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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Godkendelse af plan for virksomhedsrapportering 2019
2019-007296
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
at Magistraten og byrådet i 2019 orienteres om virksomhedsrapporteringer, jf. tidsplan i sagsbeskrivelsen, og
at virksomhedsrapporten udkommer i både en ukommenteret og kommenteret version.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Økonomikontoret, Borgmesterens Forvaltning har udarbejdet forslag til en tids- og indholdsplan for
virksomhedsrapporteringen i 2019.
Virksomhedsrapporteringen er den løbende overordnede budgetopfølgning til Magistraten og byrådet og
indeholder opfølgning på drift, anlæg, sygefravær og likviditet med en detaljeringsgrad, der er uddybet
nedenfor.
Virksomhedsrapporten udkommer i to versioner; en ukommenteret og en kommenteret version. Den
ukommenterede version tilgår udelukkende Magistraten og udsendes hurtigst muligt efter et månedsskifte.
Den kommenterede version tager udgangspunkt i den seneste ukommenterede virksomhedsrapport og tager
afsæt i de enkelte udvalgs skøn, forventninger og handlinger på baggrund af udvalgenes behandling og
godkendelse af forvaltningens budget- og aktivitetsopfølgning.
Økonomi – drift (uændret ift. rapporteringen i 2018)
 Service-, budgetgaranterede og ikke rammebelagte driftsudgifter for hele kommunen og opdelt på
forvaltninger
 Fokusområder - udvalgte sektorer:
o Sektor: Børn og Unge
o Sektor: Serviceydelser for ældre
o Sektor: Skoler
o Sektor: Tilbud for mennesker med handicap
 Fokusområde – budgetgaranterede udgifter i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Økonomi – anlæg (uændret ift. rapporteringen i 2018)
 Bruttoanlægsudgifter og –indtægter for hele kommunen og opdelt på forvaltninger.
Økonomi – drifts- og anlægsrammer (ny)
 Serviceudgifter: Forbrug og serviceudgiftsramme
 Bruttoanlægsudgifter: Forbrug og bruttoanlægsramme.
Likviditet (uændret ift. rapporteringen i 2018)
 Daglig, 3-måneders og 12 måneders likviditet.
Personale (justeret ift. rapporteringen i 2018)
 Sygefravær for hele kommunen og opdelt på forvaltninger. Der tilføjes yderligere et års historik, så
fraværet i 2019 kan holdes op imod fraværet i 2017 og 2018.
Virksomhedsrapporterne bygger, hvor det er muligt, på dataudtræk fra Aalborg Kommunes
Ledelsesinformationssystem, OPUS-LIS.
I den kommenterede version af virksomhedsrapporten redegør udvalgene, i orienteringen til Magistraten og
byrådet, for de handlinger, der iværksættes som opfølgning på forventning om afvigelser i forhold til
korrigeret budget.
Ligeledes vil der fortsat være fokus på at sikre ensartethed i det materiale, der tilgår Magistraten og byrådet
som led i orienteringen om den kommenterede virksomhedsrapport.
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Tidsplan
Tidsplan for virksomhedsrapporteringer i 2019 foreslås at være:
Ukommenteret
virksomhedsrapport
Behandling i
Magistraten
8. april
(Udsendes 5. april)

Kommenteret
virksomhedsrapport
Behandling i
Magistraten

Kommenteret
virksomhedsrapport
Behandling i
Byrådet

6. maj

13. maj

30. april

13. maj

10. juni

17. juni

31. maj

17. juni

31. juli

12. august

Rapportering pr.
dato i 2019

31. marts

Byrådets budgetdrøftelser vedr. 2020-2023
31. august

16. september

30. september

7. oktober
(Udsendes 4. oktober)

4. november

11. november

31. oktober

11. november

2. december

16. december

30. november

9. december

31. december

12. januar 2020

26. januar 2020

10. februar 2020

31. december (inkl.
Supplementsperiode)

Primo februar 2020

Det foreløbige regnskab for 2019 behandles i byrådet medio marts 2020.
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Punkt 3.

Godkendelse af Handlingsplan "Mobilitet 2040"
2015-033670
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender behandlingen af de indkomne høringssvar og
endvidere godkender handlingsplan ”Mobilitet 2040” med de forslåede ændringer.
Efter høringsperioden forslås nedenstående ændret:
s. 11, 4. afsnit: ”Disse tendenser har stor påvirkning på Aalborg Kommunes tilgang til
transportområdet og det tankesæt, der fremadrettet skal danne grundlaget for at skabe
rammerne for en bæredygtig mobilitet i kommunen” tilføjes ”for personer og gods.”

s. 14, 5. afsnit sidste sætning: ”Samtidig er det vigtigt at finde mobilitetsløsninger, der kan afhjælpe
transportområdets fortsatte negative påvirkning af klimaet” tilføjes ”ikke mindst for godstrafikken.”

s 14, 9. afsnit 3. sætning: ”I fremtiden kan vi forvente stigende trafik og markant større
trængselsproblemer, særligt i og omkring de største byer” tilføjes ”for både person- og
godstransport”.

s. 16, 8. afsnit efter sidste sætning tilføjes: ”Samtidig etableres nye industriområder bl.a. i Aalborg
Øst.”

s. 17, afsnit 9 efter sidste sætning tilføjes: ”Der kører ca. 2.000 køretøjer til og fra havnen på
hverdage, hvoraf 20% er lastbiler og 15% er varebiler/personbiler med anhænger."

s. 27, sidste afsnit, tilføjelse efter første sætning: ”Der skal indtænkes, hvorledes en bæredygtig
håndtering af varer til og fra butikker i byen sikres, f.eks. ved City Logistik.”

s. 28, 2. spalte tilføjelse til 3. punkt: ”fremme samkørsels- og deleordninger i bil, på cykel og i
godstransporten”

s. 28, 1. spalte tilføjelse til 5. punkt: ”prioritere aktivt imellem transportformer i centrale korridorer
ved at sikre et sammenhængende rutenet for de forskellige mobilitetsformer: gang, cykel,
kollektiv trafik, biltrafik og godstransporten”

s. 32, 2. spalte målsætning nr. 3 ændres fra ”fremme et varieret udvalg af mobilitetsformer i
oplandsbyerne for at give flere alternativer til bilen” til ”fremme et varieret udvalg af
mobilitetsformer for at give flere alternativer til bilen i oplandsbyerne og mellem oplandsbyerne”.
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s. 46, 2. spalte tilføjelse til 3. punkt: ”fremme samkørsels- og deleordninger i bil, på cykel og i
godstransporten”

s. 46, 1. spalte tilføjelse til 5. punkt: ”prioritere aktivt imellem transportformer i centrale
korridorer ved at sikre et sammenhængende rutenet for de forskellige mobilitetsformer:
gang, cykel, kollektiv trafik, biltrafik og godstransporten.”

s. 49, 2. spalte målsætning nr. 3 ændres fra ”fremme et varieret udvalg af mobilitetsformer i
oplandsbyerne for at give flere alternativer til bilen” til ”fremme et varieret udvalg af
mobilitetsformer for at give flere alternativer til bilen i oplandsbyerne og mellem
oplandsbyerne”.
Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen, da en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm indgår i
handlingsplanen.
Helle Frederiksen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen, da en 3. limfjordsforbindelse over Egholm indgår i
handlingsplanen.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med vedtagelsen af Fysisk Vision 2025 i 2013 blev Aalborg Kommunes Mobilitetsstrategi også
vedtaget. Handlingsplanen ”Mobilitet 2040” er dels en udmøntning af Mobilitetsstrategien og dels en afløser
af alle de sektorspecifikke handlingsplaner, der har været på mobilitetsområdet som eksempelvis
Vejudbygningsplanen, Trafiksikkerhedshandlingsplanen, Cykelhandlingsplanen, Parkeringshandlingsplanen
m.fl. Hermed samles visionen, de overordnede mål, målsætninger samt alle handlinger på mobilitetsområdet
i én samlet plan Den strategiske del af planen, der indeholder vision, mål og målsætninger følger den
rullende planlægning og revideres hvert 4. år. Den sidste del af planen er et egentligt handlingskatalog, som
opdateres årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne. Det sektorspecifikke arbejde fortsætter dog, og
pejler fremadrettet op mod mål og målsætninger i ”Mobilitet 2040”, og dette arbejde vil løbende munde ud i
forslag til nye handlinger til handlingskataloget.
Formålet med Mobilitet 2040 er at understøtte et fokus på ”mål før virkemidler”. Derfor udbygges og
opdateres visionen, de overordnede mål og målsætningerne fra Mobilitetsstrategien i denne plan, og de
danner således de fremtidige rammer på mobilitetsområdet. Desuden er formålet med ”Mobilitet 2040”, at
følge op på de langsigtede perspektiver for by- og erhvervsudviklingen i Aalborg Kommune.
Investeringer i infrastrukturen rækker mange år frem i tiden. For at kunne beskrive de langsigtede trafikale
konsekvenser af anlæggelse af en 3. Limfjordsforbindelse, en BRT samt nye byudviklings- og
byomdannelsesområder rækker planen frem til 2040. Dernæst skal planen tilgodese et ønske om at udvikle
et langsigtet beredskab for Aalborgs trafikale udvikling, som tager højde for klimaudfordringerne, ligesom der
indgår tendenser som eksempelvis urbanisering, nye forretningsmodeller og teknologiske nybrud, der vil
påvirke vores samfund i fremtiden. Der beskrives mål og indsatser indenfor en kort tidshorisont frem mod
2025 og det lange perspektiv frem mod 2040.
Planens opbygning
Planens struktur følger tanken om at understøtte et fokus på ”mål før virkemidler”. Således, at der først gives
en indflyvning til det overordnede tema og visionen med planen. Herefter præsenteres de overordnede mål.
Disse mål fungerer som pejlemærker, som målsætningerne og handlingerne skal pejle sig op i mod. Herefter
beskrives de enkelte geografier, som er de strategiske fokusområder, der arbejdes inden for. Der
præsenteres en række målsætninger for de enkelte geografier. Endelig præsenteres, i sidste halvdel af
planen, de handlinger, der skal gennemføres for at opnå de overordnede mål og målsætningerne indenfor
de enkelte geografier.
Bæredygtig mobilitet
”Bæredygtig mobilitet” er planens overordnede tema. Det brede bæredygtighedsbegreb favner både
miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. I det sociale perspektiv er der fokus på at sikre, at alle
har adgang til mobilitet og derigennem adgang til at være en del af samfundet. I et miljøperspektiv handler
det både om et godt nærmiljø og de udfordringer mobiliteten skaber for klimaforandringerne. I et økonomisk
perspektiv handler det om økonomisk ansvarlighed og at udnytte de knappe ressourcer på bedste vis.
Bæredygtig mobilitet handler om, at tænke alle tre perspektiver ind og balancere disse i forhold til den
geografiske kontekst.
Visionen opfordrer til, at ”turde favne fremtiden”. I dag er der tendenser, der vil påvirke vores samfund i
fremtiden som eksempelvis selvkørende køretøjer, nye forretningsmodeller, dårlige sundhedsvaner,
bykvalitet, demografiske forskydninger og e-handel. Tendenser der skal tages højde for, når fremtidens
mobilitet planlægges.
Vi skal være åbne for de nye muligheder som den fremtidige udvikling, specielt teknologien, giver for at løse
vores mobilitetsudfordring - dog skal vi ikke kaste os ukritisk ud i det.
De overordnede mål
Der er opsat 8 helt overordnede mål som pejlemærker for opnåelse af en bæredygtig mobilitet:


0 dræbte og 50% færre alvorligt tilskadekomne i trafikken i 2025 samt 0 alvorligt
tilskadekomne i 2040
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Målet er, at der i 2025 er 0 dræbte i trafikken på de kommunale veje i Aalborg Kommune, og at de
alvorligt tilskadekomne i trafikken er faldet med minimum 50% fra basisåret 2010, mens at det i 2040
er reduceret yderligere til 0 alvorligt tilskadekomne i trafikken på de kommunale veje.


43% af ture i 2025 samt 50% af ture i 2040 foretages på cykel eller ved gang
Målet er, at i 2025 foretages 43% af alle ture i kommunen på cykel eller ved gang, samt at i 2040
foretages 50% af alle ture i kommunen på cykel eller ved gang.



Maks. 20% af ture i 2025 og maks. 15% af ture i 2040 foretages alene i bil
Målet er, at i 2025 foretages maksimalt 20% af alle ture alene i bil, og at i 2040 foretages maksimalt
15% af ture alene i bil.



10% færre støjbelastede boliger i 2025 og 50% færre støjbelastede boliger i 2040
Målet er, at der i 2025 er 10% færre støj- belastede boliger og 10% færre stærkt støjbelastede
boliger langs de kommunale veje end i 2017, og at der i 2040 er 50% færre støjbelastede boliger og
50% færre stærkt støjbelastede boliger langs de kommunale veje end i 2017.



100% fossilfri kollektiv trafik i 2025 og i 2040 100% emissionsfri
Målet er, at den kollektive trafik i 2025 kører 100% fossilfri og i 2040 100% emissionsfri.



100% fossilfrie kommunale køretøjer i 2025 og i 2040 100% emissionsfri
Målet er, at alle kommunale køretøjer i 2025 kører 100% fossilfri og i 2040 100% emissionsfri.



Mobilitet for alle
Målet er, at alle kommunens borgere skal mene, at de er mobile og dermed har adgang til at deltage
i jobs, aktiviteter, sociale relationer mv.



Mere værdi for ressourcerne
Målet er, at når der investeres i mobilitet, får vi mere eller bedre mobilitet for investeringen, eller vi
får opfyldt flere formål med samme investering.

Mobilitetens sammenhænge
Den geografiske og personlige sammenhæng er begge medvirkede til at skabe rammerne for
mobilitetsvalget i hverdagen. Mobilitetsvariationen vil være meget forskellig i de forskellige geografier, da der
er en stor variation af mobilitetsmulighederne. For eksempel er der i Aalborg by høj volumen af kollektiv
trafik, gang- og cykeltrafik mod en lavere variation i landsbyer og åbent land. Samtidig skelnes der i de
enkelte geografier mellem mobilitetsbehov og udfordringer indadtil, i den specifikke geografi, og udadtil i
forhold til forbindelserne til de omkringliggende byer, regionen og til resten af Danmark og verden.
Som kommune ønsker vi at gøre det tydeligt overfor borgere og erhvervsliv, hvilke rammer der er for
mobilitet i kommunens geografier, hvorfor den geografiske kontekst er udgangspunktet for målsætninger og
handlinger.
Kommunens geografi er delt op i Aalborg by, Oplandsbyer samt Landsbyer og åbent land og endelig
behandles også Aalborgs rolle i Norddanmark.
Målsætninger
De målsætninger, der er udpeget for kommunens geografier, angiver den retning, der skal til for at opfylde
målene. Samtidig skelnes der også her mellem mobiliteten indad til og udadtil i geografien.
Eksempelvis er der i oplandsbyerne både en undermålsætning om, at ”de interne korte ture foretages til fods
eller på cykel for at sikre øget sundhed” samt at ”fremme et varieret udvalg af mobilitetsformer for at give
flere alternativer til bilen i oplandsbyerne og mellem oplandsbyerne”.
Handlinger
Som en direkte erstatning for de tidligere vejudbygningsplaner udvides værktøjskassen, fra udelukkende at
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fokusere på nyanlæg og forbedringer af den eksisterende infrastruktur, til også at indeholde indsatser, der
kan sikre en mere effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur, samt forsøg på at påvirke behovet for
mobilitet og valget af transportmiddel. En ”mobilitetens behovspyramide” præsenteres, hvor det anbefales at
have flest indsatser i bunden og færrest i toppen.
1.
2.
3.
4.

Set fra bunden af pyramiden: Påvirkning af behovet for trafik og valget af transportmiddel
Effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur
Forbedring af eksisterende infrastruktur
Nyanlæg.

Da de 4 trin op gennem denne model til en vis grad også afspejler stigende omkostningsniveauer, vil
modellen også kunne lægges til grund for en strukturering og prioritering af indsatserne fremadrettet.
Helhedstænkning og samarbejde på tværs
Aalborg Kommune kan ikke alene løfte opgaven med at opfylde de mål og målsætninger, der opstilles i
”Mobilitet 2040”. Derfor lægges der også i høj grad op til et samarbejde, dels med andre nordjyske
mobilitetsaktører og det nationale plan, men også med erhvervslivet og borgerne. Der er handlinger
inkluderet i handlingskataloget, som Aalborg Kommune ikke er ejer af, men som kommunen i stedet er enten
deltager i, eller hvor der er ydre rammer, som kommunen vil forsøge at påvirke.
Mobilitetsplanen er skabt på tværs af forvaltningerne i Aalborg Kommune, hvor de store hovedaktører har
været Sundheds- og Kulturforvaltningen, Miljø- og Energiforvaltningen samt By- og Landskabsforvaltningen.
Desuden har de store mobilitetsaktører i Region Nordjylland, bl.a. Nordjyllands Trafikselskab, Aalborg Havn
og Aalborg Lufthavn, bidraget med feedback undervejs. Ved at sende ”Mobilitet 2040” i offentlig høring blev
en bredere skare inviteret til at komme med deres kommentarer til planen.
Miljøvurdering
Der er udarbejdet en miljøvurdering af ”Mobilitet 2040”. Den overordnede konklusion er, at ”Samlet set
vurderes ”Mobilitet 2040” at have en positiv indvirkning på miljøet”. Rapporten er vedlagt som Bilag 2 til
indstillingen.
Høringssvar
Der er modtaget 19 høringssvar. Generelt er der i høringssvarene udtrykt stor tilslutning til de visioner og
ambitioner for mere bæredygtig mobilitet i Aalborg Kommune samt de mange handlingstiltag der lægges op
til.
Der er ikke nogen store gennemgående temaer i høringssvarene, men nedenfor er oplistet de emner, der
går igen flere steder:
1. At både visioner, målsætninger og konkrete projekter er beskrevet i en sammenhæng, og at planen
er dynamisk (nævnes af Nordjyllands Trafikselskab og Vodskov Samråd).
2. At der skal laves tiltag til påvirkning af behovet for trafik og valget af transportmiddel (Erhverv
Norddanmark nævner bl.a. delebiler, ændrede mødetider og Mobility as a Service, mens Aalborg
Havn ligeledes nævner ændrede mødetidspunkter).
3. At der skal mere fokus på fodgængere (nævnes af både Seniorrådet og Dansk fodgængerforbund
mens Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker nævner flere målsætninger og tiltag for
fodgængere i sammenhæng med cyklen).
4. At bruge ITS til forbedring af kapacitet og fremkommelighed (nævnes af Erhverv Norddanmark samt
FDM).
5. At etablere knudepunkter og samkørselpladser til omskift mellem transportmidler (nævnes af
Erhverv Norddanmark, Nørholm Samråd og Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker).
6. Kollektiv trafik uden for Aalborg By (nævnes af Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker, Gistrup
Samråd og Gistrup Beboerforening samt Leo Helmer)
7. Vedligeholdelse af eksisterende infrastruktur (nævnes af FDM og CYKLISTFORBUNDET)
8. Efterfølgende involvering i arbejdet med ”Mobilitet 2040” (nævnes af Seniorrådet og Nørholm
Samråd).
Der kan knyttes følgende generelle bemærkninger til de overordnede emner:
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1. At samle visioner, målsætninger og konkrete handlinger i samme plan har netop været en af
hovedformålene med udarbejdelsen af planen. Dels for at skabe et overblik på området, og dels for
at tydeliggøre sammenhængen mellem de forskellige delelementer med fokus på mål før
virkemidler.
2. Tiltag til påvirkning af behovet for trafik og valget af transportmiddel er det nederste niveau i
”mobilitetens behovspyramide” og netop det niveau, hvor der ønskes flest handlinger igangsat.
Derfor er det glædeligt at dette også er nogle af de konkret tiltag, der er foreslået i høringen.
3. Fokus på fodgængere er et område Aalborg Kommune ønsker at opprioritere, hvorfor der i 2019
igangsættes handling nr. 92 ”Analyse og strategi for fodgængernetværk”, hvor der er fokus på dels
at analysere oplevelsen af fodgængernetværket i Midtbyen og på baggrund af de analyser og
erfaringer efterfølgende at formulere en fodgængerpolitik. Dette sker i samarbejde med Center for
Mobilitet og Urbane Studier ved Aalborg Universitet.
4. ITS har generelt været et indsatsområde i Aalborg Kommune de sidste år. I 2018 præsenterede
Aalborg Kommune en ITS Strategi i pixien ”Den smarte vej frem”. Den illustrerede behovet for at
etablere en ITS platform til i højere grad at kunne styre og lede trafikken og for at kunne udsende
relevant rejseinformation. Som en del af handling nr. 13 "Udvikling af koncept for Trafikledelse" er
der fokus på dels at etablere en ITS-platform til at lede og styre trafikken og dels at forslå en række
konkrete handlinger for brug af trafikledelses- eller ITS-løsninger i øvrige mobilitetsprojekter. For at
demonstrere værdien af en ITS platform har Aalborg Kommune fået mulighed for i samarbejde med
Technolution at teste platformen Mobi Maestro på et udvalgt scenarie i 6 måneder samt at evaluere
effekten af denne. Dette bliver iværksat i 2019 under handling nr. 16 ”Test af ITS platformen Mobi
Maestro”.
5. Forslaget om samkørselspladser/knudepunkter vil blive behandlet som en del af handling nr. 61
"Udvikling af knudepunktskoncept". En handling, der allerede er blevet igangsat, som en
videreudvikling af NT’s knudepunktskoncept.
6. Kollektiv trafik udenfor Aalborg vil blive håndteret under handling nr. 9 ”Udarbejdelse af en Kollektiv
Trafikplan”. Den kommende kollektive trafikplan bliver underordnet ”Mobilitet 2040”, således at de
overordnede mål, der er at finde i ”Mobilitet 2040”, også er mål for den kollektive trafik.
7. Handling nr. 73 ”Anvende droner og sensorer til at overvåge vejkapitalen ” kan give et mere
opdateret og nuanceret billede af tilstanden, end der kan opnås ved de nuværende 3-årige
hovedeftersyn mens nr. 74 dækker cykelområdet ”Cykelstiinspektion og bedre/optimeret drift og
vedligeholdelse”. Aalborg Kommune har generelt et stort fokus på kapitalbevarelse, og dette
udmøntes gennem de vedtagne budgetter.
8. Samrådene vil fortsat blive involveret blandt andet gennem de faste møder. Yderligere, vil der blive
igangsat en proces for, hvordan der kan sikres en løbede involvering af kommunens samråd.
Desuden vil der blive igangsat en proces for, hvordan der kan sikres en løbede involvering af
kommunens råd bl.a. seniorrådet og handicaprådet.
Efter høringssvarene er behandlet indstilles det, at byrådet godkender de i starten oplistede ændringer. Alle
høringssvar er vedlagt som Bilag 4, og der er ligeledes et bilag som opsummere de enkelte høringssvar med
besvarelse – Bilag 3.
Processen fremadrettet
Efter vedtagelse af planen vil bl.a. følgende blive iværksat:
 Udarbejdelse af en pixiversion af ”Mobilitet 2040”, der kort, præcist og grafisk fremviser hovedindholdet
fra planen.
 En informations- og forankringsproces af ”Mobilitet 2040”, der har fokus dels på kommunens egne
medarbejdere og samt eksterne samarbejdspartnere.
 Etableret en proces for, hvordan der kan sikres en løbede involvering af kommunens råd, herunder
samråd, seniorrådet og handicaprådet.
 Konkretisering af handlingerne i handlingskataloget samt igangsættelse af 2019-handlingerne.
Økonomiske konsekvenser
Denne version af handlingskataloget indeholder et første forslag til handlinger, der er vurderet nødvendige
for at opnå de overordnede mål samt målsætningerne. Handlingskataloget opdateres årligt i forbindelse med
budgetforhandlingerne.
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Denne version af handlingskataloget er ikke fuldt gennemarbejdet. De handlinger, der ikke allerede har
været en del af budgetforhandlingerne, vil blive kvalificeret frem mod budget 2020, hvor nye handlinger kan
komme med, og andre kan udgå. Størstedelen af handlingerne kommer fra anden planlægning herunder
vedtagne kommune- og lokalplaner.
Planen leverer således ikke i denne første udgave et samlet økonomisk overblik over, hvad det vil kræve at
nå de overordnede mål, men der er alene sat økonomi på allerede forelagte men ikke budgetlagte projekter
samt vedtagne projekter.
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Bilag:
"Mobilitet 2040" - Handlingsplanen
"Mobilitet 2040" - Miljørapport
"Mobilitet 2040" - Høringsbesvarelser
"Mobilitet 2040" - Indkomne høringssvar
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Punkt 4.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.059 og Lokalplan 4-4-118 Blandet bolig,
erhverv, uddannelse mm., Fredrik Bajers Vej, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
2017-045884
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.059.
forslag til Lokalplan 4-4-118.
miljørapporten for Lokalplan 4-4-118 og Kommuneplantillæg 4.059.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Helle Frederiksen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Planerne sikrer udviklingsmuligheder for Aalborg Universitet (AAU), og skaber rammer for et nyt attraktivt
omdrejningspunkt for bylivet i Universitetsområdet ved krydset Bertil Ohlins Vej/Fredrik Bajers Vej.
Dette skal bl.a. sikres ved by- og funktionsmæssig fortætning, ved udlægning af grønne friarealer og ved
etablering af en ny pladsdannelse omkring den fremtidige BRT-station.
Lokalplanen er udformet som en rammelokalplan, dog med byggeretsgivende bestemmelser der muliggør
opførelse af 70 ungdomsboliger med udadvendte funktioner i stueetagen og et nyt universitetsbyggeri i form
af et læringshus/bibliotek mv.
Udformningen af området er udarbejdet i et tæt samarbejde med kerneaktører og borgere i området.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde 3. maj 2018 (punkt 15).
Fordebatten var i perioden 4. - 18. maj 2018.
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget den 23. maj 2019 og byrådet den 17. juni 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-4-118
Kommuneplantillæg 4.059
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning i Universitetsområdet, der muliggør en byfortætning
med boliger, uddannelsesbygninger, butikker mm. ved krydset Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej. Ønsket er
en udløber af den overordnede strategiske planlægning, der skal styrke krydset som et centralt mødested i
bydelen.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde til lokalt centerformål omkring vejkrydset Bertil Ohlins
Vej/Fredrik Bajers Vej. Derved gives der mulighed for, at samlokalisere butikker med en række andre
byfunktioner. Lokalcentret har en lokal betydning og ændrer ikke væsentligt på detailhandelsstrukturen i
forhold til gældende planforhold. Der er udarbejdet en detailhandelsredegørelse.
Bybåndet, som er en fortætningszone i Universitetsområdet, udvides, så hele det nye rammeområde til
lokalcenter er omfattet. I bybåndet gives der mulighed for en by- og funktionsmæssig fortætning, der
medvirker til et levende by- og campusmiljø. Fortætningen skal ske under hensyntagen til de eksisterende
forhold. Byparken skal friholdes for bebyggelse og bibeholdes som et vigtigt fælles opholdsareal og
mødested på campus.
I forbindelse med kommuneplantillægget foretages derudover yderligere tilpasninger i kommuneplanens
rammeområder og bestemmelser, der opdaterer plangrundlaget til de nye udviklingsmål for området. Der
sikres udviklingsmulighederne for Aalborg Universitet og grobund for et mangfoldigt og aktivt byliv.
Der lægges særligt vægt på, at stueetagerne rummer udadvendte funktioner der bidrager til et levende
campusmiljø. Fælles byfunktioner ønskes koncentreret omkring det nye lokalcenterområde for at skabe
synergieffekter og samle kræfterne der tiltrækker bylivet.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen skal både være med til at sikre Universitetets udvikling i de kommende år, og muliggøre
realiseringen af to konkrete byggeprojekter i form af et nyt læringshus/campusbibliotek samt en
studieboligbebyggelse kombineret med øvrige centerfunktioner. Lokalplanen er derfor udformet med
byggeretsgivende bestemmelser for udvalgte delområder, mens den er rammelokalplan for andre. Dele af
planområdets nybyggeri kan således kun realiseres, såfremt der vedtages en ny lokalplan eller
lokalplantillæg.
I den vestlige del af lokalplanområdet sikres et rekreativt opholdsareal – byparken. Omkring krydset Fredrik
Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej sikres der areal til en ny pladsdannelse – Campus Forum.
Områdets anvendelse fastlægges til forskellige offentlige formål, herunder undervisning og forskning samt
blandede byfunktioner som etageboliger, service, butikker, restauranter, kulturelle- og rekreative formål samt
tekniske anlæg. Af hensyn til bylivet i gadeplan må der ikke indrettes boliger i bebyggelsens stueetager ved
Campus Forum. Stueetager skal her udformes som ’aktive facader’ af samme grund.
Planlægningen muliggør opførelse af dagligvarebutikker og mindre udvalgsvarebutikker med et samlet
maksimalt butiksareal på 3.000 m². Dagligvarebutikker må opføres i en størrelse på op til 1.200 m².
Udvalgsvarebutikker må opføres med en størrelse på op til 500 m².
Ny bebyggelse i bybåndet kan opføres i op til 5 etager med en maksimal bygningshøjde på op til 20 meter.
Indenfor det ikke byggeretsgivende delområde åbner lokalplanen mulighed for at indpasse bebyggelser i op
til 7 etager og op til 28 meter. Mod byparken og nabobebyggelsen ved Damstræde nedtrappes
bebyggelserne til en lavere skala, så der sikres en harmonisk overgang.
2

Indenfor de udlagte byggefelter er der en samlet rummelighed på ca. 28.000 m eksklusive parkeringsanlæg.
Primær vejadgang skal ske fra Fredrik Bajers Vej.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af:
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Lokalplan 08-061, 'Universitetsbebyggelse ved Fredrik Bajers Vej', 2003 og
Lokalplan 08-011, 'Universitetscenter og boligområde (AUC, Område A)', 1984.
Lokalplanerne ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 4-4-118 i forbindelse med den endelige
godkendelse.
Lokalplanområdets delområde D er derudover omfattet af lokalplan 1-1-134, BRT-tracé, Aalborg.
Etableringen af BRT i delområde D reguleres efter bestemmelserne i Lokalplan 1-1-134, BRT-tracé, Aalborg.
Begge lokalplaner opretholdes.
Fordebat
Debatperioden forløb fra 4. maj til 18. maj 2018. I debatperioden modtog Aalborg Kommune to henvendelser
fra henholdsvis Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S. Henvendelserne vedrører henholdsvis en
vandledning og et regnvandsbassin, som bør håndteres i forbindelse med en byggeretsgivende
lokalplanlægning.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen. I
miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen.
Økonomi
For at sikre, at kommunen ikke bliver forpligtet til at overtage ejendomme pga. lokalplanens snævre
anvendelsesbestemmelser til offentlige formål, er der fremsendt en erklæring til ejeren, om ikke at ville
kræve ejendommen overtaget af kommunen. Det forudsættes, at underskriften foreligger inden lokalplanens
endelige godkendelse. Gennemførelsen af lokalplanen skønnes således ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 4.059 for nyt centerområde ved Fredrik Bajers Vej, Bertil Ohlins Vej
Udkast til Lokalplan 4-4-118 Blandet bolig, erhverv, uddannelse mm., Fredrik Bajers Vej, Universitetsområdet
(med miljørapport)
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Punkt 5.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.063 og Lokalplan 4-6-107 Boliger, Saltumvej,
Smedegård (1. forelæggelse)
2018-058125
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.063.
forslag til Lokalplan 4-6-107.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Helle Frederiksen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne

Renovering og omdannelse af 12 eksisterende boligblokke med 120 almene boliger (Alabu Bolig)

Lokalplanforslaget muliggør omdannelse af henholdsvis 7 boligblokke i 2 etager (rækkehuse) og 4
punkthuse op til 5 etager (lejligheder), i alt ca. 150 boliger

Hovedparten af eksisterende beplantning bevares

Kommeplanen ændres fra maks. 2 etager/8,5 m til maks. 5 etager/18 m.

Bebyggelse ligger umiddelbart nord for Planetcentret og langs Astrupstien. Adgang fra Saltumvej.
Stistruktur kobler sig på Astrupstien og kommende førerløse busforbindelse.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 9. maj 2019 og byrådet den 27. maj 2019
Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-107
Kommuneplantillæg 4.063 for et område ved Saltumvej
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Lokalplanområdet består i dag af 12 boligblokke, der er placeret i grønne omgivelser, med fællesaktiviteter
og 3 store parkeringsarealer ud mod Saltumvej. Lokalplanen muliggør en omdannelse og revitalisering af det
eksisterende område til attraktive, tidssvarende og varierende boligtyper af rækkehuse og punkthuse i en
fortsat åben og grøn struktur. Området omdannes fra de nuværende 120 boliger til ca. 150 boliger fordelt på
7 stænger med 2 etagers rækkehuse, samt 4 punkthuse i 3-5 etager. Boligerne skal placeres helt eller
delvist på de eksisterende sokler.
Kommuneplanen giver i dag mulighed for etageboliger på maks. 2 etager og 8,5 meter. Kommuneplantillæg
4.063 foreslår dette ændret til 5 etager, samt maks. 18 meter, som muliggør en blandet bolig- og
typologisammensætning.
Lokalplanens indhold
Området opdeles i to delområder. Indenfor delområde A kan der opføres etageboliger i op til 5 etager
(punkthuse), hvor de specifikke højder på punkthusene er angivet for de markerede byggefelter. Indenfor
delområde B kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger i op til 2 etager. Det eksisterende
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fælleshus bevares. Derudover gives der mulighed for at etablere nye fælles faciliteter, såsom værksted,
væksthus mv.
Fælles for delområderne skal bebyggelsen udføres i blankt tegl, for at opnå en sammenhæng i arkitekturen.
For at bryde skalaen og give hver bebyggelse en egen identitet, skal facaderne fremstå i forskellige nuancer
af lyse og dæmpede teglfarver, som ikke må være kontrasterende.
Facaden skal gives en rytme og variation via relieffer i tegl, som er med til at bibringe facaden en særlig
stoflighed og karakter. Punkthuse forsynes med altaner og rækkehusene med adgang i terræn.
Omkring punkthusene er der foretaget skyggestudier, som viser, at placeringerne og højderne ikke vil give
skyggegener til nabobebyggelser på Skallerupvej.
Planen sikrer, at bebyggelse og beplantning planlægges under hensyntagen til at bevare og forstærke
områdets grønne karakter. Området indrettes med ny infrastruktur i form af boligveje med parkering tæt på
boligen, samt grønne friarealer langs boligveje. Der etableres en central grønning i centrum af bebyggelsen
med fælles aktiviteter, og friholdt af biltrafik, så det bliver et sted, hvor områdets beboere trygt kan færdes til
fods.
Vejadgangen til området fastholdes via Saltumvej. Parkeringsforholdene ændres, således der etableres
boligveje, der giver mulighed for parkering tæt på boligen. Boliggaderne udformes med mulighed for
sideparkering og 90 graders parkering. I området anlægges der 1 parkeringsplads pr. bolig i forbindelse med
ibrugtagning. Derudover udlægges der ½ parkeringsplads pr. bolig til evt. fremtidig brug.
Der etableres stiforbindelser internt i området og til den kommende førerløse busforbindelse mod vest langs
Astrupstien og mod nord langs Jerupstien.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen medfører udgifter til grundkapital. Der er i budgettet afsat grundkapital til 30
nye boliger.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 4.063 for et område ved Saltumvej
Udkast til Lokalplan 4-6-107 Boliger, Saltumvej, Smedegård
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Punkt 6.

Godkendelse af Aalborg Kommunes deltagelse i ejendomsmessen MIPIM
2017-015983
By – og Landskabsforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender,
at Aalborg Kommune deltager i ejendomsmessen, MIPIM i Cannes i perioden 12. marts - 15. marts 2019,
at formålet med deltagelse er at forfølge strategien om at udbygge kendskabet blandt investorer –
pensionsselskaber, ejendomsselskaber og developere - til investeringsmulighederne i Aalborg,
at Aalborg Kommune bruger messen til at skabe interesse for området langs Jyllandsgade/
Håndværkerkvarteret, Løvvangområdet, Sygehus Nord, området ved Scoresbysundvej og
Universitetsboulevarden,
at Aalborg Kommune herudover indgår aftale med Rådgivnings- og Erhvervsmæglervirksomheden Sadolin &
Albæk om at aftale møder med developere og ejendomsselskaber med henblik på at udbrede kendskabet til
fremtidige byudviklingsprojekter,
at der afsættes et beløb i størrelsesorden 400.000 kr., som finansieres af Borgmesterens Forvaltning og By–
og Landskabsforvaltningen med 50% til hver, og
at borgmester Thomas Kastrup-Larsen og rådmand Hans Henrik Henriksen deltager som repræsentanter
for Aalborg Kommune.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune har nu i en årrække deltaget i MIPIM, der er en af verdens største ejendomsmesser.
Deltagelse i messen igennem de seneste 4 år har været en medvirkende årsag til, at der blandt investorer
og developere er kommet mere fokus på investeringsmulighederne i Aalborg, og i den samme periode har vi
kunnet se, at investorinteressen har ført til konkrete ejendomssalg og investeringer i Aalborg Kommune.
Det helt centrale fokus for Aalborg Kommunes deltagelse i MIPIM 2019 vil være at skabe opmærksomhed
omkring en række kommende byudviklingsprojekter i Vækstaksen, som vil medvirke til at understøtte
grundlaget for investeringen i udbygningen af den kollektive trafik med det nye +BUS-system. Efter salget af
arealerne på Stigsborg Havnefront vil det ligeledes være interessant at markedsføre området og præsentere
de aktuelle investeringsmuligheder.
Det er herudover vigtigt, at Aalborg Kommune løbende synliggør de mange potentielle byudviklingsområder
og byomdannelsesprojekter, der vil komme på dagsordenen i de kommende år. I den sammenhæng vil det
være interessant at medbringe informationer om Sygehus Nord, Gåsepigetorvet, byudvikling langs
Universitetsboulevarden og Jyllandsgade/Håndværkerkvarteret.
Deltagelse i MIPIM skal fortsat betragtes som en strategisk indsats, der over en årrække skal markere
Aalborg som en udviklingsorienteret kommune, hvor der arbejdes målrettet med at skabe en fremtidsrettet
byudvikling og etablering af spændende investeringsmuligheder.
Møderne
Sadolin & Albæk er en uafhængig virksomhed inden for rådgivning vedrørende erhvervsejendomme. Firmaet
har et stort netværk til pensionskasser, investorer etc. Firmaet vil bistå med at aftale møder/kontakter
hjemmefra og improviseret i Cannes.
På de separate møder vil Aalborg bl.a. præsentere:
 Aalborgs vision med påpegning af kontinuitet i den politiske strategi for byens udvikling
 De økonomiske, demografiske etc. data for by og kommune samt byens historiske udvikling i nyere tid.
 Den strategiske byudvikling med udvalgte planlagte og finansierede projekter og indsatser.
Herudover er der arrangeret et særskilt møde med en række af interessenterne på det Aalborgensiske
boligmarked, hvor borgmester Thomas Kastrup-Larsen vil orientere om aktuelle og kommende projekter i
Aalborg Kommune.
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Punkt 7.

Godkendelse af udlandsrejse - rådmand Jørgen Heins deltagelse i studietur til
Galway, Irland.
2018-062197
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at rådmand Jørgen Hein deltager i
studietur til Galway, Irland.
Sagsbeskrivelse
ForvaltningsMedUdvalget i Ældre- og Handicapforvaltningen (FMU-ÆH) skal på studietur til Galway, Irland.
På studieturen skal ForvaltningsMedUdvalget se og høre om følgende emner:
Konsekvenser for Irland ved Brexit
Social inklusion for sindslidende
Innovation
Genoptræning / træning / aktivitet
Besøge plejehjem – offentligt / privat
Intro til deres Med-system – medarbejderinddragelse
Erhvervet hjerneskade/autisme.
Beslutning:
Godkendt.
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Bilag:
Godkendelse af udlandsrejse - rådmand Jørgen Heins deltagelse i studietur til Galway, Irland.
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Punkt 8.

Godkendelse af Sundhedspolitik 2019-22
2018-011957
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedspolitik 2019-22 med følgende
supplering af forordet:
Sundhedspolitikken bidrager til realiseringen af Aalborg Kommunes grundfortælling og pejlemærker. Vi
udvikler os sammen! ligger som et grundlag for sundhedspolitikken, idet fællesskaber er en integreret del af
tækningen i pejlemærker og handleplaner. Sundhedspolitikken adresserer desuden i særlig grad
pejlemærket I fællesskab, hvor vi dels ”… tager hånd om de medborgere, der har brug for hjælp”, dels ”… giver
hinanden mulighed for at leve et sundt, meningsfuldt og selvstændigt liv”.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
I marts 2018 blev resultaterne fra Sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det” offentliggjort. Den
viste med al tydelighed, at vi i Aalborg Kommune står over for store udfordringer. På alle de faktorer som vi
ved har betydning for udvikling af livsstilssygdomme, kan vi se en negativ udvikling: mange unge begynder
at ryge og drikker for meget alkohol, stadig flere er fysisk inaktive, stadig flere er svært overvægtige, og der
er en stor stigning i borgere med dårlig mental sundhed – særligt blandt de unge. Denne udvikling er en
national tendens, som går på tværs af alle aldersgrupper. Men det gør ikke udfordringen mindre i Aalborg
Kommune.
Vi står således overfor en stor udfordring, som kalder på handling på tværs af forvaltningerne. Vi skal
intensivere forebyggelsesarbejdet, og implementere de indsatser som virker. Derudover skal vi blive bedre til
at etablere samarbejder med aktører uden for kommunen, så vi når ud til alle de borgere, der gerne vil gøre
noget for deres sundhed. Og så er vi nødt til at turde tænke i nye løsninger og metoder. Derfor sætter
Sundhedspolitik 2019-22 fokus på handling. Det gør vi ved, at forvaltningerne allerede ved indgangen til
politikperioden, har udarbejdet handleplaner, der er målrette pejlemærkerne i politikken, og de udfordringer
som sundhedsprofilen har vist os.
69 nye og forstærkede sundhedsindsatser
Forvaltningernes handleplaner indeholder 69 konkrete forslag til nye og forstærkede sundhedsindsatser som
forvaltningerne vil arbejde med i den kommende politikperiode:





Børn og unge – Der er et særligt fokus på børn og unges sundhed, hvor der er indsatser på tværs af
forvaltningerne. Indsatserne skal styrke børn og unges sundheden i form af fysisk aktivitet, mental
sundhed, forbygge overvægt samt beskytte mod røg og alkohol.
Fysisk inaktivitet – Fysisk inaktivitet var i Sundhedsprofilen den kraftigst voksende risikofaktor.
Forvaltningerne har svaret igen på denne udfordring ved, at alle handleplanerne indeholder
indsatser der skal fremme fysisk aktivitet.
Mental sundhed – Sundhedsprofilen understregede at mental sundhed er en kæmpe udfordring, og
at mange har et dårligt mentalt helbred, stress eller er ensomme. Derfor har alle forvaltninger
målrettede indsatser, som kan fremme den mentale sundhed hos Aalborg Kommunes borgere.
Ulighed i sundhed – Ulighed i sundhed er en udfordring, som går på tværs af alle målgrupper. Derfor
har alle forvaltninger i deres handleplaner forslag til indsatser, der er målrettet at mindske uligheden i
sundhed.

De nye og forstærkede sundhedsindsatser bygger videre på det arbejde, som allerede foregår i
forvaltningerne, og har udgangspunkt i forvaltningernes kerneopgaver. I bilag 3 fremgår det i overskriftsform,
hvilke indsatser forvaltningerne vil iværksætte, og bilag 4 bliver alle indsatserne i forvaltningerne
handleplaner beskrevet yderligere.
Vi er kommet langt med sundhedsfremme og forebyggelse
Vi er i Aalborg Kommune kommet langt med sundhedsfremme og forebyggelse. Vi har gennem flere år haft
en fremtrædende position i Danmark, hvor mange kigger mod Aalborg, når de skal have inspiration til at løse
aktuelle sundhedsudfordringer. Aalborg Kommune har i mange henseender været modige og innovative i
arbejdet med at fremme borgernes sundhed. Vi er gode til at arbejde på tværs af kommunens forvaltninger,
vi er gode til at tænke sundhed ind i kommunes velfærdsområder, vi arbejder seriøst, systematisk,
forsknings- og vidensbaseret med forebyggelse og sundhedsfremme. Endelig har vi i Aalborg et samlet
Byråd, der på tværs af politiske skel prioriterer sundhedsdagsordnen højt. Det er dette fundament som
Sundhedspolitikken 2019-22, og ikke mindst forvaltningernes handleplaner, står på og fremadrettet skal
medvirke til at vi fastholder en fremtrædende position. Sundhedspolitik 2019-22 sætter retningen og rammen
for kommunes sundhedsfremme og forebyggelsesarbejde de kommende fire år.
Pejlemærkerne videreføres
I den nye sundhedspolitik er de fire politiske pejlemærker og visionen fra Sundhedspolitikken 2015-2018
bibeholdt, da de stadig viser den fornødne retning for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i
kommunen. Sundhedsvisionen er således fortsat:
”I Aalborg Kommune har vi de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan
leve et godt, langt, sundt og aktivt liv.”
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De fire politiske pejlemærker:


Sunde rammer – Sunde rammer handler om indretning og tilgængelighed af det fysiske rum samt
om at beskytte børn og unge imod eksempelvis tobaksrøg og alkohol.



Lighed i sundhed – Social ulighed i sundhed er en af de største sundhedsudfordringer. Der er fortsat
et stort behov for, at vi prioriterer, så alle kommunens borgere har mulighed for at leve et sundt liv.



Mental sundhed – Et stigende antal borgere oplever stress og mistrivsel. Derfor styrker vi
indsatserne for borgere med dårlig mental sundhed og for borgere, der er i risiko for at udvikle dårlig
mental sundhed.



Sundhed i fællesskab – For at alle borgere med behov for og ønske om en forebyggende og
sundhedsfremmende indsats kan gøre noget ved deres sundhed, vil Aalborg Kommune understøtte
lokalsamfund i bl.a. at indgå samarbejder og etablere fællesskaber med lokale aktører og
interessenter.

Endvidere fastholdes beslutningen om, at implementere anbefalingerne på grundniveau i
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om Tobak, Alkohol, Fysisk aktivitet, Mad og måltider og Mental
sundhed. Anbefalingerne skal implementeres i alle relevante dele af kommunens virke.
Høringssvar
Udkast til Sundhedspolitik 2019-22 har været i høring i perioden fra den 1. november til den 17. december
2018. Sundheds- og Kulturforvaltningen har modtaget i alt 10 høringssvar. Sundheds- og Kulturudvalget vil
gerne kvittere for alle de positive og konstruktive bemærkninger, der er kommet til sundhedspolitikken. Flere
af bemærkningerne er blevet indarbejdet i Sundhedspolitikken. Derudover er der en række forslag til
konkrete handlinger, som er blevet videresendt til de relevante forvaltninger.
Alle høringssvarene er samlet i ”Bilag 2 – Høringssvar til Sundhedspolitik 2019-22”. Bilaget indledes med en
opsamling på bemærkningerne i høringssvarene, hvor de bliver kommenteret.
Den videre proces
Handleplanerne er godkendt i de relevante politiske udvalg og arbejdet med implementeringen af
handleplanerne er dermed også forankret i forvaltningerne. Handleplanerne er dynamiske og dermed kan
forvaltningerne udvide deres handleplaner i løbet af politikperioden med nye indsatser, hvis der viser sig et
behov herfor. Der vil blive gennemført en midtvejsevaluering af implementeringen af sundhedspolitikken
ultimo 2020.
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 tværgående fora, der løbende koordinerer indsatserne på sundhedsområdet.
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Bilag:
Bilag 1 - Sundhedspolitik 2019-22.docx
Bilag 2 - Høringsvar til Sundhedspolitik 2019-22
Bilag 3 - Forvaltningernes handleplaner
Bilag 4 - Forvaltningernes indsatsbeskrivelser
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Punkt 9.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 10.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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