for Sundhedspolitikken under indsatsen ”Styrket
forebyggelse på ungdomsuddannelserne”, som indeholder en række planlagte nye forebyggelsesinitiativer.
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Bilag:
Årshjul for ny samarbejdsstruktur med ungdomsuddannelserne
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Punkt 13.

Orientering
Morten Koppelhus orienterede om status for samarbejde mellem Manchester, Aarhus og Aalborg.
Beslutning:
Til orientering.
Christian Korsgaard var fraværende.
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Bilag:
Oversigt over Sundheds- og Kulturudvalgets aktiviteter
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Punkt 14.

Eventuelt.
Beslutning:
Intet.
Christian Korsgaard var fraværende.
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Punkt 15.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Christian Korsgaard var fraværende.
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