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Familie- og Socialudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.

Program
08:30-11.00
Ordinært Familie- og Socialudvalgsmøde
11:00-15:00
Fælles Familie- og Socialudvalgs- og Beskæftigelsesudvalgsmøde om budget 2021-2024
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Godkendelse af plan for sikring af pasningsgarantien 2021-24
2020-025198
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
at

”Plan for sikring af pasningsgarantien 2021-24” anvendes som planlægningsgrundlag for sikring af
pasningsgarantien i Aalborg Kommune og indgår i budgetdrøftelserne for 2021

at

for at opretholde pasningsgarantien skal der i budgetdrøftelserne for 2021 indgå kapacitetsudvidelser
i perioden 2021-24 på
a) 0-6 års institution til at dække behovet i Gug, Byplanvejen og Seminariekvarteret med 40
vuggestuepladser og 90 børnehavepladser.
b) 0-6 års institution til at dække behovet i Gistrup og Kanalkvarteret med 30 vuggestuepladser og
100 børnehavepladser.
c) 0-6 års institution i Klarup med 30 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser.
d) Børnehave i Frejlev med 60 børnehavepladser.

Beslutning:
Godkendt
Familie- og Socialudvalget ønsker en tæt koordinering med Skoleforvaltningen og By- og
Landskabsforvaltningen ift. planlægning af fremtidigt behov.
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Sagsbeskrivelse
Plan for sikring af pasningsgarantien 2021-24 er forvaltningens planlægningsværktøj i forhold til at
opretholde pasningsgarantien på 0-6 års området i Aalborg Kommune i de kommende år.
Planen indeholder en status på pasningsgarantien på 0-2 års og 3-6 års områderne og en gennemgang af
væsentlige faktorer af betydning for pasningsgarantien. Det handler primært om befolkningsudviklingen i
skoledistrikterne.
Med udgangspunkt i planen foreslås ovennævnte initiativer gennemført, herunder kapacitetsændringer, som
indgår i budgetdrøftelserne for 2021.
I planen peges på de områder, hvor der forventes at være udfordringer i forhold til at overholde
pasningsgaraniten. Følgende forudsætninger ligger til grund for vurderingen:





At det er muligt at rekruttere dagplejere i oplandsbyerne
At det som hovedregel ikke er mulgt at rekruttere dagplejere i de centrale byområder
At evt. ledig kapacitet og den kommende kapacitet i de nye institutioner udnyttes fuldt ud.
At de kendte udbygningsplaner i privat pasning, der i maj 2020 er kendt, indregnes.

Til budget 2021 skal der udarbejdes en 8-årig investeringsplan som anvendes ved fastsættelse af den 4årige investeringsoversigt.
På grund af mange forsinkelser af byggerierne og vanskeligheder med at finde passende grunde, så har det
været nødvendigt at starte flere af institutionerne op i pavilloner eller andre midlertidige løsninger. Ofte er det
både utilfredsstillende for forældrene med midlertidige løsninger samt udgiftstungt for forvaltningen at
etablere midlertidige løsninger.
0 – 2 årige
Samlet set forventes en stigning på 580 børn inden for de næste fire år. Med en dækningsgrad på 70 % er
det et behov for 406 nye pladser. Hvis de allerede bevilgede projekter fra 2020 indgår i beregningen, skal
udviklingen også ændres til at omfatte udviklingen fra 2019. En stigning 94 børn og yderligere et behov for
66 pladser. Altså et samlet behov for 472 pladser i forhold til udgangspunktet for budget 2020.
I budgetdrøftelserne foreslås etableret 100 nye pladser og der er i budget 2020 planlagt en udvidelse på
yderligere 252 pladser. Herudover forventes etableret 55 pladser i privat pasning, og det resterende behov
for ca. 65 pladser forventes etableret i kommunale dagpleje eller privat pasning.
3 – 5 årige
Samlet set forventes en stigning på 347 børn inden for de næste fire år. Der forventes altså at være et behov
for yderligere 347 pladser inden for de næste fire år. Hvis de allerede bevilgede projekter fra 2020 indgår i
beregningen, skal udviklingen også ændres til at omfatte udviklingen fra 2019. En stigning på 211 børn
mellem 2019 og 2020 og et samlet behov for børnehavepladser i perioden 2019 – 2024 på i alt 558
børnehavepladser.
I budgetdrøftelserne foreslås etableret 310 børnehavepladser. I budget 2018 - 2020 er der planlagte
udvidelser på 426 børnehavepladser. Så i alt foreslås etableret bygningsmæssig kapacitet på 736
børnehavepladser.
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Bilag:
Plan for sikring af pasningsgarantien 2021-2024
Prognose tal i de fire områder 0- 2 år
Prognose tal i de fire områder 3- 5 år

Familie- og Socialudvalget

Møde den 19.06.2020
kl. 10.00

Side 4
3 af 32
3

Familie- og Socialudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af Mødeplan for Familie- og Socialudvalget 2021
2020-032176
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender udkast til
Mødeplan 2021 for udvalgets møder.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Familie- og Socialudvalget holder ordinære møder hver 2. fredag kl. 09.00 – 14.00 og som udgangspunkt på
Sønderbro 12 i mødelokale E.
I planen er der ud over ordinære møder tilføjet:









Fællesmøder med Beskæftigelsesudvalget
Div. temamøder
KL’s Børn- og Ungetopmøde
KL’s kommunalpolitiske Topmøde
KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum
Fællesmøde med Udsatterådet
Kommunalvalg
Mål og strategier

Efter godkendelse vil Familie- og Socialudvalgets medlemmer blive indkaldt via Outlook.
Mødeplanen er afstemt med Beskæftigelsesudvalgets møder.
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Bilag:
Mødeplan FSU 2021
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Punkt 4.

Orientering om årsrapport for projekt Job- og Familie
2017-002572
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget og
Beskæftigelsesudvalget en orientering om årsrapport for Projekt Job- og Familie, herunder
at da resultaterne omkring økonomi, beskæftigelseseffekt, skolefravær og indsatstrappen for familierne ikke er
overbevisende og faktisk er dårligere end for kontrolgruppen, så ses ikke et grundlag for at videreføre
projektet i 2021
at der heller ikke ses et grundlag for at medtage en videreførelse af projektet til de kommende
budgetforhandlinger for budget 2021
at erfaringerne fra projektet omkring samarbejdet med familierne og det interne samarbejde i forvaltningen
mellem familie- og beskæftigelsesområdet bliver implementeret i det fremtidige samarbejde mellem de to
fagområder/de to afdelinger og skal gælde ikke bare for de involverede afsnit, men for alle relevante afsnit i de
to afdelinger.
Projektleder Sisse Hove Sørensen deltager under behandling af punktet.

Beslutning:
Til orientering.
Udvalgene takker for et spændende oplæg og anerkender udfordringen ved at arbejde med netop denne
målgruppe, herunder at det kræver tid at skabe økonomiske effekter af disse indsatser.
Dias vist på mødet er vedhæftet referatet.
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Sagsbeskrivelse
Projekt Job og Familie er et 3-årigt forsøgsprojekt, som oprindeligt blev etableret i et samarbejde mellem
Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Sundhed- og Kulturforvaltningen og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har efter de første to projekt år udarbejdet en evaluering af
projektet. I denne indstilling redegøres kort for hovedindholdet i årsrapporten, som er vedlagt dagsordenen
som bilag.
Baggrunden for Projekt Job og Familie
I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017 blev det besluttet, at der skulle iværksættes et samarbejde
mellem relevante forvaltninger omkring området med socialt udsatte familier. Formålet hermed var at pege
på styrkende indsatser, samt afdække potentialet for besparelser via en mere koordineret indsats.
Forvaltningerne blev efterfølgende enige om, at der skulle etableres et 3-årigt forsøgsprojekt baseret på
metoderne og anbefalingerne fra et tidligere STAR-projekt omkring udsatte familier, der har været afviklet i
10 kommuner.
Projektet skulle være et metodeudviklingsprojekt med det formål at udfordre den eksisterende
opgaveløsning og være med til at nedbryde barrierer samt være med til at finde nye veje i det tværfaglige
samarbejde omkring indsatsen for udsatte familier. Formålet med projekt Job og Familie har været at sætte
ind med en helhedsorienteret og tværfaglig indsats over for hele familiens vanskeligheder og udfordringer,
så der bliver skabt en bedre sammenhæng mellem familielivet, privatøkonomien samt at forældrene på sigt
opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet. Ift. børnene er formålet, at de skal sikres en stabil gang i
dagsinstitutioner eller følge skolegang eller ungdomsuddannelse samt være aktive med fritidsinteresser eller
fritidsarbejde.
Det organisatoriske set-up for projektet
Projektet er etableret som et samarbejde mellem Job – og Aktivhuset i jobcentret og familiegruppe Øst og
Sydvest med mulighed for inddragelse af andre forvaltninger i arbejdet med familierne. Projektgruppen, der
til dagligt arbejder med projektfamilierne, er sammensat af 3 rådgivere fra beskæftigelsesområdet samt 4
rådgivere fra familieområdet fordelt på to teams (Øst og Sydvest).
Med den måde, hvorpå Projekt Job og Familie er tilrettelagt, er der tale om en investering, hvor Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen bruger ekstra rådgiverressourcer samtidig med, at der er udpeget en
projektleder for initiativet. Derudover trækkes på ekstern konsulentbistand. Samlet er investeringen aktuelt
på ca. 1,7 mio. kr. årligt, som er finansieret af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetramme og
konkret findes ved at nedprioritere indsatsen overfor andre borgere.
Beskrivelse af projektfamilierne
Der indgår løbende 50 familier i initiativet, som der arbejdes tværfagligt og helhedsorienteret med. Der har i
den to-årige projektperiode været udskiftning i familierne i takt med, at målene for familierne er opnået. I
denne evaluering indgår der 59 familier (77 voksne og 102 børn). Der er aktuelt 47 familier i projektet, og 12
familier er afsluttet efter mere end ét års deltagelse, eller er afsluttet tidligere, fordi målet er nået. Ud over de
59 familier i evalueringen, er der flere familier, der har været inde og vende kortvarigt i projektet – disse
indgår ikke i evalueringen.
Familierne er kendetegnet ved at være tilknyttet såvel familiegruppen som jobcentret, idet den/de voksne er
på kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse samtidig med at der er oprettet en sag i familiegruppen. Det
skal dog nævnes, at sammensætningen af projektfamilierne er forskellig og fra projektstart var det et kriterie,
at der skulle være indsatser iværksat på børneområdet, for at familien kunne indgå i projektet. Dette for at
efterprøve om børnene kunne bringes ned af indsatstrappen til mindre indgribende foranstaltninger.
Der er dog i praksis givet lidt efter på dette kriterium undervejs, så også familier uden indsatser er kommet
med i projektet. En årsag hertil er blandt andet, at det har været vanskeligere end først antaget at rekruttere
familier til projektet, samt at der er taget nyopstartede sager uden indsatser med, men hvor vurderingen har
været, at familien ville kunne profitere af at deltage i projektet, og kunne undgå et rådgiverskifte ved opstart i
projektet umiddelbart efter modtagelsen.
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Foranstaltningerne på børneområdet tegner da også et bredt billede – 14 % af børnene er anbragte, 50%
modtager forebyggende foranstaltninger, og for 36% er der ikke registreret foranstaltninger på i januar
måned 2020.
Kontrolgruppe
De opnåede resultater for indsatsfamilierne er på en række hovedområder holdt op imod en kontrolgruppe,
som består af 21 familier (30 voksne og 44 børn), som i 2018 opfyldte kriterierne for at indgå i projektet, men
som enten takkede nej til deltagelse, eller hvor deres rådgiver vurderede, at de ville have svært ved et
rådgiverskifte.
Resultater for børnene
På børneforanstaltningsområdet var ambitionen, at familierne skulle hjælpes ned ad indsatstrappen mod
mindre indgribende foranstaltninger. Hvad angår foranstaltninger på børneområdet, er der 3 børn, der ved
projektstart var anbragt i plejefamilie, men som nu (januar 2020) er hjemgivet, hvor foranstaltningerne enten
er ophørte (2), eller hvor der er iværksat hjemmebaseret foranstaltninger (1). Dog er der også 5 børn, der er
blevet anbragt i perioden. Der har derudover været en tilgang på 22 børn til de hjemmebaserede foranstaltninger og forebyggende indsatser, mens der har været en afgang på 20 børn. Samlet set er der således flere
bevægelser opad end nedad på indsatstrappen.
Til sammenligning er der i kontrolgruppen også foranstaltninger, der enten er ophørt eller har bevæget sig
nedad indsatstrappen. Det gør sig gældende for 4 anbringelser. Omvendt er der dog også 2 nyanbringelser i
perioden. Der har samlet været flere bevægelser nedad trappen end opad trappen for kontrolgruppen og
dermed er resultatet på børneforanstaltningsområdet dårligere for børnene i projektet end for
kontrolgruppen.
I projektperioden har skoleforvaltningen trukket fraværstal for børnene i projekt Job og Familie. Når man
kigger på 4. kvartal 2017 sammenlignet med 4. kvartal 2019, ses der en stigning i skolefraværet.
Gennemsnitligt var fraværet i 4. kvartal 2017 på 11,0% mens det i 4. kvartal 2019 er vokset til 12,7%.
For at kunne følge familiernes trivsel og udvikling er der løbende blevet udfyldt progressionsmålinger for
familierne i projektet. Progressionsmålingerne er udfyldt af forældrene for både dem selv og deres børn i
samarbejde med projektrådgiveren.
Målingerne viser, at der er sket en positiv udvikling med børnene gennem projektets 2 år. Dog er børnene i
projekt Job og Familie kraftigt overrepræsenteret i kategorierne ”på kanten af” – og ”uden for
normalområdet”, når det generelt kommer til trivsel ift. befolkningen i Danmark. Dog viser målingerne, at det
går den rigtige vej for børnene, hvad angår trivsel.
Resultater for de voksne
De 77 voksne i projektet har i gennemsnit været næsten 16 år på offentlig forsørgelse, siden de blev 18 år,
eller har aktuelt gennemsnitligt været på offentlig forsørgelse de seneste 9 år, hvilket i sig selv er barriere for
at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Der har indtil videre i projektet været en generel intensiv beskæftigelsesindsats, idet 58 voksne svarende til
88% har været i aktivering, og aktiveringsprocenten har ligget på omkring 32%. Til sammenligning ligger
aktiveringsprocenten for borgere tilknyttet Job– og Aktivhuset normalt på omkring 15-20%.
Antallet af voksne, som ikke er offentligt forsørget er vokset fra 7 til nu 11 personer, hvilket er en vækst på 4
personer svarende til ca. 57%. Der er 7 voksne, som i perioden er kommet i ordinært job, men der er
desværre også 3 andre voksne, der er kommet på offentlig forsørgelse, så udvidelsen kun omfatter 4
personer.
Resultatet er lidt dårligere end for kontrolgruppen, hvor antallet af ikke offentligt forsørgede er vokset fra 5 til
8 personer, hvilket svarer til en vækst på ca. 60%.
Hvad angår de voksnes trivsel er der i lighed med børnene fremgang at spore, og det gør sig særligt
gældende ift. spørgsmål omkring, hvorvidt ”man er vågnet frisk og veludhvilet de sidste 2 uger” samt om
”man har følt sig aktiv og energisk”. Det er især de forældre, der er kommet i arbejde, som også er kommet i
bedre trivsel. Ud over trivselsmålet, har forældrene også besvaret spørgsmål omkring deres parathed ift.
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arbejdsmarkedet (BIP). Der er også fremgang at spore på disse spørgsmål, og fremgangen har været stødt
stigende gennem hele projektperioden.
Derudover viser projektrådgivernes vurderinger af de voksnes funktionsniveau, at de generelt har flyttet sig
positivt særligt for områderne psykisk funktionsnedsættelse, samfundsliv og socialt liv.
Status på økonomien i projektet
I projektet måles kommunens ekstraordinære udgifter forbundet med familierne, dvs. udgifter udover f.eks.
udgifter til børnepasning og almindelig skolegang i 4. kvartal hvert af årene.
Når økonomien gøres op og sammenholdes med kontrolgruppen i samme periode, ses det, at det
”økonomiske resultat” for kontrolgruppen er bedre end for projekt Job og Familie, og der ses således ingen
økonomisk effekt af indsatsen over for familierne i projekt Job og Familie. Det er i særlig grad udgifterne til
børne– og familieforanstaltninger, der i 2019 er steget for familierne i projektet i modsætning til
kontrolgruppen, hvor der er sket en reduktion. For de voksne ses der færre udgifter til forsørgelse, idet der er
voksne, der i perioden er blevet selvforsørgende.
Selv om det økonomiske resultat er dårligere end for kontrolgruppen, ses der reducerede udgifter for
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i størrelsesordenen ca. 1,5 mio. kr. Det er dog lavere end det
investeringsbeløb på 3,4 mio. kr. (1,7 mio. kr. årligt), som er anvendt på at drive projektindsatsen. Samlet set
er der således efter de to første projektår et økonomisk underskud på ca. 1,9 mio. kr. Hertil kommer at
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budget er blevet reduceret med 1,0 mio. kr. (0,5 mio. kr. pr. år).
Hvad siger familierne?
Til brug for evalueringen er der udført kvalitative interview med 12 familier. Det er valgt at interviewe familier,
som har deltaget i mere end 1 år, så de har et vist erfaringsgrundlag. Der er både udvalgt familier, der har
nået deres mål, men også familier, der fortsat er med i projektet. Dette med henblik på at indfange de
forskellige familiers oplevelser. Formålet hermed har været at udforske familiernes egne erfaringer med
projektet og hvad de oplever, som virksomt ud fra et borgerperspektiv. Helt overordnet har 10 familier været
glade for projektet, mens 2 familier ikke oplever en forskel i den indsats, som de modtager.
Følgende punkter har vist sig at være vigtige for borgerne:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Det er let at få fat i rådgiver
Møder kan afholdes i hjemmet
Familierådgiver og jobrådgiver koordinerer indbyrdes
Rådgiverne hjælper med at ”finde vej” i systemet
Både familierådgiver og jobrådgiver skal indgå aktivt i samarbejdet
Tæt opfølgning med hyppige møder og fremdrift i tingene
Rådgiverne lytter til og inddrager borgeren
Rådgiverne hjælper med de problematikker, familierne oplever (stort som småt)
Børnenes trivsel er afgørende vigtigt – ofte 1. prioritet
Hjælp til børnene kan give ro og overskud til forældrene
Hjælp til vejen mod arbejdsmarkedet i et tempo, hvor borger kan følge med

Hvad siger rådgiverne?
Der er på tilsvarende vis gennemført kvalitativ fokusgruppeinterview med de 7 rådgivere i projektet samt med
projektlederen. Rådgiverne fortæller om deres erfaringer med en ny måde at arbejde på og bidrager med
vigtig viden om, hvad der virker i arbejdet med at skabe udvikling sammen med borgerne. Herudover
fortæller de også om deres erfaringer med at arbejde tværfagligt hen over snitfladen mellem beskæftigelsesog familieområdet.
Ud fra interviewet peger rådgiverne på at følgende er særligt virksomt i arbejdet med familierne:
o
o
o
o

Tæt relation til familien
Troen på borger
Hyppig opfølgning
Tilgængelighed
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o
o
o

Motiverende samtaler
Skræddersyede indsatser
Samarbejde mellem familierådgiver og jobrådgiver

Udover ovenstående punkter til arbejdet med familierne, beskriver rådgiverne også erfaringer og
anbefalinger til daglig drift. Det fremhæves, at de på sagsniveau får dannet sig et godt overblik, når de får en
ny sag, så de ved hvilke samarbejdspartnere, der er involveret – de får en tæt kontakt og får tænkt hinanden
ind i møder mv. Rådgiverne peger også på vigtigheden af, at der er ledelsesmæssig opbakning til at deltage
i fællesmøder.
Herudover peger de på vigtigheden af, at fagpersonerne generelt får et kendskab til – og indsigt i hinandens
arbejde – fx ved at besøge hinanden eller ved fysisk at være til stede i hinandens huse nogle dage om ugen.
Det er vigtigt, at man ved, hvem der kan kontaktes hvornår. Rådgiverne har et ønske om, at den viden, der
er opnået gennem projektet, bredes ud til de andre familiegrupper og huse i jobcentret.
Opsamling
Det kan konstateres, at projektet indtil videre ikke haft den ønskede effekt, når der ses på det økonomiske
aspekt, hvor den oprindelige intention var at opnå besparelser på udgifterne til familierne.
Der er heller ikke opnået den beskæftigelsesmæssige effekt, som var forventet, idet det er et relativt lavt
antal personer, der er kommet i arbejde/uddannelse, som resultat af deltagelsen i projektet. Tilsvarende er
der ikke opnået en reduktion i børneforanstaltningerne og den tilhørende indsatstrappe.
Til gengæld ses mærkbar forskel, hvad angår forældrenes og børnenes trivsel. Derudover har forældrene
udtrykt stor tilfredshed med at deltage i projektet.
Rådgiverne i projektet peger på gode erfaringer med at arbejde med en tværfaglig indsats på tværs af
familie- og beskæftigelsesområdet og betegner arbejdet med projektfamilierne som positivt og meningsfyldt.
Da resultaterne omkring økonomi, beskæftigelseseffekt, skolefravær og indsatstrappen for familierne ikke er
overbevisende og faktisk er dårligere end for kontrolgruppen, så ses ikke et grundlag for at videreføre
projektet i 2021, og derfor ses der heller ikke et grundlag for at medtage en videreførelse af projektet til de
kommende budgetforhandlinger for budget 2021.
Til gengæld er der noget at hente i samarbejdet med familierne og på det interne samarbejde i forvaltningen
mellem familie- og beskæftigelsesområdet. Der er opnået rigtige gode resultater på familiernes oplevelse af
hjælpen og støtten fra projektet og de tilknyttede rådgivere.
Det er således Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens udgangspunkt, at projektet ophøre ved udgangen
af 2020, når den 3- årige projektperiode er tilendebragt.
Ved nedlukning af projektet vil der blive taget store hensyn til de involverede familier, som netop har udvist
bekymring, hvis projektet lukkes ned. Det vil være vigtigt, at sørge for en god overgang, hvor der fortsat er en
god kontakt til familierne og det bør så vidt muligt undgås, at der sker rådgiverskifte. Men der vil fremover
være mindre tid til familierne, da rådgiverne vil få andre sager, som de skal være ansvarlige for.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil sørge for, at erfaringerne fra projektet på de bløde områder bliver
implementeret i det fremtidige samarbejde mellem de to fagområder/de to afdelinger og skal gælde ikke bare
for de involverede afsnit, men for alle relevante afsnit i de to afdelinger.
Årsrapporten er allerede drøftet i de to afdelingers ledergrupper og der er bred enighed om, at der skal
arbejdes videre med erfaringerne fra projektet herunder hvordan der skabes en mere smidig adgang til
hinanden og hvordan familieplanen vil kunne anvendes som et fælles redskab på tværs af de to fagområder.
Næste skridt bliver at de to afdelinger sætter sig sammen med henblik på, at nå frem til en fælles aftale /
forståelse af det fremtidige samarbejde omkring udsatte familier.
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Resultatet af forsøgsprojektet vil sammen med aftalen om det videre samarbejde mellem de to fagområder
blive formidlet videre til relevante ledere og medarbejdere i de to afdelinger via afholdelsen af en minikonference i efteråret 2020.
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Bilag:
Afrapportering projekt Job og Familie 2020
Dias til 19.06.20 - Projekt Job og Familie - oplæg til fælles udvalgsmøde.pdf
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Punkt 5.

Drøftelse af Høring af Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-2024
2020-001872
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og
Beskæftigelsesudvalget godkender
høringssvar vedrørende Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-2024 jfr. Sagsbeskrivelsen
de strategiske fokusområder og målsætninger i Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-24

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og
Beskæftigelsesudvalgets drøftelse
implementering af fokusområder og målsætninger
om der er sociale og økonomiske fokusområder og målsætninger, som er specifikke for
udvalgets fagområder som ønskes indarbejdet i Bæredygtighedsstrategien

Beslutning:
Udgik.
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Sagsbeskrivelse
Bæredygtighedsstrategien lever op til Planlovens bestemmelser om at kommunerne hvert 4. år skal
udarbejde lokale strategier for en bæredygtig udvikling og at strategien skal foreligge inden udgangen af
den første halvdel af den kommunale valgperiode dvs. strategien allerede skulle have været vedtaget i
byrådet i efteråret 2019.
Aalborg Byråd godkendte den 10. december 2018, (punkt 17) kommissoriet for Bæredygtighedsstrategi
2020-24. I den forbindelse blev nedsat Råd for Bæredygtig Udvikling med deltagelse af kommunens
interessenter i form af borgerne, erhvervsliv og interesseorganisationer, som har haft til opgave at komme
med forslag og anbefalinger til Miljø- og Energiudvalget i forbindelse med udarbejdelsen af strategien.
Kommissoriet lægger op til, at Bæredygtighedsstrategien skal baseres på FN´s verdensmål og omsætte
verdensmålene til relevante strategiske mål for Aalborg Kommune (fra verdensmål til hverdagsmål). Jf.
kommissoriet er der gennemført en kortlægning og identifikation af de delmål, der er linket til kommunens
kerneopgaver, som grundlag for den efterfølgende formulering af bæredygtighedsstrategiens strategiske
mål for Aalborg Kommune. Kortlægningen blev gennemført efter dialog med alle forvaltningsledelser i
kommunens forvaltninger, og kortlægningens resultat blev præsenteret på Miljø- og Energiudvalgsmødet
den 18. september 2019, (punkt. 9).

På baggrund af kortlægningen og input fra Råd for Bæredygtig Udvikling samt Miljø og Energiudvalgets
beslutning fra den 4. december 2019, (punkt 9) er der udarbejdet et udkast til Bæredygtighedsstrategi
2020-24 (bilag 1), der tager særligt udgangspunkt i de seks såkaldte ”Vores planet” verdensmål ud af FN´s
17 verdensmål, da behovet for handling i en dansk kontekst, er størst i forhold til disse seks FN verdensmål.
Hertil kommer verdensmålet om Partnerskab for handling, som er relevant for alle målene. Som
argumentation for de indsatser og målsætninger, som Bæredygtighedsstrategi 2020-2024 består af, er der
ligeledes udarbejdet et notat, der belyser dette (Bilag 2).

Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-24 er baseret på ”Vores Planet” verdensmålene dvs. Vand, Energi,
Forbrug og Produktion, Klimaindsats, Livet i Havet og Livet på Land fordi opfyldelse af disse mål er en
nødvendig forudsætning for, at de øvrige verdensmål kan opfyldes. Verdensmål 17 om Partnerskab for
handling indgår implicit i strategien, idet velfungerende partnerskaber er en afgørende forudsætning for, at
strategien kan omsættes til handling og at de opstillede mål kan nås.
Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-24 har som målsætning at drivhusgasudledningen fra Aalborg
Kommune (geografisk) skal reduceres med 70% senest i 2030 sammenlignet med 1990, hvilket svarer til de
nationale mål (klimalov). Når de kommende nationale Klimahandlingsplaner foreligger, skal
forvaltningernes handlingsplaner som minimum have et ambitionsniveau, der matcher de nationale
ambitioner. Det forventes ikke at klimahandlingsplanerne påvirker strategiens fokusområder og
overordnede mål.
Miljø og Energiudvalget anmoder fagudvalgene om at forholde sig til følgende:
1. Er de strategiske fokusområder og målsætninger i Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-24 de
rigtige for en grøn omstilling og hvordan kan fagudvalgene understøtte dem?
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2. Hvad kan fagudvalgene selv gøre for at implementere fokusområder og målsætninger?
3. Er det relevant med sociale og økonomiske fokusområder og målsætninger herunder at indarbejde
andre af FN´s verdensmål i Bæredygtighedsstrategien som er specifikke for jeres fagområde?

Forvaltningen bemærkninger i forhold til spørgsmålene
Strategiske fokusområder og målsætninger i Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-24
Er de strategiske fokusområder og målsætninger i Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-24 de rigtige for
en grøn omstilling og hvordan kan fagudvalgene understøtte dem?
Hvad kan fagudvalgene selv gøre for at implementere fokusområder og målsætninger?
Er det relevant med sociale og økonomiske fokusområder og målsætninger herunder at indarbejde andre af
FN´s verdensmål i Bæredygtighedsstrategien som er specifikke for jeres fagområde?
På baggrund xx-forvaltningens bemærkninger til de tre spørgsmål i anmodning fra Miljø- og Energiudvalget
er udarbejdet vedhæftet høringssvar til Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-2024.
Når byrådet har godkendt den endelige Bæredygtighedsstrategi 2020-24, bliver strategien fulgt op af en
handlingsdel (Bæredygtighedsplan), der fastlægger de enkelte fagudvalgs egne handlinger og mål for at
fremme de dele af Bæredygtighedsstrategien, der er målrettet kommunen som virksomhed. Planen bliver
et dynamisk værktøj for kommunens fagudvalg, som justeres regelmæssigt og tilpasses budgetlægningen
og den nyetablerede kommunale Grønne fond fra seneste budgetaftale.
Samtidig med høring af Udkast til Bæredygtighedsstrategien i fagudvalg følger en ekstern høring i Råd for
Bæredygtig Udvikling med særligt fokus på ambitionsniveau og innovative partnerskaber.
Herefter præsenteres høringssvar og Bæredygtighedsstrategi 2020-24 for Miljø- og Energiudvalget, der
fremsender strategien til byrådets godkendelse.
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Bilag:
Brev til forvaltningerne om høring af Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-202
Miljø- og Energiudvalget 15-04-2020 Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-24 til høring i fagudvalg
Bilag 1 - Bæredygtighedsstrategi 2020-2024
Bilag 2 - Begrundelser for indsatser og målsætninger i Bæredygtighedsstrategi 2020-2024
Høringssvar vedr. bærdygtighedsstrategi.docx
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Punkt 6.

Orientering om henvendelse fra KL om indsamling af erfaringer fra coronakrisen på
børne- og undervisningsområdet
2020-017711
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og
Beskæftigelsesudvalgets orientering henvendelse fra KL om indsamling af erfaringer fra Coronakrisen på
børne- og undervisningsområdet.
Beslutning:
Til orientering
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen præsenterede elementer i evalueringen. Når notat herom er
udarbejdet, fremsendes det til udvalgenes orientering.
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Sagsbeskrivelse

I brev af 28. maj fra KL anmodes kommunener om at fremsende erfaringer fra coronakrisen inden for
børne- og undervisningsområdet. Frist for fremsendelse af oplysninger til KL er ved udgangen af juni
måned.

Forvaltningen har endnu ikke sammenskrevet de efterspurgte erfaringer. Direktør Arne Lund Kristensen vil
på mødet give en orientering om forvaltningens erfaringer på området mhp. fremsendelse til KL inden
udgangen juni måned.
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Bilag:
Brev vedr erfaringer fra coronakrisen
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Punkt 7.

Orientering om Ankestyrelsens statistik over klager på social- og
beskæftigelsesområdet for 2019
2020-027186
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
Ankestyrelsens statistik over klager på social- og beskæftigelsesområdet for 2019
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Job- og Ydelsessekretariatet og Socialsekretariatet har modtaget Ankestyrelsens statistik på Social- og
Beskæftigelsesområdet for 2019. Af tabellen nedenfor fremgår udfaldet af Ankestyrelsens behandling af
sager, hvor borger har ønsket sagen behandlet ved Ankestyrelsen. Af tabellen fremgår det ligeledes,
hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til sagsområder for Aalborg Kommune og landet
som helhed.
Ankestatistik for hele 2019
Tabel 1: Afgørelser fordelt efter afgørelsestyper og sagstype for hele 2019
Aalborg

LAB

LAS

PL

SDP

SL*

ØVR

I alt

22

127

13

87

128

14

391

Ændring/ophævelse

3

27

0

8

18

2

58

Hjemvisning

1

21

0

7

56

5

90

Afvisninger**

0

14

2

12

22

2

52

26

189

15

114

224

23

591

15

27

0

19

37

33

27

16

38

13

16

35

41

31

Stadfæstelse

912

5366

617

4158

5.500

Ændring/ophævelse

196

1572

49

438

1.032

85

3.372

Hjemvisning

116

972

103

255

2.777

118

4.341

Afvisninger

111

815

75

326

951

87

2.365

1.335

8.725

844

4.158

10.260

25

32

20

18

36

36

31

27

35

18

16

36

23

30

Stadfæstelse

I alt
Omgørelsesprocent
2019
Omgørelsesprocent
for hele 2018
Landstotal

I alt
Omgørelsesprocent
2019
Omgørelsesprocent
for hele 2018

362 16.915

652 26.993

* Afgørelserne på Serviceloven er opdelt i henholdsvis børne- og ungeområdet samt voksenområdet. I Aalborg Kommune er
voksenområdet yderligere opdelt mellem forvaltningerne Ældre- og Handicap og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. På
voksenområdet på Serviceloven, eksempelvis i sager om bostøtte eller botilbud, afgøres langt hovedparten af sagerne i Ældre- og
Handicapforvaltningen. Det er ikke muligt på Ankestyrelsens hjemmeside, at ”isolere” tallene for at vurdere, hvilken
omgørelsesprocent Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har i forhold til afgørelser på voksenområdet.
** De afviste afgørelser fra Ankestyrelsen tæller ikke med i omgørelsesprocenten, da Ankestyrelsen ikke har behandlet disse sager.

Statistikken er opgjort på stadfæstede, ændrede/ophævede og hjemviste sager.
Stadfæstede sager betyder, at Ankestyrelsen har været enig med kommunen i den trufne afgørelse.
Ændrede/ophævede sager betyder, at Ankestyrelsen ikke har været enig med kommunen i afgørelsen og
samtidig har sagen været tilstrækkeligt oplyst til, at Ankestyrelsen har kunnet træffe en anden afgørelse.
Kommunen skal i disse sager rette sig efter Ankestyrelsen og træffe ny afgørelse på baggrund af
Ankestyrelsens afgørelse.
Hjemviste sager betyder, at Ankestyrelsen har fundet, at der er fejl i sagen, som bevirker, at kommunen skal
foretage yderligere sagsbehandling/oplysning af sagen og træffe ny afgørelse.
Ankestyrelsen har i 2019 afgjort 591 klagesager over Aalborg Kommunes afgørelser på Social- og
Beskæftigelsesområdet. Tallet svarer til 2,2% af det samlede antal af klagesager på landsplan. Da
befolkningstallet i Aalborg Kommune svarer til 3,71% af den samlede befolkning, er der dermed tale om, at
relativt få afgørelser påklages til Ankestyrelsen.
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Samlet set har Aalborg Kommune en omgørelsesprocent på 27%, når det drejer sig om afgørelser på socialog beskæftigelsesområdet, hvor landsgennemsnittet er 31%. Nedenfor gennemgås de forskellige
lovområder.

Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB):
Efter denne lov træffes afgørelser om de beskæftigelsesrettede indsatser, som er praktik, løntilskud,
vejledning og opkvalificering, mentor, ressourceforløb, jobafklaringsforløb og fleksjob, samt
befordringsgodtgørelser og hjælpemidler i forbindelse med deltagelse i aktive tilbud.
Antallet af klagesager er faldet fra 46 klagesager i 2018 til kun 26 klagesager i 2019. Omgørelsesprocenten
er på 15%, hvilket er en del lavere end landstotalen som er på 25%. Omgørelsesprocenten for 2019 er
sammenligneligt med resultatet for 2018.
Fejltyper:
Der er tale om 4 konkrete afgørelser ud af i alt 26 klagesager som er ændret eller hjemvist. Der kan ud fra
dette antal ikke peges på væsentlige fejltyper som kræver ændringer af nuværende praksis. Det skal
derimod bemærkes, at der i 2018 har været nogle fejl ift retten til jobafklaringsforløb (efter
sygedagpengeperioden) hvorimod der ikke har været fejl af denne type i 2019.
Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS):
Efter denne lov træffes afgørelser om udbetaling af integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp,
ressourceforløbsydelse under et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og
revalideringsydelse. Desuden træffes der afgørelser om hjælp til enkeltydelser.
Antallet af klagesager er faldet fra 225 klagesager i 2018 til 189 klagesager i 2019.
Tabel 2: Udvikling i omgørelsesprocent på LAS-området i Aalborg Kommune og landsplan

Aalborg Kommune i alt
Landsplan

2017
41%
31%

2018
38%
35%

2019
27%
32%

Der er således noget, der tyder på, at det store fokus på de trufne afgørelser i Aalborg kommune har haft en
effekt.
De lokale afgørelser, der kommer retur fra Ankestyrelsen gennemgås fortsat af konsulenter på de specifikke
fagområder. Er der grundlag for at ændre praksis, videreformidles ændringerne til Ydelsescentret. Alle lokale
afgørelser medbringes på møder med faglige koordinatorer, teamledere og konsulenter fra Job- og
Ydelsessekretariatet, hvor der sker en faglig sparring mhp. at få fokus på, hvor der er behov for faglig
opkvalificering af medarbejderne. Der er ligeledes fokus på tidligt at få ændret praksis, såfremt der ses
behov for det.
Det store fokus på at træffe den korrekte afgørelse afspejler sig i, at der ses flere og flere stadfæstelser, når
en sag kommer retur fra Ankestyrelsen og at omgørelsesprocenten falder.
Der, hvor der sker flest hjemvisninger eller ændringer omhandler særligt områderne:
-

Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde, hvor omgørelsesprocenten ligger på 33%.
Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelse, hvor omgørelsesprocenten ligger på 50%.
Fradrag for indtægter, hvor omgørelsesprocenten isoleret set ligger på 36%.

Generelt er der tale om få klagesager, taget det samlede antal af afgørelser på området i betragtning.
Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 189 sager i alt på LAS området, hvor de omtalte omgørelser ovenfor
udgør i alt 32 sager.
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Fejltyper
-

-

I de hjemviste sager, har der som oftest været tale om, at oplysningsgrundlaget været utilstrækkeligt
eller at sagen ikke er begrundet tilstrækkeligt i forhold til, om borger skal tilbagebetale
forsørgelsesydelsen.
I de ændrede sager, har der været fejltyper som at beregningerne har været forkert eksempelvis i
sager, hvor det har drejet sig om modregning af indtægt eller om tilbagebetaling af
forsørgelsesydelser på grund af indtægter, der ikke har været modregnet. Selve afgørelsen om
modregning eller tilbagebetaling har Ankestyrelsen været enige i, men da beregningen har været
forkert, har Ankestyrelsen ændret afgørelsen.

Lov om social pension (PL)
Efter denne lov træffes afgørelser om tilkendelse og afslag på førtidspension og seniorførtidspension.
Antallet af klagesager er i 2019 på 15 sager, hvilket er en halvering af klager sammenlignet med 2018.
Ankestyrelsen har stadfæstet 13 klagesager, og har afvist 2 klagesager, hvilket betyder at der er en
omgørelsesprocent på 0%.
Lov om sygedagpenge (SDP)
Efter denne lov træffes afgørelse om udbetaling af sygedagpenge, uarbejdsdygtighed grundet sygdom, samt
ret til forlængelse af sygedagpenge.
Der har været 114 klagesager i 2019, mod 130 klagesager i 2018. Omgørelsesprocenten er steget fra 16% i
2018 til 19% i 2019, hvilket er lige over niveauet for landstotalen.
Generelt er der tale om få klagesager, taget det samlede antal af afgørelser på området i betragtning.
Fejltyper:
- 4 ud af 7 hjemviste afgørelser omhandler dokumentation på aktivitet i selvstændig virksomhed og
hvordan det skal anvendes i beregningen af sygedagpenge. Dette er der nu fundet en praksis på.
- Af de 8 ændrede afgørelser, omhandler 3 sager bedømmelse af uarbejdsdygtighed grundet sygdom,
2 sager omhandler revurderingstidspunktet v. 22 ugers sygdom og de sidste 3 sager omhandler
forhold omkring anmeldelsestidspunkt og arbejdsgiverrefusion. Der kan ud fra dette antal sager ikke
peges på væsentlige fejltyper som kræver ændringer af nuværende praksis.
Lov om social service (SL)
Afgørelserne på Serviceloven er opdelt i henholdsvis børneområdet samt voksenområdet. I Aalborg
Kommune er voksenområdet yderligere opdelt mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen. På voksenområdet er langt hovedparten af sagerne i Ældre- og
Handicapforvaltningen. Det vil sige, at omgørelsesprocenterne angivet i tabel 1 nedenfor også indeholder
oplysninger på servicelovsområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen.
Tabel 2 nedenfor viser, at Aalborg Kommune på hele Servicelovsområdet har haft en omgørelsesprocent på
37 % mod landsgennemsnittets omgørelsesprocent på 41 % i 2019. Generelt kan det konstateres, at
omgørelsesprocenten har været stigende gennem de senere år på servicelovsområdet i Aalborg Kommune
– dog stadig under udviklingen på landsplan og med en lavere procentvis stigning end landsgennemsnittet
fra 2018 til 2019:
Tabel 3: Udvikling i omgørelsesprocent på servicelovsområdet i Aalborg Kommune og landsplan

Aalborg Kommune i alt
Landsplan

2017
32%
38%

2018
35%
36%

2019
37%
41%

Børneområdet:
På børneområdet træffes der afgørelser om pasningstilbud, hjemmetræning m.m., merudgiftsydelse, tabt
arbejdsfortjeneste, personlig hjælp og ledsagelse, foranstaltninger, samvær, økonomisk hjælp,
forældrebetaling, efterværn, økonomisk hjælp m.m.
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Antallet af klagesager er faldet fra 126 klagesager i 2018 til 81 klagesager i 2019. Omgørelsesprocenten er
på 37%, hvilket er en del lavere end omgørelsesprocenten på børneområdet i 2018 på 43%. En positiv
udvikling der har sammenhæng til de forholdsvis mange sager vedrørende fødevareallergi, der
nødvendiggjorde en revurdering i 2018, og i øvrigt en udvikling der går i en positiv og faldende retning i
forhold til den stigende udvikling på landsplan.
Fejltyper
Foranstaltningsområdet:
Generelt må det siges, at regelsættes forvaltes hensigtsmæssigt og at de fleste afgørelser på området
stadfæstes. En stor del af de afgjorte sager vedrører samvær, hvor langt hovedparten af sagerne
stadfæstes.
Handicapkompenserende ydelser:
Handicapkompenserende ydelser er hovedsagelig sager med:
 merudgiftsydelse (§ 41)
 tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)
For begge typer sager er der tale om børn og unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Dette
lovområde er organisatorisk placeret i Specialgruppen.
Gennemgang af de konkrete afgørelser på henholdsvis § 41 og § 42 viser, at fejltypen primært er formelle
mangler i sagsbehandlingen, idet afgørelserne er mangelfuldt oplyst.

Øvrige afgørelser (ØVR)
Det fremgår af statistikken fra Ankestyrelsen, at der under øvrige afgørelser er en omgørelsesprocent på
33% mod en omgørelsesprocent på 41% i 2018.
Ved opslag på Ankestyrelsens hjemmeside fremgår det, at øvrige afgørelser dækker over forskellige andre
lovgivninger. De områder, hvor der i denne statistik fremgår afgørelser, handler om dagtilbudsloven
(økonomisk friplads), Integrationsloven og seniorjobloven.
Ved at isolere tallene på Ankestyrelsens hjemmeside, ses det, at der er følgende afgørelser:
Dagtilbudsloven
Efter denne lov behandles blandt andet afgørelser om økonomisk friplads
Der er behandlet 7 sager i alt, hvoraf samtlige sager er enten hjemviste eller ændrede, hvilket giver en
omgørelsesprocent på 100%. Til forskel har der i hele landet været i alt 239 sager, hvor 81 er stadfæstede
og 46 er afviste. Dette giver en omgørelsesprocent på 58%.
Der behandles ca. 2.000 sager om måneden, hvorfor der er tale om et meget lavt antal sager, der påklages
til Ankestyrelsen. Der arbejdes på, at styrke den juridiske bistand i forhold til de sager, der fremsendes til
Ankestyrelsen.
Fejltyper
Det er ikke muligt at give en generel beskrivelse af fejltyperne, da nogle af afgørelserne er behandlet i
Borgerservice.
Den ene ændrede sag handler en sagsbehandlerfejl og en anden handlede om, at der ikke har været det
korrekte ordflow i forhold til, at borger kunne blive mødt med et tilbagebetalingskrav.
Integrationsloven
Der er behandlet 10 sager, hvoraf 9 er stadfæstet og 1 er afvist. Dette giver en omgørelsesprocent på 0%.
Til forskel har der i hele landet været i alt 341 sager, hvor 236 er stadfæstede, 32 der er ændret, 39, der er
hjemviste og 34, der er afviste. Dette giver en omgørelsesprocent på 45.
Seniorjobloven
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Der er behandlet 1 sag, der er stadfæstet, hvorfor der er en omgørelsesprocent på 0. Til forskel har der i
hele landet været i alt 4 sager, hvor der har været en omgørelsesprocent på 33.

Tidsplan:
Ledermøde: evt. sideløbende med FL
FL: 10/6-2020
BSU/FSU:19/6-2020 (fælles møde)
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Punkt 8.

Drøftelse af Budget 2021-2024
2020-016163
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og
Beskæftigelsesudvalget drøfter det videre arbejde med Budget 2021-2024.
Bilag om udvalgenes input med forvaltningens bemærkninger eftersendes.
Beslutning:
Drøftedes.
Udvalgene efterspørger status på realisering af mål fastsat ifm. Budget 2020-2023 om oprettelse af IGU-forløb
og virksomhedspraktikker i kommunen. Udvalget bemærker, at det er væsentligt, at forvaltningerne har stort
fokus herpå og ønsker at følge udviklingen tæt.
Dias vist på mødet er vedhæftet referatet.
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Sagsbeskrivelse
Med udgangspunkt i ”Budgetproces 2021-2024”, som Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget
behandlede hhv. den 26. maj 2020 og den 29. maj 2020 vil forvaltningen lave en opsamling på
budgettemaer.
Formålet med drøftelserne er:






At skabe overblik over udvalgenes budgettemaer, herunder opsamling på spørgsmål, beregninger mv.
fra tidligere drøftelser.
Forvaltningen eftersender et notat herom (bliver et lukket bilag til referatet). Notat fremsendes senest
den 17. juni 2020.
At orientere Familie- og Socialudvalget om den seneste befolkningsprognose. (Behandles i særskilt
dagsordenspunkt)
At orientere udvalgene om hvilke budgetbehov, forvaltningen ser
At orientere udvalgene om hvilke budgetbrikker, forvaltningen arbejder med

På baggrund af udvalgenes drøftelser og bestillinger samles der op på de temaer, der skal indgå som
opmærksomheder i magistratens rammefastsættelse, samt i udvalgenes efterfølgende budgetforslag.
Det er hensigten, at udvalgene giver en indikation af, hvilke ønsker til indsatser på både drifts- og
anlægsområdet, der kan/skal tages med på udvalgsmødet den 14. august, hvorefter der skal sendes til
bidrag til Byrådet.
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Punkt 9.

Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning:
Intet.
Søren Kusk var fraværende.
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Punkt 10.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Søren Kusk var fraværende.
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Punkt 13.

Underskriftsside
Beslutning:
Godkendt.
Søren Kusk var fraværende.
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