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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Godkendelse af Regnskab 2018 - Borgmesterens Forvaltning
2018-095926
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender årsregnskab 2018 for Borgmesterens
Forvaltnings budgetområder og overgiver det til byrådets behandling.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Materialet vil indgå i den videre politiske behandling af årsregnskabet i henhold til reglerne i kommunens
kasse- og regnskabsregulativ.
Aalborg Kommunes regnskab behandles samlet i Magistraten og i byrådet den 29. april 2019.
Regnskab 2018 for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder viser i forhold til korrigeret budget:




Et nettomindreforbrug på drift på 23,6 mio. kr. (sektor Fælles kommunale udgifter, sektor Resultatcentre
og sektor Administration)
Et nettomindreforbrug på sektor Rammebeløb på 0,2 mio. kr.
Et netto merforbrug på anlæg på 0,8 mio. kr.

Nedenfor er afvigelserne vist pr. sektor:
Oprindeligt
budget 2018

Korrigeret
budget 2018

Fælles kommunale udgifter ...................
Resultatcentre ......................................
Administration .......................................

357.234
0
73.695

377.621
424
82.258

Drift i alt................................................

430.929

Rammebeløb ........................................
Drift i alt inkl. sektor Rammebeløb ....

Regnskab
2018

Afvigelse
mellem
regnskab
og
oprindeligt
budget
netto

Afvigelse
mellem
regnskab og
korrigeret
budget netto

357.343
-2.759
82.157

109
-2.759
8.462

-20.278
-3.183
-101

460.303

436.742

5.812

-23.562

92.338

244

0

-92.338

-244

523.267

460.547

436.742

-86.525

-23.806

Fælles kommunale udgifter ...................

47.000

68.936

69.738

22.738

802

Anlæg i alt ............................................

47.000

68.936

69.738

22.738

802

Drift

Sektor

Anlæg

Afvigelser:
-= mindreudgift/merindtægt
+= merudgift/mindeindtægt

Væsentlige afvigelser pr. sektor:
Sektor Fælles kommunale udgifter
I 2018 viser sektoren et mindreforbrug på 20,3 mio. kr. fra følgende aktiviteter/poster:
o

På det samlede forsikringsbudget er der, bl.a. på grund af forskydninger i refusionsbetalinger, et
mindreforbrug på 7,3 mio. kr.

o

På kommunalbestyrelsens samlede konti er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Det er mindreudgifter til
IT (software, hardware og betaling for bredbåndsforbindelser).
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o

Afholdte ikke budgetterede udgifter i forbindelse med det indledende arbejde omkring visionsprocessen
”DNA Aalborg” udgør 0,8 mio. kr. Det er udgifter til konsulenthonorarer, analyser, borgermøder og
workshops mm.

o

Støtte til politiske partier viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. og skyldes, at budgettet ikke er blevet
forhøjet i takt med, at taksten, som fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet, er blevet forhøjet
flere gange. I budget 2019 er der taget højde for takstændringerne.

o

Udgifterne til konsulenthonorarer til afsluttede og igangværende dataanalyser blev 1,7 mio. kr. mindre
end budgetteret i 2018 og skyldes, at der er forskydninger i betalinger mellem 2018 og 2019. Resterende
konsulenthonorar til såvel BDO som Dataproces ApS forfalder først i starten af 2019.
Konsulenthonorarerne finansieres af provenuet fra dataanalyse.

o

På fælles IT-formål er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Det er udgifter til Edoc (arkivering) samt nyt
intranet, som først kommer på tale i 2019. Desuden har der været en ekstraordinær besparelse på
aftalen med IT-Centret på 0,3 mio. kr.

o

Budgettet til tjenestemandspensioner udgør netto 168,4 mio. kr. i 2018 og balancerer ved årets udgang
med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette kan bl.a. henføres til tilkøb af pensionsalder vedrørende
nyansatte tjenestemænd (hovedsagelig skoleinspektører/skoleledere).

o

Den afsatte pulje til udvikling af styringsværktøjer på 0,9 mio. kr. blev ikke anvendt i 2018, men udskydes
og anvendes til BI-projektet og faktureringsprojektet i 2019.

o

IT-fastprisaftalen viser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i 2018 og skal ses i sammenhæng med
kontraktens samlede løbetid over årene 2015-2020. Budgettet indeholder udgifter til Aalborg Kommunes
fælles IT-systemer til løn og økonomi, monopolbrudssystemer, udbetaling Danmark, eBoks mm.

o

På drift af ejendomme er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på grund af udsættelse af planlagte
renoveringsarbejder, som først udføres i 2019. Det gælder f.eks. chaufførhuse (3 stk.), klimaskærm på
Vester Mariendals Mølle og Østersundby Mølle samt akut vedligeholdelse på de bygninger der henhører
under sektoren.

o

Som en følge af ændrede momsregler er tilskuddet til AKKC flyttet fra anlæg til drift fra 2018.

o

Tall Ships Races afholdes i 2019. Her er der nettomerindtægter på 0,8 mio. kr. Det er bl.a. indbetalinger
fra sponsorer og fonde samt overførsel fra 2017, som indgår i beløbet.

o

World Firefighters Games afholdes i 2020. Til betaling af fee (betaling for værtskab) for WFG2020, Host
Night i Sydkorea, markedsføring og etablering af hjemmeside er der anvendt 0,7 mio. kr. i 2018.

o

AK Indkøb viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i 2018. Dette kan primært tilskrives større
bonusindtægter end forventet (bedre brug af aftaler). Herudover 2 vakante stillinger i en stor del af året.

o

De erhvervsrettede projekter under Business Aalborg flyttes fra anlæg til drift i forbindelse med
regnskabsafslutningen. Dette blev aftalt som en overgangsordning for regnskaberne 2017 og 2018. Fra
2019 budgetteres og regnskabsføres projekter med ekstern finansiering under drift.

Sektor Resultatcentre
IT-Centret kan overføre et overskud på 2,3 mio. kr. til status, mens Aak Bygninger kan overføre et overskud
på 0,6 mio. kr.
Herudover er der en mindreudgift på 0,3 mio. kr. på Aak Bygningers regnskab. Det er projektet ”Green
Building”, som er et EU-finansieret projekt i samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen. Beløbet deles mellem parterne i første kvartal 2019. Afvigelsen skyldes
forskydninger i de midler, der modtages fra EU.
Resultatcentrene, skal ”hvile i sig selv ”og overfører årets resultater direkte til status således, at kommunens
likviditet ikke påvirkes.
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Sektor Administration
Samlet set balancerer sektoren med et netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
På sektoren har der været merforbrug, som er blevet dækket ind af tilsvarende mindreforbrug på samme
sektor.
F.eks. har der været merudgifter til løn på 0,7 mio. kr., hvoraf en andel vedrører Visionsprocessen ”Aalborg
DNA”. Herudover er der merudgifter til aktiviteter under Erhvervs-samarbejdskontoen (1,4 mio. kr.),
merudgifter i Borgerservice, specielt til lønninger (1,4 mio. kr.) og merudgifter på fælles konto til
barselsudligning (1,6 mio. kr.) samt manglende indtægter fra rykkergebyrer m.m. (0,7 mio. kr.).
I regnskabet modsvares merudgifterne på andre aktiviteter med mindreforbrug/merindtægter. Det er f.eks.
kontorernes budgetter i Økonomisk afdeling (1,8 mio. kr.), Koncernservice (1,9 mio. kr.), Jobvækstpakken
under Business Aalborg (1,2 mio. kr.), diverse Administrationsbidrag (0,6 mio. kr.), drift af
administrationsbygninger (0,7 mio. kr.), kantineoverskud (0,3 mio. kr.) og rengøring (0,4 mio. kr.).
Sektor Rammebeløb
På sektor Rammebeløb afsættes bevillinger til formål, der vedrører hele kommunen, og som typisk
udmøntes/fordeles via tillægsbevillinger. I 2018 er der således udmøntet/fordelt 92,1 mio. kr. Restbudgettet
på 0,2 mio. kr. forventes overført til 2019.
Sektor Rammebeløb

Oprindeligt
budget 2018

Korrigeret
budget 2018

Udmøntet/for
delt i 2018

Restbudget
2018

Lønpuljer - AKUT ......................................................
Lederuddannelse ……………………………………….
Trepartsinitiativer .......................................................
Dataanalyse ...............................................................
El-indkøb ...................................................................
Stordriftsfordele på tværs af forvaltninger ..................
Indsats i forhold til udsatte familier ............................
Afsat til overenskomstfornyelse 2018 …………………

350
0
17.500
-10.000
-3.000
-2.419
-5.000
94.907

451
350
0
0
0
-557
0
0

101
350
-17.500
10.000
3.000
1.862
5.000
-94.907

451
350
0
0
0
-557
0
0

Sektor Rammebeløb i alt ........................................

92.338

-244

92.094

-244

Fordeling/udmøntning af sektor Rammebeløb:
o
Budgettet afsat til trepartsmidler i alt 17,5 mio. kr. blev fordelt til forvaltningerne (byrådets møde den
19. marts 2018, punkt 8).
o

Dataanalyser har i 2018 indbragt 13,9 mio. kr. mod budgetteret 10 mio. kr. Det resterende provenu på
3,9 mio. kr. er bevilget til finansiering af merudgifter til ekstern konsulentbistand vedrørende
dataanalyser (byrådets møde den 17. december 2018, punkt 3).
For at opfylde budgetkravet i 2018 er der foretaget følgende analyser:





o

Statsrefusion og tilskud på Sociale Ydelser og Integration 2014-2017.
Betalingskommunefolketal 2017.
Statsrefusion på flygtningeområdet. 2014 og 2015.
Moms i regnskabsårene 2012, 2013 og 2014.

På el-indkøb blev der med vedtagelsen af budget 2017 besluttet, at der skulle gennemføres et udbud
af kommunens el-indkøb. Der blev indarbejdet en forventet årlig besparelse på 3 mio. kr.
I 2017 blev besparelsen dækket ind ved hjælp af merindtægter fra dataanalyser (byrådets møde den 9.
oktober 2017, punkt 3).
I 2018 blev der skønnet en besparelse på 1,5 mio. kr., som blev fordelt efter fordelingsnøgle. Forskellen
på 1,5 mio. kr. er i 2018 finansieret af kassebeholdningen (byrådets møde den 29. januar 2018, punkt
8).
Fra 2019 er den årlige besparelse fordelt fuldt ud til forvaltningerne efter fordelingsnøgle.
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o

På rammebesparelsen ”Stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne” blev der på sektor
Rammebeløb fra 2017 og fremefter budgetteret med en årlig besparelse på 4 mio. kr.
I vedtaget budget 2018 blev beløbet reduceret til 2,4 mio. kr., idet der blev fordelt 1,6 mio. kr. til
forvaltningerne – som følge af IT-analysens fase 2, Netværk og Mobiltelefoni.
På baggrund af print-analysen er der i 2018 nu realiseret yderligere 1,2 mio. kr. fordelt efter
fordelingsnøgle og herefter yderligere finansiering fra uforbrugte midler til lønfremskrivning på 0,7 mio.
kr.
Manglende finansiering vedrørende ”Stordriftsfordele i 2018 udgør herefter 0,6 mio. kr. (byrådets møde
den 8. oktober 2018, punkt 3).

o

I 2018 blev der budgetteret med en rammebesparelse på 5 mio. kr. på sektor Rammebeløb vedrørende
”Indsats i forhold til udsatte familier på tværs af forvaltninger”. Besparelsen blev reduceret til 4,5
mio. kr. i forbindelse med behandling af overførsler fra 2017 til 2018. Her blev en ikke forbrugt pulje på
0,5 mio. kr., til igangsætning af indsatsen, overført og nedjusteret i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningens andel i besparelserne for 2018. De 4,5 mio. kr. blev fordelt til de berørte
forvaltninger. (byrådets møde den 8. oktober 2018, punkt 3).

o

Til finansiering af overenskomstfornyelsen 2018, blev der på sektor Rammebeløb afsat 94,9 mio. kr.
Beløbet blev fordelt til forvaltningerne ved tillægsbevillinger (byrådets møde den 8. oktober 2018, punkt
11).

Anlæg 2018
Oprinde
ligt
budget
2018

Korrigeret
budget
2018

Regnskab
2018

Afvigelser
mellem
regnskab
og
oprindeligt
budget

Afvigelser
mellem
regnskab
og
korrigeret
budget

Rammebeløb til vedligeholdelse (1390 ........................ U.
Rammebeløb til vedligeholdelse (1390) .......................... I
Energibesparende foranstaltninger ……………………….
Skipper Clement Plejehjem…………………………………
Medborgerhuset, tagrenovering etape 1 ………………….
Rammebeløb AKKC …………………………………………
Ejendomsanalysen, netto .................................................
Nedrivning af Løvvangskolen ..........................................
Nedrivning af gl. skøjtehal ...............................................
Medborgerhuset, Rendsburggade....................................
North Sea Region (IT- og digitaliseringsprojekt) ..............

35.000
0
0
0
0
8.000
-5.000
5.000
0
0
0

16.739
-5.000
35.000
7.300
11.400
0
-6.393
0
0
10.930
-178

14.463
-5000
35.649
6.444
11.416
0
-1.652
0
168
8.991
122

-20.537
-5.000
35.649
6.444
11.416
-8.000
3.348
-5.000
168
8.991
122

-2.276
0
649
-856
16
0
4.741
0
168
-1.939
300

17,5% tilbagebetalingspligtig kommunal
købsmomsordning (teknisk) ............................................

0

-862

-862

-862

0

Erhvervsrettede projekter (Business Aalborg) .................

4.000

0

0

-4.000

0

Anlæg i alt ......................................................................

47.000

68.936

69.739

22.739

803

Specifikation af projekter:

Afvigelser:
-= mindreudgift/merindtægt
+= merudgift/mindeindtægt

Afvigelser
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (1390)
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Der er i 2018 udført akutte reparationsarbejder på bygninger for i alt 14,5 mio. kr. i udgifter. På skoleområdet
er det reparation af klimaskærm som f.eks. tag, murværk, vinduer og døre (1,6 mio. kr.).
På daginstitutionsområdet er det reparation af facader, låger, hegn, vinduer og døre samt udskiftning af tag
på børnehaven Kærgården samt udbedring af facade og etagedæk vuggestuen Lund/børnehaven Hans
Egede (3,0 mio. kr.)
Herudover har der været akut behov for reparation af sammenfaldne kloakker og af tekniske installationer.
På administrationsbygninger er der foretaget reparationer af klimaskærm som f.eks. tag, døre/vinduer,
facade og murværk.
Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. skyldes en udskydelse af ESCO-projekterne på henholdsvis Ferslev og
Vester Hassing skole – arbejdet er igangsat.
Medborgerhuset, Rendsburggade 2 – ombygning inkl. café
I forbindelse med ombygningen af Medborgerhuset er der på 1. sal foretaget ombygning af mødelokaler, nyt
køkkenområde, personalekøkken samt etablering af handicaptoilet og rengøringsfaciliteter. I stueplan er
foredragssalen blevet renoveret i form af nye lofter, gulve og inventar. Byrådssalen er renoveret samt indkøb
af nyt inventar og belysning samt etablering af en handicaprampe. På gangarealet er der etablering af
køkken- og rengøringsfaciliteter. I forhold til caféen er der foretaget ændringer af lokalerne inkl. ny rørføring.
Herudover er der lavet nye vinduespartier i facaden og etablering af udvendig rampe.
Energibesparende foranstaltninger A, B og C. Projekterne kan lånefinansieres
A. Rammebeløb til Energibesparende foranstaltninger
Af større projekter kan nævnes: Tagudskiftning på Ferslev skole, Vodskov skole, tagudskiftning samt vinduer
og døre på Østre Alle Svømmehal, vinduesudskiftning Boulevarden 13, tagudskiftning og isolering af
dagtilbud Gennem Bakkerne, tagudskiftning og isolering af specialbørnehaven Store Mose Vej 31-33,
ventilation og vinduer børnehaven Blæksprutten, tagudskiftning, isolering, kviste og tagrender foreningshuset
Tinghusgade 5, tagudskiftning og murbinder på Frejlev Hallen og energibesparende tiltag i forbindelse med
ombygningen af Medborgerhuset.
B. Energibesparende foranstaltninger – Skipper Clement Plejehjem – tagudskiftning mm.
Det eksisterende tag er nedbrudt og loftrummet efterisoleret samt ny tagbelægning, nye tagrender og
nedløbsrør. Herudover er samtlige døre og vinduer blevet udskiftet.
C. Energibesparende foranstaltninger – Medborgerhuset, tagrenovering etape 1
Bevilling: Udgifter 11,4 mio. kr.
Første etape er udført i 2018 og består af udskiftning af tagpap, efterisolering, udskiftning af ovenlyskupler,
rytterlys og alu-glas profiler over biblioteket. Herudover er der sket udskiftning af ovenlyskupler, rytterlys på
andre arealer b.la. over trappe til 1. sal ved de nyetablerede grupperum og mødelokaler. Der er bevilliget 9,1
mio. kr. i 2019 til anden etape.
Ejendomsanalysen
Ejendomsanalysen merforbrug på 4,7 mio. kr. skyldes forskydning i salg af ejendomme. F.eks. er salg af
Markusgården udskudt til 2019, hvor salget forventes at ske.
North Sea Region
North Sea Region er et EU-projekt under IT- og Digitalisering. Der har indtil nu været et samlet udlæg på 0,3
mio. kr. Dette beløb forventes at blive udlignet i 2019 i forbindelse med opgørelse af tilskud fra EU.
Tilbagebetalingspligtig momsrefusionsordning
I forbindelse med modtagelse af tilskud fra fonde, private foreninger og institutioner skal den modtagende
afdeling/institution aflevere 17,5% til den kommunale købsmomsordning. I 2018 er der bogført 0,9 mio.kr. i
merindtægt på anlæg på tværs af forvaltningerne. Dette beløb skal senere tilbagebetales via
momsrefusionsordningen.
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Punkt 3.

Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Borgmesterens Forvaltning
2018
2018-095926
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til
reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt
regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i
forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.
Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårigt.
For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også
er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et
særskilt dagsordenspunkt.
I det efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet overføres til 2019 (O) eller er tilført
kassebeholdningen (K). (M) vedrører forsyningsvirksomheder, hvor beløbene indgår i
mellemregningsforholdet med kommunen.

Borgmesterens Forvaltning
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/
M

U
I

16.739
-5.000

14.463
-5.000

-2.276
0

O
-

01.01.18
01.01.18

31.12.18
31.12.18

U
U
U
U
I

35.000
7.300
11.400
6.535
-12.928

35.649
6.444
11.416
7.317
-8.969

649
-856
16
782
3.959

K
K
K
O
O

01.01.18
01.01.18
01.01.18
01.01.18
01.01.18

31.12.18
31.12.18
31.12.18
31.12.18
01.01.18

Påbegyndt

Afsluttet

Borgmesterens Forvaltning
Specifikation af projekter:
Rammebeløb til vedligeholdelse (1390)
Rammebeløb til vedligeholdelse (1390)
Rammebeløb Energibesparende
foranstaltninger *)
Skipper Clement Plejehjem *)
Medborgerhuset, tagrenovering
Ejendomsanalysen, udgifter
Ejendomsanalysen, indtægter

-= mindreudgifter/merindtægt
+= merudgift/mindreindtægt

*) Energibesparende foranstaltninger

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
Sektor Fælles kommunale udgifter
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (16,8 mio. kr.)
Der er i 2018 udført akutte reparationsarbejder på bygninger for i alt 14,5 mio. kr. i udgifter og er primært
anvendt således:
På skoleområdet er det reparation af klimaskærm som f.eks. tag, murværk, vinduer og døre (1,6 mio. kr.).
På daginstitutionsområdet er det reparation af facader, låger, hegn, vinduer og døre samt udskiftning af tag
på børnehaven Kærgården samt udbedring af facade og etagedæk vuggestuen Lund/børnehaven Hans
Egede (3,0 mio. kr.)
Herudover har der været akut behov for reparation af sammenfaldne kloakker og af tekniske installationer
(3,1 mio. kr.).
På administrationsbygninger er der foretaget reparationer af klimaskærm som f.eks. tag, døre/vinduer,
facade og murværk. (1,8 mio. kr.).
Mindre forbruget på 2,2 mio. kr. skyldes en udskydelse af ESCO-projekterne på henholdsvis Ferslev og
Vester Hassing skole – arbejdet er igangsat.
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Rammebeløb til Energibesparende foranstaltninger (35 mio. kr.)
Af større projekter kan nævnes: Tagudskiftning på Ferslev skole, Vodskov skole, tagudskiftning samt vinduer
og døre på Østre Alle Svømmehal, vinduesudskiftning Boulevarden 13, tagudskiftning og isolering af
dagtilbud Gennem Bakkerne, tagudskiftning og isolering af specialbørnehaven Store Mose Vej 31-33,
ventilation og vinduer børnehaven Blæksprutten, tagudskiftning, isolering, kviste og tagrender foreningshuset
Tinghusgade 5, tagudskiftning og murbinder på Frejlev Hallen og energibesparende tiltag i forbindelse med
ombygningen af Medborgerhuset.
Energibesparende foranstaltninger – Skipper Clement Plejehjem – tagudskiftning mm. (7,3 mio. kr.)
Det eksisterende tag er nedbrudt og loftrummet efterisoleret samt ny tagbelægning, nye tagrender og
nedløbsrør. Herudover er samtlige døre og vinduer udskiftet.
Energibesparende foranstaltninger – Medborgerhuset, tagrenovering etape 1 (11,4 mio. kr.)
Første etape er udført i 2018 og består af udskiftning af tagpap, efterisolering, udskiftning af ovenlyskupler,
rytterlys og alu-glas profiler over biblioteket. Herudover er der sket udskiftning af ovenlyskupler, rytterlys på
andre arealer b.la. over trappe til 1. sal ved de nyetablerede grupperum og mødelokaler. Der er bevilget 9,1
mio. kr. i 2019 til anden etape.
Ejendomsanalysen
Ejendomsanalysens mindre indtægter i 2018 skyldes forskydning i salg af ejendomme. Salg af
Markusgården er f.eks. udskudt til foråret 2019.
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Punkt 4.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift.
Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019
2018-095926
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter, og til samme formål som i budget 2018, gives en tillægsbevillling på
9.795.000 kr. i merudgift og 491.000 kr. i merindtægt til budget 2019,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter, til andre formål på sektoren, gives en tillægsbevilling på 6.602.000
kr. i merudgift til budget 2019,
at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på 102.000 kr., i merudgift til budget 2019 (Beløbet er
svarende til mindreforbruget i 2018),
at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på 3.125.000 kr. i merudgift til budget 2019, som
finansieres af mindreforbruget fra sektor Fælles kommunale udgifter,
at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på 1.250.000 kr. til AK Indkøb, som har ændret sektor fra
sektor Fælles kommunale udgifter til sektor Administration med virkning fra vedtaget budget 2019,
at der til sektor Resultatcentre, gives en tillægsbevilling på 259.000 kr. i merudgift til budget 2019 til projekt
”Green Building” under Aak bygninger, og
at der til sektor Rammebeløb gives en tillægsbevilling på netto 244.000 kr. i merudgift til budget 2019, fordelt på
Stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne (mindreudgift 207.000 kr.) og rammebeløb til AKUT-midler
(merudgift 451.000 kr. i 2019).
I alt en overførsel på drift fra 2018 til 2019 på netto 20.886.000 kr.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Med henblik på at overholde servicerammen for 2018 besluttede byrådet den 23. april 2018, at hver
forvaltning skulle sikre, at 50% af de overførte serviceudgiftsbevillinger for 2017 til 2018 skulle kunne
videreføres til Budget 2019 i forbindelse med behandlingen af overførselssagen i 2019. For Borgmesterens
Forvaltning udgør beløbet 7.711.000 kr.
Med indstillingen om, at der overføres 20.886.000 kr.er denne forudsætning overholdt.
Borgmesterens Forvaltnings regnskab 2018 viser et samlet netto mindreforbrug på drift på 23.809.000 kr.
fordelt på sektorer således:





Sektor Fælles kommunale udgifter: -20.281.000 kr.
Sektor Resultatcentre: -3.182.000 kr.
Sektor Administration: -102.000 kr.
Sektor Rammebeløb: -244.000 kr.

Det samlede mindreforbrug på 23,9 mio. kr. foreslås overført og anvendt på sektorerne således:
Sektor Fælles kommunale udgifter
Til samme sektor foreslås overført i alt 15.906.000 kr. til 2019.
Af dette beløb overføres der til de samme formål i 2019 netto i alt 9.304.000 kr. Indeholdt i dette beløb er
også resultatet af de erhvervsrettede projekter med ekstern finansiering under Business Aalborg, da disse
projekter nu er flyttet permanent fra styring under anlæg til styring under drift. De erhvervsrettede projekter
overføres med netto 491.000 kr. i merindtægter til budget 2019.
Til andre formål indenfor sektoren foreslås der anvendt 6.602.000 kr. til: Bidrag til gennemførelse af
Danmarks Indsamlingen i 2019 (1.200.000 kr.) og bidrag til ”Universitarium” 2019 (500.000 kr.). Fra øvrige
poster bl.a. fra Forsikringsbudgettet, Fælles IT-formål og AK-Indkøb anvendes der 4.502.000 kr. til
finansiering af forventede merudgifter på fastprisaftalen i 2019 og fremefter.
Ud over dette forslås der anvendt 3.125.000 kr. til finansiering af udgifter på sektor Administration i 2018.
Det er bl.a. merudgifter til løn, hvoraf en andel vedrører Visionsprocessen og til borgerrådgiver samt
merudgifter til Erhvervssamarbejde.
Endelig overføres AK-Indkøbs mindreforbrug fra sektor Fælles kommunale udgifter til sektor Administration
med 1.250.000 kr. AK-Indkøb ændrede sektor i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019.
Sektor Administration
Mindreforbruget på 102.000 kr. foreslås overført til 2019. Samtidig foreslås der anvendt 3.125.000 kr. fra
sektor Fælles kommunale udgifter - som beskrevet ovenfor. Herved kan kontorerne og fælles formål under
sektor Administration få tildelt en mindre del af egne opsparinger. (Økonomisk Afdeling 400.000 kr. Drift af
administrationsbygninger 383.000 kr. Kantineoverskud 262.000 kr., Koncernservice 1,0 mio. kr.,
Jobvækstpakken under Business Aalborg 1.182.000 kr.).
Endelig overføres AK-Indkøbs mindreforbrug fra sektor Fælles kommunale udgifter til sektor Administration
med 1.250.000 kr.
Sektor Resultatcentre
På sektor Resultatcentre overføres årets resultater direkte til status (2.917.000 kr.) med undtagelse af
mindreforbruget på projet ”Green Building” som overføres til drift til projektets videreførelse i 2019.
Overførsel til 2019 til sektor Resultatcentre i alt 259.000 kr.
Sektor Rammebeløb
Tilbage på sektor Rammebeløb er der en uforbrugt pulje på i alt 244.000 kr. Det er fra pulje til AKUT-midler
på 451.000 kr. og fra pulje til lederuddannelse på 350.000 kr. Ud over dette mangler der at blive udmøntet
en besparelse på 557.000 kr. på ”Stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne”. Det foreslås, at de 350.000
kr. fra puljen til lederuddannelse anvendes til delvis finansiering af ”Stordriftsfordele”. Herefter kan der
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overføres 451.000 kr. i merudgift til AKUT-midler og 207.000 kr. i mindreudgift til ”Stordriftsfordele” til budget
2019.
Overførsel af drift fra 2018-2019 pr. sektor:
1.000 kr.

Mindre/merforbrug
regnskab
(1)

Heraf
overføres
til (+)
anlæg
netto
(2)

Heraf
overføres til
(+) andre
sektorer

Overføre
s til
status

Overføre
s
ikke

Overføres til
samme
sektor
(budget 2019)

(3)

(4)

(5)

(6)

Borgmesterens Forvaltning
Fælles kommunale udgifter...
Resultatcentre.......................
Administration .......................

-20.281
-3.182
-102

0
0
0

4.375
0
-4.375

0
2.917
0

0
6
0

15.906
259
4.477

I alt .......................................

-23.565

0

0

2.917

6

20.642

Rammebeløb ........................

-244

0

0

0

0

244

I alt .......................................

-23.809

0

0

2.917

6

20.886

Økonomiske konsekvenser
Overførsler fra 2018 til 2019 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2019
Nettodriftsudgifter

Sektor Fælles kommunale udgifter i alt – til overførsel regnskab 2018

20.281

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:

-4.375
0
0

IV. Overføres ikke:

0

Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift 2019 ......................................

15.906

Beløbet anvendes til:
Samme formål:
Fælles informationsudgifter ....................................................................................

171

Udlæg for Art Center og Saracenoværk på ”Spritten” ...........................................
Forskydning i udgifter fra valg i 2017 overføres til valgbudget 2019 .....................

-61
-402

Aalborg Regatta .....................................................................................................
MTB Marathon, overføres til markedsføring i 2019 ...............................................

-130
75

World Firefighters Games 2019, indbetalinger fra fonde og sponsorer mm. ..........
Tall Ships Races 2019 ..........................................................................................

-745
767

Aalborg projekter, Business Aalborg ......................................................................
Projektdel Business Aalborg- med ekstern finansiering ........................................

300
-569

Nye projekter i 2019 med forbrug i 2018 – med ekstern finansiering .....................
Fastprisaftalen .......................................................................................................

78
3.684
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Overførsel 2019

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter
Dataanalyse, til konsulenthonorarer ......................................................................
Sekretariat for Rammeaftaler ................................................................................

1.682
304

Sekretariat for Sundhedsaftaler .............................................................................
Forsikringer ...........................................................................................................

24
1.000

AKKC- forpligtelse med køkken (regning fra 2018 til betaling i 2019) ...................
Udvikling af styringsværktøjer og faktureringsprojekt .............................................

350
987

Drift af ejendomme - Aak bygninger ......................................................................
Fælles personaleområder BF (Koncernservice) ....................................................

1.621
168

Andre formål:
Bidrag til Universitarium 2019 ...............................................................................
Gennemførelse af Danmarks Indsamling 2019 ......................................................
Fastprisaftalen:

500
1.200

Fra IT-fælles formål anvendes til Fastprisaftalen ..................................................

1.925

Fra Forsikringer anvendes til Fastprisaftalen ........................................................
Fra øvrige mindreforbrug på sektoren anvendes til Fastprisaftalen .......................

2.068
509

Fra AK-indkøb afvendes til Fastprisaftalen ............................................................

400

I alt

15.906

Overførsel 2019

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter
Sektor Resultatcentre i alt – til overførsel regnskab 2018

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:

3.182
0
0

III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:

0
-6

Sektor Resultatcentre i alt - til drift 2019 ............................................................

3.176

Beløbet anvendes til:
Overføres til status:
IT-Centret ...............................................................................................................

2.330

Aak Bygninger ........................................................................................................

587

Samme formål:
Projekt ”Green Building” Aak Bygninger .................................................................
I alt

259
3.176

Overførsel 2019

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter
Sektor Administration i alt – til overførsel regnskab 2018

I. Søges overført til andre sektorer:
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Overførsel 2019

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:

3.125
0

IV. Overføres ikke:

0

Sektor Administration i alt - til drift 2019 ...........................................................
Beløbet anvendes til:

4.477

Samme formål:
Jobvækstpakken, Business Aalborg ......................................................................

1.182

Drift af administrationsbygninger ...........................................................................
Kantineoverskud ....................................................................................................

383
262

Kontorer:
Finanskontor ..........................................................................................................

100

IT- og Digitalisering ................................................................................................
Juridisk kontor .......................................................................................................

100
100

Økonomikontor .......................................................................................................
Koncernservice, Lønkontor, HR ............................................................................
AK-Indkøb ..............................................................................................................

100
1.000
1.250

I alt

4.477

Overførsel 2019

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter
Sektor Rammebeløb i alt – til overførsel regnskab 2018

244

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:

0
0

III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:

0
0

Sektor Rammebeløb i alt - til drift 2019 ..............................................................

244

Beløbet anvendes til:
Samme formål:
AKUT-midler...........................................................................................................
Ej udmøntet besparelse vedrørende ”Stordriftsfordele på tværs af
forvaltningerne udgør 557.000 kr. i 2018.

451
-207

Andre formål:
Til delvis finansiering af ovennævnte besparelse på ”Stordriftsfordele”
anvendes uforbrugt rammebeløb til lederuddannelse i alt 350.000 kr.
Besparelsen på ”Stordriftsfordele” udgør herefter -207.000 kr., som overføres
til 2019.
I alt
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Punkt 5.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, anlæg.
Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019
2018-095926
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling til Ejendomsanalysen på 783.000 kr. i
mindreudgift og 3.958.000 kr. i merindtægt til budget 2019,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling i merudgift til projekt 1390 Rammebeløb til
udvendig vedligeholdelse på 2.276.000 kr., til budget 2019,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling i merudgift til Renovering af
Medborgerhuset (Ombygning og Cafe) på 1.939.000 kr. til budget 2019,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling til IT- og Digitaliseringsprojektet North Sea
Region på 300.000 kr. i mindreudgift til budget 2019, og
at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling vedrørende nedrivning af gammel
skøjtehal, Samsøgade 45A på 168.000 kr. i mindreudgift til budget 2019.
Den samlede indstilling om overførsel fra 2018 til 2019 på anlæg i Borgmesterens Forvaltning udgør 2.965.000
kr. kr. i merudgift og 3.958.000 kr. i merindtægt til budget 2019 – i alt netto 994.000 kr. i mindreudgift til budget
2019.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Regnskabet viser et samlet netto merforbrug på 803.000 kr. Heraf foreslås overført netto 994.000 kr. i
mindreudgift til budget 2019, mens restbeløbet fra afsluttede anlægsprojekter i 2018 på i alt 191.000 kr.
tillægges kassebeholdningen.
Anlæg 2018
Oprindeligt
budget
2018

Korrigeret
budget
2018

Regnskab
2018

Afvigelse
mellem
regnskab og
korrigeret
budget

Specifikation af projekter:
Rammebeløb til vedligeholdelse (1390) ………………….
Rammebeløb til Energibesparende foranstaltninger ……
Skipper Clement Plejehjem…………………………………
Medborgerhuset, tagrenovering etape 1 ………………….
Rammebeløb AKKC …………………………………………
Ejendomsanalysen ..........................................................
Nedrivning af Løvvangskolen ..........................................
Nedrivning af gammel skøjtehal ......................................
Medborgerhuset Rendsburggade .....................................
North Sea Region (IT- og Digitalisering) ..........................

35.000
0
0
0
8.000
-5.000
5.000
0
0
0

11.739
35.000
7.300
11.400
0
-6.393
0
0
10.930
-178

9.463
35.649
6.444
11.416
0
-1.652
0
168
8.991
122

-2.276
649
-856
16
0
4.741
0
168
-1.939
300

17,5% tilbagebetalingspligtig kommunal
købsmomsordning (teknisk) ............................................

0

-862

-862

0

Erhvervsrettede projekter (Business Aalborg) .................

4.000

0

0

0

Anlæg i alt ......................................................................

47.000

68.936

69.739

803

Afvigelser:
-= mindreudgift/merindtægt
+= merudgift/mindeindtægt

Oversigt overførsel af anlæg fra 2018-2019
1.000 kr.
Mindre/merforbrug
regnskab
(1)

Overføres Overføres til (til (-)/ fra(+) )/ fra(+) andre
anlæg
forvaltninger/s
netto
ektorer
(2)

(3)

Overføres
til status

Overføres
ikke

(4)

(5)

Overføres
til samme
sektor
(budget
2018)
(7)

Borgmesterens Forvaltning
Fælles kommunale udgifter.......

803

0

0

0

-191

994

I alt ..........................................

803

0

0

0

-191

994

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (1390)
Bevilling: Udgifter 16,8 mio. kr. og indtægter 5 mio. kr.
Regnskab: Udgifter 14,5 mio. kr. og indtægter 5 mio. kr.

Der er i 2018 udført akutte reparationsarbejder på bygninger for i alt 14,5 mio. kr. i udgifter. Beløbet er
primært anvendt således:
På skoleområdet er det reparation af klimaskærm som f.eks. tag, murværk, vinduer og døre (1,6 mio. kr.).
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På daginstitutionsområdet er det reparation af facader, låger, hegn, vinduer og døre samt udskiftning af tag
på børnehaven Kærgården samt udbedring af facade og etagedæk vuggestuen Lund/børnehaven Hans
Egede (3,0 mio. kr.).
Herudover har der været akut behov for reparation af sammenfaldne kloakker og af tekniske installationer
(3,1 mio. kr.).
På administrationsbygninger er der foretaget reparationer af klimaskærm som f.eks. tag, døre/vinduer,
facade og murværk. (1,8 mio. kr.)
Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. skyldes en udskydelse af ESCO-projekterne på henholdsvis Ferslev og
Vester Hassing skole. Arbejdet er igangsat og beløbet forventes overført til 2019.
at

Energibesparende foranstaltninger, hvor projekterne kan lånefinansieres: A, B og C
A. Rammebeløb til Energibesparende foranstaltninger
Bevilling: Udgifter 35 mio. kr.
Regnskab: Udgifter 35,6 mio. kr.

Af større projekter kan nævnes: Tagudskiftning på Ferslev skole, Vodskov skole, tagudskiftning samt vinduer
og døre på Østre Alle Svømmehal, vinduesudskiftning Boulevarden 13, tagudskiftning og isolering af
dagtilbud Gennem Bakkerne, tagudskiftning og isolering af specialbørnehaven Store Mose Vej 31-33,
ventilation og vinduer børnehaven Blæksprutten, tagudskiftning, isolering, kviste og tagrender foreningshuset
Tinghusgade 5, tagudskiftning og murbinder på Frejlev Hallen og energibesparende tiltag i forbindelse med
ombygningen af Medborgerhuset.
Projektet er afsluttet.
B. Energibesparende foranstaltninger – Skipper Clement Plejehjem – tagudskiftning mm.
Bevilling: Udgifter 7,3 mio. kr.
Regnskab: Udgifter 6,4 mio. kr.

Det eksisterende tag er nedbrudt og loftrummet efterisoleret samt ny tagbelægning, nye tagrender og
nedløbsrør. Herudover er samtlige døre og vinduer udskiftet.
Projektet er afsluttet.
C. Energibesparende foranstaltninger – Medborgerhuset, tagrenovering etape 1
Bevilling: Udgifter 11,4 mio. kr.
Regnskab: Udgifter 11,4 mio. kr.

Første etape er udført i 2018 og består af udskiftning af tagpap, efterisolering, udskiftning af ovenlyskupler,
rytterlys og alu-glas profiler over biblioteket. Herudover er der sket udskiftning af ovenlyskupler, rytterlys på
andre arealer b.la. over trappe til 1. sal ved de nyetablerede grupperum og mødelokaler. Der er bevilget 9,1
mio. kr. i 2019 til anden etape.
Projektet er afsluttet.
Ejendomsanalysen
Bevilling: Netto -6,4 mio. kr.
Regnskab: Netto -1,7 mio. kr.

Ejendomsanalysen merforbrug på 4,7 mio. kr. skyldes forskydning i salg af ejendomme. Salg af
Markusgården er udskudt til 2019, hvor salget forventes at ske i foråret 2019.
Nedrivning af gammel Skøjtehal Samsøgade 45A
Bevilling: 0
Regnskab: - 0,2 mio. kr.

Merforbruget overføres til færdiggørelse i 2019.
Medborgerhuset, Rendsburggade 2 – ombygning inkl. café
Bevilling: Udgifter 10,9 mio. kr.
Regnskab: Udgifter 9,0 mio. kr.
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I forbindelse med ombygningen af Medborgerhuset er der på 1. sal foretaget ombygning af mødelokaler, nyt
køkkenområde, personalekøkken samt etablering af handicaptoilet og rengøringsfaciliteter. I stueplan er
foredragssalen blevet renoveret i form af nye lofter, gulve og inventar. Byrådssalen er renoveret samt indkøb
af nyt inventar og belysning samt etablering af en handicaprampe. På gangarealet er der etablering køkkenog rengøringsfaciliteter. I forhold til caféen er der foretaget ændringer af lokalerne inkl. ny rørføring.
Herudover er der lavet nye vinduespartier i facaden og etablering af udvendig rampe (9,0 mio. kr.).
Mindreforbruget i 2018 – i alt 1,9 mio. kr. foreslås overført til 2019.
North Sea Region
Bevilling: -0,2 mio. kr.
Regnskab: 0,1 mio. kr.

North Sea Region er et EU-projekt under IT- og Digitalisering. Der har indtil nu været et samlet udlæg på 0,3
mio. kr. Dette beløb forventes at blive udlignet i 2019 i forbindelse med opgørelse af tilskud fra EU.
Budgetmæssige konsekvenser

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)
Udgifter

Indtægter

Sektor til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018

-3.036

3.838

Beløb fremkommer ved:
Rammebeløb til vedligeholdelse (projekt 1390) …………………………………
Rammebeløb Energibesparende foranstaltninger ..................................................
Skipper Clement Plejehjem, energibesparende foranstaltninger ..........................
Medborgerhuset, Tagrenovering, energibesparende foranstaltninger ....................
Ejendomsanalysen .................................................................................................
Nedrivning af gammel skøjtehal, Samsøgade 45 ..................................................
Medborgerhuset, ombygning og cafe ...................................................................
North Sea Region (IT- og Digitalisering) ..............................................................

-2.276
649
-856
16
783
168
-1.939
300

Overføres ikke: I alt 191.000 kr. som lægges i kassen:
Rammebeløb til energibesparende foranstaltninger ..............................................
Skipper Clement Plejehjem, tagrenovering mm. ..................................................
Medborgerhuset, tagrenovering, etape 1 ................................................................

-649
856
-16

I alt til overførsel budget 2019

-2.964

3.958

3.958

Beløbet anvendes til:
Rammebeløb til vedligeholdelse (1390) ................................................................
Ejendomsanalysen 2019 .......................................................................................
Nedrivning af gammel skøjtehal, Samsøgade .......................................................
Medborgerhuset Rendsburggade, renovering og cafe ...........................................
North Sea Region (It- og Digitalisering) ...............................................................

2.276
-783
-168
1.939
-300

Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til anlæg 2019 .................................

2.964
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Punkt 6.

Godkendelse af kommunegaranti - Boligforeningen Enggaarden afdeling 1
2019-013064
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der stilles 100% kommunegaranti på lån på
5.100.000 kr. til vedligeholdelse i Boligforeningen Enggaarden, afdeling 1.
Helle Frederiksen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Boligforeningen Enggaarden, afdeling 1 udgør 365 boliger, og er et resultat af en sammenlægning af 19
tidligere afdelinger.
På baggrund af en tilstandsrapport for ejendommene Gl. Stadionvej 4 og 6, udført af Ingeniørfirmaet DGE,
blev det i et afdelingsmøde den 23. august 2017 besluttet at gennemføre en renovering, der omfattede tage,
facadefuger, trapper, svalegange mv. Renoveringen er gennemført.
Projektet beløber sig til ca. 7,2 mio. kr. Efter brug af trækningsret og henlæggelser tilbagestår et beløb på
5,1 mio. kr., der ønskes finansieret ved et 30-årigt realkreditlån.
Forvaltningen anbefaler, at der stilles garanti jf. almenboliglovens § 98.
Kommunalbestyrelsen kan yde garanti for lån jf. § 118, stk. 4, 3. pkt. med en maksimal løbetid på 30 år til
ekstraordinære renoveringsarbejder. Garantien beregnes efter § 127, 2.-4. pkt.
Garantistillelsen vurderes som ekstraordinær, da boligselskabet af kreditforeningen er blevet stillet i udsigt,
at det var muligt at optage lånet og bl.a. modtog et lånetilbud inkl. omlægning af foranstående lån.
Boligforeningen fandt ikke låneomlægning ønskværdig og vurderede samtidig, at belåningen var under 80%
af værdiansættelsen i hele afdeling 1 og i afdelingens ejendomme på Gl. Stadionvej. Imidlertid anvendes nu
60% af værdiansættelsen som grænse.
Boligforeningen Enggaarden har fået en lignende garantistillelse i foråret 2015. Dengang blev det
understreget, at boligforeningen skulle finde en permanent løsning, hvormed fremtidige arbejder ikke ville
kræve kommunegaranti. Tilsynet har indskærpet dette igen og samtidig meddelt boligforeningen, at
fremtidige renoveringsarbejder først kan igangsættes, når der er en dokumenteret afklaring af finansieringen,
der kan danne grundlag for tilsynets accept.
Boligforeningen Enggaarden består af omkring 400 lejemål. Der er stor fokus på at udvikle boligforeningen,
så den er omkostningseffektiv og med en sund økonomi. Det er baggrunden for, at boligforeningen tidligere
godkendte sammenlægninger af 19 tidligere afdelinger. Endvidere satses der på at holde huslejerne i et
fornuftigt leje, hvilket også afspejler sig i omkostningssiden. Derudover planlægger boligforeningen 2 nye
afdelinger på Koldsmindevej og Lundevej (en del af boligprogrammet 2017).
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Punkt 7.

Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger
2018-027043
Skoleforvaltningen indstiller at Skoleudvalget godkender,
at der oprettes 7 vuggestuepladser i tilknytning til Bislev Landsbyordning ud fra givet forslag
at der oprettes 8 vuggestuepladser i tilknytning til Hou Landsbyordning, og der besluttes hvilket af forslagene,
der skal arbejdes videre med
Skoleudvalget har godkendt indstillingen med nedenstående bemærkninger, men Bjarne Sørensen og Søren
Kusk ønsker sagen forelagt byrådet til behandling.
Godkendelsen er under forudsætning af, at finansieringen kan findes i forbindelse med budget 2020-2023.
I tiden inden budgetbehandling undersøges de juridiske forhold nærmere vedrørende tilknytning af
vuggestue. Det er ligeledes centralt for en viderebehandling, at der tages højde for at normeringen skal kunne
hænge sammen (der udarbejdes notat og beregning herfor) og der skal være en ledelse med de
pædagogiske faglige kompetencer.
Mette Ekstrøm Jensen var fraværende.
Beslutning:
Magistraten indstiller, at sagen udsættes til byrådets budgetlægning for 2020.
Der foreligger yderligere to bilag.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
På Skoleudvalgsmødet den 12. december 2018 behandlede Skoleudvalget punktet ”Godkendelse af
etablering af vuggestue i tilknytning til skoler”. Forud for behandlingen var der udarbejdet en analyse af
muligheden for etablering af vuggestue i tilknytning til kommunens 9 landsbyordninger. Analysen blev
oprindeligt iværksat på baggrund af ansøgning fra Hou og Bislev landsbyordninger om oprettelse af
vuggestue.
På baggrund heraf ønskede Skoleudvalget konkrete beregninger på omkostninger i forbindelse med
etablering af vuggestue i tilknytning til Hou og Bislev Landsbyordninger. Derudover er der i
Skoleforvaltningen foretaget beregninger på driftsøkonomien ved etablering af vuggestue.
AaK Bygninger har lavet en byggeteknisk og økonomisk vurdering af de to landsbyordninger i forhold til
etablering af vuggestue. Der er taget udgangspunkt i oprettelse af vuggestueplads til 8 børn indenfor
skolernes eksisterende rammer. Dette betyder også, at eventuelle ekstra pædagoger og øvrige personale
benytter skolens nuværende personalefaciliteter.
AaK Bygningers vurderinger er baseret ud fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens retningslinjer til
vuggestuer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens retningslinjer til pladsforhold til børnehaver og
vuggestuer, er 8 m² pr. børnehavebarn og 13 m² til vuggestuebarn. Dette vil med 8 vuggestuebørn kræve et
pladsbehov på 104 m².
Lovgivning
Ved Folkeskolelovens § 24a er det muligt at oprette vuggestuer i forbindelse med de ni landsbyordninger,
hvis vuggestuerne oprettes efter Dagtilbudsloven. Det er ligeledes muligt at bibeholde eksisterende
ledelsesstruktur og dermed den der følger Landsbyordningen i Sebber.
Folkeskolelovens § 24a, og er kendetegnet ved følgende:
 Maks. 300 elever på skolen
 Skole og dagtilbud har fælles ledelse og fælles bestyrelse
 Dagtilbuddet drives under Dagtilbudsloven - dvs. der kan optages 0-5 årige børn
 Ordningen forudsætter, at bestyrelserne for det eksisterende dagtilbud og for skolen anmoder om
ordningen
 Dagtilbuddet og skolen drives med separate budgetter og regnskab
 Dagtilbuddet kan være en kommunal daginstitution eventuelt i samarbejde med lokalområdets
kommunale dagpleje
 For skoler og dagtilbud med fælles ledelse gælder øvrige regler i Folkeskoleloven og
Dagtilbudsloven fortsat, bl.a. lovgivning om tilsyn, læreplaner, mv.
Derudover er det muligt, jf. § 3, stk. 7 i Folkeskoleloven, at optage børn fra det fyldte 3. år i
skolefritidsordning på skoler eller afdelinger af skoler med normalt ikke over 150 elever.
Gennemgang af landsbyordninger v/AaK Bygninger
Bislev Landsbyordning:
Bislev skole har et samlet areal på 1.444 m² fordelt i stueplan samt tagetagen. Børnehaven er
sammenbygget med skolen og er opført i 1999 med et samlet areal på 248 m². i et plan.
Børnehavebygningen råder over et stort fællesrum med et nyere åbent køkken, 5 mindre opholdsrum samt 1
depotrum. Desuden er der adgang til toiletfaciliteter med tre toiletter samt et personaletoilet.
Vurdering
Ved byggeteknisk/økonomisk vurdering af Bislev Landsbyordning er der fremsat et forslag om etablering af
vuggestue i tilknytning til børnehavebygningens eksisterende lokaler, hvor der gennem mindre
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byggemæssige tiltag indenfor og udenfor i børnehaven vil blive skabt mere optimale forhold og indretning i
forhold til etablering af vuggestue.
Retningslinjer
Jævnfør Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens retningslinjer til pladsforhold til børnehaver og vuggestuer
betyder det, at med de nuværende 19 børnehavebørn skal have min. 152 m² og en vuggestue med 8
pladser min. 104 m² - i alt 256 m². Det eksisterende areal for Bislev børnehave er på 248 m², hvilket betyder,
at der er for få m² til at rumme 8 vuggestuebørn. Dog er det muligt indenfor retningslinjerne, at etablere 7
vuggestuepladser i børnehavens eksisterende areal.
Hou Landsbyordning:
2
Hou Skole har et samlet areal på 1.552 m fordelt i stueplan samt 1. sal. Børnehaven er integreret med
2
skolen og har et samlet areal på 85 m i et plan.
Børnehaveafdelingen råder over et stort fællesrum med et åbent køkken samt 1 tilstødende rum. Desuden
har de adgang til toiletfaciliteter med 1 toilet med pusleplads.
Vurdering
Ved byggeteknisk/økonomisk vurdering af Hou Landsbyordning er der fremsat 4 forslag. Ved alle 4 forslag
gør det sig gældende, at vuggestuen flytter ind i børnehavens nuværende lokaler, og børnehaven overtager
børnehaveklassens lokaler. Dermed er forslagene løsninger på rokering af skolens øvrige lokaler.
Forslag A og A1 lægger op til, at der skal ske en intern rokade mellem lokaler og diverse ombygninger. Ved
forslag A skal det nuværende puderum ombygges til et nyt undervisningslokale og ved forslag A1 flytter man
personaleforberedelsen og derved frigøres et lokale til undervisning.
Forslag B og B1 lægger op til, at man foretager en udbygning indenfor skolens nuværende rammer ved, at
etablere 2 nye undervisningslokaler i et uudnyttet loftrum. I forslag B skal der etableres en ny og selvstændig
indgang, hvor forslag B1 forudsætter, at man benytter adgangen fra lærerforberedelsen.
I bilag findes tegninger over den nuværende opdeling og foreslåede opdelinger.
Retningslinjer
Jævnfør Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens retningslinjer til pladsforhold til børnehaver og vuggestuer
betyder det, at med de nuværende 15 børnehavebørn skal have min. 120 m² og en vuggestue med 8
pladser min. 104 m² - i alt 224 m². Ved alle 4 forslag har børnehaven 160 m² og vuggestuen 135 m² til
rådighed, hvoraf 50 m² er fælles til garderobe, toiletter og gangareal. Ved at have fælles garderobe samt
toilet med børnehaven er det muligt at oprette 8 vuggestuepladser indenfor Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningens retningslinjer.
Økonomi
Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat bevillinger til etablering af vuggestue i tilknytning til Hou og Bislev
Landsbyordninger og finansieringen bør derfor indgå i forbindelse med Budget 2020-2023.
Ved oprettelse af vuggestuepladser vil der være følgende driftsudgifter.
Udgift/plads
Løn
Ledelse
Øvrige
Rengøring/forbrug
Forældrebetaling
Friplads/søskenderabat

Kr.
107.264
6.668
3.850
5.000
-44.935
17.974

Bruttoudgift
Nettoudgift

122.783
95.822

Bruttoudgift ved 7 vuggestuepladser

859.478
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Bruttoudgift ved 8 vuggestuepladser

982.261

For at integrere en vuggestue i Bislev og Hou Børnehave, er der behov for følgende byggemæssige tiltag
indenfor og udenfor bygningen jf. AaK Bygningers gennemgang.
I overslagene er ikke medregnet eventuelle omkostninger af ekstra udstyr, som f.eks. mindre legeredskaber,
tæpper mv. Dette behov bør vurderes af den tilknyttede leder og personale.
I nedenstående opgørelser er der inkluderet driftsøkonomi i AaK Bygningers estimerede udgifter.
Bislev Skole
Bygningsmæssige forandringer
Indvendigt og udvendigt inventar, samt udendørs legeredskaber
I alt
Driftsøkonomi v/ 7 vuggestuepladser
I alt

Kr.
240.000
105.000
345.000
859.478
1.204.478

Hou Skole – forslag A
Bygningsmæssige forandringer
Indvendigt og udvendigt inventar, samt udendørs legeredskaber
I alt
Driftsøkonomi v/ 8 vuggestuepladser
I alt

Kr.
500.000
120.000
620.000
982.261
1.602.261

Hou Skole – forslag A1
Bygningsmæssige forandringer
Indvendigt og udvendigt inventar, samt udendørs legeredskaber
I alt

Kr.
200.000
120.000
320.000

Driftsøkonomi v/ 8 vuggestuepladser
I alt

982.261
1.302.261

Hou Skole – forslag B
Bygningsmæssige forandringer
Indvendigt og udvendigt inventar, samt udendørs legeredskaber
I alt

Kr.
1.500.000
120.000
1.620.000

Driftsøkonomi v/ 8 vuggestuepladser
I alt

982.261
2.602.261

Hou Skole – forslag B1
Bygningsmæssige forandringer
Indvendigt og udvendigt inventar, samt udendørs legeredskaber
I alt

Kr.
1.000.000
120.000
1.120.000

Driftsøkonomi v/ 8 vuggestuepladser
I alt

982.261
2.102.261

Opsamling
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Det er muligt at etablere vuggestue i Hou og Bislev Landsbyordningers eksisterende lokaler. Dog er der ved
Bislev Landsbyordning kun muligt at oprette 7 vuggestuepladser, hvor det er for Hou Landsbyordning muligt
at oprette 8 vuggestuepladser.
I relation til de 4 forslag for Hou Landsbyordning er forslag A og A1 de mindst indgribende for den
eksisterende indretning. Skolens ledelse bemærker dog, at forslag A vil betyde, at man mister pude- og
udklædningsrummet, som ofte bliver brugt. Dog bakkes der op om alle 4 forslag.
I forhold til økonomi vil der for Bislev Landsbyordning med oprettelse af 7 vuggestuepladser inkl.
driftsøkonomi og bygningsmæssige forandringer være en samlet udgift på 1.204.478 kr.
I forhold til økonomi vil der for Hou Landsbyordning med oprettelse af 8 vuggestuepladser inkl. driftsøkonomi
og bygningsmæssige forandringer være, afhængig af valgte forslag, en samlet udgift på henholdsvis:
Forslag A:
Forslag A1:
Forslag B:
Forslag B1:

1.602.261 kr.
1.302.261 kr.
2.602.261 kr.
2.102.261 kr.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat bevillinger til etablering af vuggestue i tilknytning til Hou og Bislev
Landsbyordninger og finansieringen bør derfor indgå i forbindelse med Budget 2020-2023.
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Bilag:
Bilag - Bislev Skole_ Byggeteknisk _ økonomisk vurdering af etablering af vuggestue.docx
Bilag - Hou Skole_Byggeteknisk_økonomisk vurdering af etablering af vuggestue
Bilag - Illustration af nuværende opdeling
Bilag - Illustration af forslag A
Bilag - Illustration af forslag B
Bilag - Hou Skole_Opsamling på forslag
Bilag - Opmærksomhedspunkter skrevet af Hou skole
Analyse af muligheden for at etablere vuggestue i tilknytning til skoler (Skoleudvalgets møde 181218)
Notat Vuggestuepladser - magistraten
Vuggestuepladser i landsbyordninger
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Punkt 8.

Godkendelse af udlandsrejse - Skoleudvalgets studietur til London
2019-005911
Rådmanden for Skoleforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender studietur for Skoleudvalgets
medlemmer.
Sagsbeskrivelse
Skoleudvalget planlægger en studietur i tre dage til London i april 2019.
Formålet med studieturen er, at hente viden og inspiration til både digitalisering og teknologiforståelse samt høj
kvalitet i ledelse og undervisning med et særligt fokus på tillid, høje standarder og social mobilitet.
På turen skal udvalget blandt andet besøge:
London Connected Learning Center (CLC)
Teknologiforståelse/Computational Thinking – britiske skoler indførte Computer Science i
curriculum for 4-5 år siden og har arbejdet med Micro:bit på skolerne siden.
Claremont High er en del af Chrysalis Multi Academy Trust. Som led i skolebesøget vil vi lære
mere om, hvordan tilliden er ledet, og hvordan det kan inspirere til nye ideer fra et
forvaltningsperspektiv.
Skolebesøg på Holy Trinity. Undervisning og læring med fokus på digitale løsninger. Hellig
Treenighed arbejder tæt sammen med Apple ("Regional Training Center").
Fagligt oplæg v/Sir John Townsley, The Gorse Academy Trust. Her sættes der focus på social
mobilitet gennem skolegang gennem excellent undervisning, inspirerende ledelse og
standarder for adfærd. Vi skal samtidig se, hvordan man kan arbejde med de akademiske dele af
undervisningen på nye måder gennem samarbejdet med The Gorse Academy Trust.

Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 9.

Orientering om Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)
2019-004751
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til byrådet orientering om Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP
NORD).
Bjarne Jensen var fraværende.
Beslutning:
Til orientering.

Magistraten

Møde den 01.04.2019
kl. 09.00

Side 30
1 afaf536

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Under overskriften ”Et Energisk Nordjylland” har de 11 nordjyske kommuner og Regionen i 2014-2017
samarbejdet om at styrke forudsætningerne for, at Nordjylland i tråd med de nationale mål kan blive forsynet
med 100% vedvarende energi i 2050 samtidig med, at der skabes nordjyske jobs og tiltrækkes investeringer.
Der er gennemført et omfattende analyse- og scenariearbejde, som beskriver, hvordan Nordjylland kan blive
selvforsynende med vedvarende energi i 2050.
Analyserne bygger på en kortlægning af energiressourcer og energiforbrug i Nordjylland, sammenkoblet
med allerede vedtagne planer og energibehovet i fremtiden. Desuden er de økonomiske og
beskæftigelsesmæssige effekter af omstillingen beregnet.
En af de væsentlige konklusioner fra dette analyse- og scenariearbejde er, at et regionalt samarbejde om
100% vedvarende energi, vil kunne generere betydelige fordele for de nordjyske kommuner. Beregningerne
viser, at omstillingen vil have positiv effekt på hele regionen, såvel økonomisk som beskæftigelsesmæssigt.
Der er et stort erhvervsfremmepotentiale i Nordjylland, som vil blive understøttet af en fælles satsning på en
omstilling til vedvarende energi, så den førerposition, som Nordjylland har med mange energirelaterede
virksomheder, kan fastholdes. Derfor har Business Region North (BRN) på bestyrelsesmødet den 21.
september 2018 godkendt, at samarbejdet mellem kommunerne og regionen skal fortsætte med henblik på
at udarbejde en fælles strategisk energiplan for Nordjylland (SEP NORD), som efterfølgende kan forankres i
de kommunale energirelaterede planer og strategier.
SEP NORD skal indeholde forslag til fælles mål og visioner for Nordjylland, med udgangspunkt i
kommunernes individuelle styrker, udfordringer og indsatser. Energiplanen vil skulle godkendes i de 11
byråd og Regionsrådet.
Samarbejdet om SEP NORD vil skabe et solidt fundament for kommunerne, i forhold til arbejdet med den
kommunale energiplanlægning og omstilling af bygninger, forsyning, erhverv og transport til vedvarende
energi. Samarbejdet sparer ressourcer, sikrer koordinering, udnytter kompetencer optimalt og fremmer
politiske mål med større virkning.
Proces og tidsplan for 2019-2021
Udarbejdelse af SEP NORD opdeles i 3 faser:


Fase 1 (2019) handler om at finde fælles vision, retning og pejlemærker mellem de mange aktører.



Fase 2 (2020) handler om at omsætte den fælles vision og pejlemærker i en strategisk energiplan, som
kan godkendes i byråd og regionsråd.



Fase 3 (2021) handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos
aktører.

Organisering
BRN har besluttet, at den tværgående politiske proces for udarbejdelsen af den fælles strategiske energiplan
for Nordjylland forankres i BRN’s bestyrelse. For det videre arbejde med den fælles strategiske energiplan,
er der etableret en fælles kommunal organisering af arbejdet omfattende:
1) Styregruppe - der består af fagchefer fra alle 11 kommuner og regionen.
2) Procesgruppe – der består af kommunale og regionale fagchefer og medarbejdere og en
repræsentant fra BRN, som deltager efter behov. Gruppen har til opgave at koordinere opgaverne
og dialogen med forskellige aktører. Den praktiske sekretariatsfunktion og koordinering varetages og
forankres hos Region Nordjylland.
3) Koordineringsgruppe – der består af medarbejdere fra alle 11 kommuner og regionen. I gruppen
orienteres der om indsatsens status, så indsatsen forankres hos relevante fagpersoner i den enkelte
kommune, og der sparres på tværs af kommunerne.
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4) Arbejdsgrupper – der består af medarbejdere fra 11 kommuner og regionen. Aktører indenfor
erhverv, forsyning, byggeri og relevante organisationer og interessenter inviteres til at deltage i
arbejdsgrupperne efter behov. Arbejdsgrupperne arbejder med de forskellige indsatser på tværs af
kommunerne.
Der nedsættes et ”Strategisk Energiråd Nordjylland”, der fungerer som dialogforum for virksomheder,
erhverv og forsyninger for at sikre en stærk involvering og efterfølgende forankring i det nordjyske erhvervsliv
af energistrategien. Strategisk Energiråd Nordjylland følger arbejdet og bidrager til processen i hele
perioden.
Derudover har de enkelte kommuner mulighed for at nedsætte ad hoc interessegrupper bestående af f.eks.
borgere, erhverv, organisationer mv.
Ressourcer og økonomi
Udarbejdelse af en Fælles strategisk energiplan for Nordjylland vil kræve, at kommuner og regionen
engagerer sig ressourcemæssigt, så det bliver prioriteret, at det nødvendige antal nøglemedarbejdere
deltager aktivt i arbejdet.
Der vil være behov for finansiering fra kommunerne samt ekstern finansiering for at dække udgifter forbundet
med udarbejdelse af strategien og tilhørende lokale indsatser. Medfinansieringen er gennemsnitlig 450 timer
pr. kommune fordelt med 150 timer pr. år i 3 år samt en samlet kontant finansiering fra kommunerne på i alt
660.000 kr. over 3 år, fordelt som følger:
 2019: 110.000 kr.
 2020: 220.000 kr.
 2021: 330.000 kr.
Timerne fordeles som udgangspunkt ligeligt mellem kommunerne, mens det er besluttet, at den regionale
fordelingsnøgle for indbyggertal i kommunerne bruges til fordeling af den kontante finansiering fra
kommunerne.
Kommunernes kontante egenfinansiering bruges som udgangspunkt på processer i egen kommune.
Værdien af egenfinansiering (timer og kontante midler) bruges til at søge tilsvarende finansiering til
procesarbejde, ekstern bistand og indsatser.
Samlet for alle 11 kommuner er medfinansieringen i 2019 1.240 timer og 110.000 kr. Region Nordjylland
bidrager med 260 timer og 400.000 kr. i kontant medfinansiering til indsatsen i 2019.
Aalborg Kommune og SEP NORD
Samarbejdet om SEP NORD passer godt sammen med Aalborg Kommunes egen indsats, hvor byrådets
målsætning er, at kommunen skal være fossilfri i 2050.
Aalborg Kommune er på nuværende tidspunkt ved at revidere kommunens Energivision og Energistrategi. Af
elementer, der indgår i dette arbejde, kan bl.a. nævnes energibesparelser, omstilling af det eksisterende
energisystem til et fleksibelt energisystem baseret på vedvarende energi i form af overskudsvarme,
geotermi, varmepumper, vindmøller solenergianlæg mv. og omstilling til grøn transport. Energistrategien for
Aalborg Kommune udarbejdes, så den kan ses i sammenhæng med energi- og ressourcepotentialer og behov i nabokommunerne og Nordjylland i øvrigt og vil derfor naturligt kunne indgå i forbindelse med
udarbejdelse af SEP NORD.
I rapporten ”Danmark som frontløber i den grønne omstilling”, som regeringens Vækstteam for grøn energiog miljøteknologi offentliggjorde i januar 2019, er det vækstteamets ambition, at der i to store danske byer
skal oprettes grønne testcentre, hvor der kan etableres storskala referenceprojekter, der kan fungere som
testområde og udstillingsvindue for implementering af innovativ energi- og miljøteknologi. Erhvervsnetværk
9220, Aalborg Kommune og Aalborg Universitet arbejder sammen for, at ét af disse testcentre skal ligge i
Aalborg og har i den forbindelse inviteret energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, og
miljøminister Jakob Ellemann-Jensen til møde den 22. marts 2019 for at drøfte mulighederne.
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Et grønt testcenter i Aalborg vil skabe muligheder for energirelaterede virksomheder både i Aalborg, men
også i den øvrige del af Nordjylland og kan derfor være med til at understøtte i den overordnede ambitionen
om, at SEP Nord skal være med til at understøtte en bæredygtig erhvervsudvikling i regionen, herunder
tiltrækning af nye erhverv, der har gavn af bæredygtige energiløsninger.
Miljø- og Energiudvalget og byrådet vil løbende blive orienteret om arbejdet med SEP NORD. Elementer, der
kræver politisk godkendelse i løbet af processen, samt den endelige SEP NORD, vil blive fremsendt til
behandling i udvalget/byrådet.
Økonomi
Ved anvendelse af den regionale fordelingsnøgle for indbyggertal i kommunerne til fordeling af den
kommunale finansiering betyder det, at Aalborg Kommune skal dækken en andel på 36% af den samlede
finansiering, svarende til ca. 239.000 kr. over 3 år, som udgangspunkt fordelt som følger:
 2019: 39.800 kr.
 2020: 79.700 kr.
 2021: 119.500 kr.
Som det fremgår, er det planen, at størstedelen af den kontante egenfinansiering bruges på processer i
egen kommune. Det vurderes derfor, at en del af de analyser og den planlægning, der skal laves i
forbindelse med den grønne omstilling af energisystemet i Aalborg Kommune de kommende år kan indgå
som en del af egenfinansieringen. Det vurderes derfor, at udgifterne kan holdes indenfor det allerede afsatte
budget til varmeplanlægning.
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Bilag:
Oplæg til Strategisk Energiplan for Nordjylland
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Punkt 10.

Eventuelt
Beslutning:
Mai-Britt Iversen udpeges som Aalborg Kommunes ejerrepræsentant ved Aalborg Havn A/S's
generalforsamling den 25. april 2019, kl. 11.00 i stedet for Nuuradiin Salah Hussein, som er
forhindret.

Magistraten

Møde den 01.04.2019
kl. 09.00

Side 35
1 afaf136

Magistraten

Punkt 11.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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