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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 1 af 51
1

Magistraten

Punkt 2.

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-maj 2020
2020-026976
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede
virksomhedsrapport for perioden januar-maj 2020.
Beslutning:
Til orientering.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 2
1 af 51
3

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Denne ukommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-maj 2020 og indeholder aktuel
information om drift, anlæg, likviditet, og sygefravær. Virksomhedsrapporten fremgår af bilag 1. Der er
ydermere vedlagt et bilag 2, som sammenligner forbruget på serviceudgifterne pr. 31. maj 2020 med samme
tidspunkt sidste år.
Det korrigerede budget for serviceudgifterne er pr. 31. maj ekskl. overførsler fra 2019, idet byrådet i
forbindelse med behandlingen af regnskab 2019 har besluttet at udskyde behandlingen af overførslerne på
serviceområdet til senere.
Anlægsbudgettet pr. 31. maj inklusive overførsler fra 2019, men endnu ikke opjusteret som følge af de
fremrykkede anlægsprojekter til 2020, som samlet set udgør 499,1 mio. kr. Loftet over kommunernes
anlægsudgifter er suspenderet i 2020 med henblik på understøttelse af den økonomiske aktivitet i Danmark
som følge af Covid-19.
Opbygning af virksomhedsrapporten
Driften er opdelt i henholdsvis serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke-rammebelagte
driftsudgifter. Sidstnævnte dækker over de udgifter, som hverken indgår i servicerammen eller er
budgetgaranterede udgifter (inkl. øvrige overførsler). På anlægssiden er der foretaget opdeling på
bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter.
Likviditeten er i virksomhedsrapporten opgjort som 3-måneders og 12-måneders gennemsnit samt pr. en
given dato primo måneden.
Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som fravær i dage og i procent. Sidstnævnte dog kun som år til
dato.
Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og Regionernes
Løndatakontor). Dette indebærer, at der medtages fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen
sygdom samt arbejdsskader.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 3
2 af 51
3

Magistraten
Bilag:
Bilag 1 - Ukommenteret virksomhedsrapport januar-maj 2020
Bilag 2 - sammenligning 2019 og 2020 pr. 31. maj

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 4
3 af 51
3

Magistraten

Punkt 3.

Godkendelse af afgangsføring af uerholdelige beløb - 1. halvår 2020.
2020-033800
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
at der på det skattefinansierede område afgangsføres 1.060.109 kr. over afdelingernes/institutionernes egne
driftskonti,
at der afgangsføres 2.077.637 kr. over kommunens mellemværende med staten, og
at der afgangsføres 1.647.197 kr. over kommunens balancekonto.
I alt indstilles 4.787.942 kr. afgangsført som uerholdelige beløb jf. sagsbeskrivelsen.

Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 5
1 af 51
4

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Afgangsføring af uerholdelige beløb vedrørende tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender
(funktion 9.14 og 9.15) skal som hovedregel ske over institutionernes egne driftskonti. Denne praksis gælder
såvel kommunale afdelinger/institutioner som selvejende institutioner.
Afskrivning vedr. Skat EFI foregår pt. manuelt, og det må forventes, at afskrivningerne vil blive større
fremover.
SKAT foretager afskrivninger af fordringer, der ligger til opkrævning i kommunen i EFI. Afskrivninger vil her
dække over uerholdelige fordringer, dødsbo, gældssaneringer og konkurs.
Der afskrives 3,3 mio.kr. vedrørende boliglån grundet uerholdelige restancer, dødsfald, gældssanering mm.
Heraf udgør kommunens andel 1/3, idet staten afholder 2/3 af udgiften. For misligholdte kautionslån er der
dog ingen finansiering fra staten. Kommunens samlende andel udgør således i alt 1,2 mio. kr., der afskrives
over balancen, idet der her er tale om mellemregningsforhold mellem borgeren og kommunen.
Budgetmæssige konsekvenser
- - - Kr. - - -

Borgmesterens Forvaltning
Regningskrav:
Rykkergebyrer ...................................................................................................
Regningskrav – Folkeregisterbøde overdraget til politiet ..................................
Afskrivninger af folkeregisterbøder dækker over bøder, der oversendes til
inddrivelse via politiet, her overtager staten bødekravet.
Nord Danmarks EU-kontor, restopgørelse. Beløbet afskrives over balancen
Diverse regningskrav ........................................................................................

217

29.500
12.477
39.056

Borgmesterens Forvaltning i alt ...................................................................

81.250

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT ................................................................

51.751

By- og Landskabsforvaltningen
Regningskrav:
Parkeringsafgifter (For perioden 1/5 2019 – 31/5 2020) ...................................
Beløbet for P-afgift afskrives over balancekontoen
Øvrige regningskrav .........................................................................................

415.244

By- og Landskabsforvaltningen alt ..............................................................

445.413

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT ................................................................

100.106

30.169

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Krav iht. Aktivloven/Serviceloven ......................................................................
Daginstitution .....................................................................................................
Boligsikring/Boligydelse .....................................................................................
Dagpenge/pension/personlige tillæg .................................................................
Istandsættelse almenboligloven ........................................................................
Boliglån – uerholdelige restancer, dødsfald, gældssanering mm. ...................
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kl. 11.00
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8.400
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3.297.113
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Magistraten
- - - Kr. - - -

Heraf afskrives 1.219.475 kr. over balancekontoen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt .............................................

3.543.283

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT ...............................................................

230.879

Ældre- og Handicapforvaltningen
Madservice Serviceloven § 83 .........................................................................
Boligadministrationen, huslejetab......................................................................
Regningskrav – Mellemkommunal refusion Handicapafdelingen .....................
Øvrige regningskrav ..........................................................................................

345.237
93.114
5.743
33.088

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt ..........................................................

477.182

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT ................................................................

325.223

Skoleforvaltningen
Regningskrav - Skolefritidsordning....................................................................
Øvrige regningskrav .........................................................................................

4.732
2.477

Skoleforvaltningen i alt ..................................................................................

7.209

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT ................................................................

2.289

Sundhed- og Kulturforvaltningen
Bibliotek - overdagspenge .................................................................................
Bibliotek, erstatningskrav
Bibliotek, øvrige regningskrav ...........................................................................
Øvrige regningskrav ..........................................................................................

120.825
4.560
95.285
1.702

Sundhed og Kulturforvaltningen i alt ...........................................................

222.372

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT ................................................................

105.509

Miljø- og Energiforvaltningen
Diverse regningskrav .........................................................................................

8.233

Miljø- og Energiforvaltningen i alt ................................................................

8.233

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT ................................................................

0

Til afgangsføring i alt ......................................................................................

4.784.942

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT.....................................................................

815.757

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00
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3 af 51
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Magistraten

Afgangsføring 2017-2020

Dec. 2017

Juni 2018

Afdelinger/institutioner, egne
driftskonti ...................................
Forsyningsvirksomhederne ........
Renter ........................................
Mellemværende med staten ......
Balancekonto .............................

9.908.141
45.673
0
1.209.671
965.459

1.842.506
35.505
0
215.561
266.214

724.934
0
0
602.259
-773.000

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

12.128.944

2.359.786

554.193

Magistraten

Dec. 2018
Juni 2019
- - - Kr. - --

Dec. 2019

Juni 2020

792.868
0
0
258.559
914.276

1.208.640
0
0
979.735
914.148

1.060.109
0
0
2.077.637
1.647.197

1.965.703

3.102.523

4.784.942

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 8
4 af 51
4

Magistraten

Punkt 4.

Orientering om selvejende institutioner - regnskaber 2019 - Borgmesterens Forvaltning
2020-039027
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering regnskab 2019 for selvejende
institutioner mv. i Borgmesterens Forvaltning, som modtager et årligt tilskud på 500.000 kr. og derover samt
Infocenter Aalborg.
Aalborg Kongres & Kultur Center
Det Grønlandske Hus
AAU, Studenterhuset
Infocenter Aalborg
Beslutning:
Til orientering.
Vedrørende Infocenter Aalborg bemærker Magistraten revisionens "Konklusion med forbehold", hvor det
påpeges, at årsregnskabslovens regler vedrørende registrering af feriepengeforpligtigelse i regnskabet
ikke er overholdt.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 9
1 af 51
3

Magistraten
Sagsbeskrivelse
I overensstemmelse med byrådets regler om kommunens samarbejde og tilsyn med selvejende institutioner,
der modtager et kommunalt tilskud på over 500.000 kr. årligt, er der fremsendt årsregnskab og beretning.
Hovedtal i regnskab 2019 (1.000 kr.)
Institutioner

Indtægter
inkl.
renter og
tilskud

Aalborg Kongres &
Kultur Center
Det Grønlandske Hus
AAU, Studenterhuset
1)
2)

Udgifter
inkl.
renter

Over/underskud

92.282

91.2650

9.391
4.833

9.339
4.833

1)

1.017

Tilskud i alt

2)

52
0

Kommunalt
tilskud

28.224

28.224

5.456
4.833

2.044
1.240

Minus (-) = underskud
Tilskuddet til AKKC er inklusive 8,9 mio. kr. i anlægstilskud til om - og tilbygningsprojekt.

Indtægter
inkl.
renter og
tilskud
InfoCenter Aalborg

11.260

Udgifter
inkl.
renter

Over/underskud

11.118

Køb af
tjenesteydelser
i alt

Køb af
tjenesteydelser
i alt

9.430

9.430

17

Over-/underskud set i forhold til budget 2019 samt regnskab 2018 (1.000 kr.)
Institutioner

Regnskab 2019

Budget 2019

I forhold til
budget

Regnskab
2018

1.017

50

967

-3.774

52
0
17

-413
0

465
0

166
0
61

Aalborg Kongres & Kultur
Center
Det Grønlandske Hus
AAU, Studenterhuset
InfoCenter Aalborg

Aktiver, gæld og egenkapital pr. 31. december 2019 i forhold til 2018 (1.000 kr.)
Institutioner

Aalborg Kongres & Kultur
Center
Det Grønlandske Hus
InfoCenter Aalborg

Aktiver
2019

Gæld
2019

Egenkapitalhensættelser
2019

Aktiver
2018

Gæld
2018

Egenkapitalhensættelser
2018

72.356

70.833

1.523

75.641

74.155

1.486

3.460
1.414

1.845
1.276

1.432
138

2.669
3.370

1.277
3.249

1.392
121

Regnskaber for de 4 institutioner er vedhæftet som bilag.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00
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2 afaf351
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Bilag:
A°rsrapport 2019 AKKC
2019 Det Grønlandske Hus - Årsregnskab 2019
Regnskab Studenterhuset 2019
InfoCenter Aalborg - Intern årsrapport 2019
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Møde den 22.06.2020
kl. 11.00
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Punkt 5.

Orientering om Personaleredegørelse 2019
2019-041902
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering Personaleredegørelse 2019.
Beslutning:
Til orientering.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 12
1 afaf351

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune er med ca. 15.000 fuldtidsansatte en af Danmarks største arbejdspladser.
Medarbejderne er virksomheden Aalborg Kommunes største aktiv. Derfor har Personaleledelsesgruppen
(PL) et ønske om at samle relevante fakta omkring kommunens medarbejdere. Oplysninger, som kan
anvendes til information om organisationen, men som også kan fungere understøttende i forhold til
prioritering, retningssætning og opfølgning på det personalepolitiske arbejde.
I første omgang er redegørelsen primært bygget op om statistik og kort tekst inden for områderne:
 Antal ansatte
 Antal heltidsansatte og deltidsansatte (ny)
 Alder
 Køn
 Etnicitet
 Det rummelige arbejdsmarked
 Elever og studiejobs
 Personaleomsætning
 Sygefravær
 Delvis rask
 Øvrigt fravær.
Det er målet med den årlige redegørelse, at udviklingen inden for de enkelte områder kan følges.
Ud over at personaleredegørelsen kan være understøttende for PLs arbejde, er målgruppen tænkt bredt og
kan være både politikere, ledere, medarbejdere og borgere i kommunen.
Personaleredegørelsen indeholder mange temaer. Det vurderes ikke, at der er områder, hvor udviklingen
afviger kritisk i forhold til tidligere år og derfor kræver ekstra fokus.
Der er to områder, som i 2019, har været drøftet politisk, og som derfor adresseres her:
- Antal studiejobs
- Ansatte med ikke-vestlig baggrund.
Antal Studiejobs
I forhold til antallet af studiejobs, vedtog Byrådet, den 16. december 2019, ”Uddannelsesstrategi 2019-2022”.
Målet er at etablere 500 studiejobs i Aalborg Kommune fra 2022. Det hidtidige måltal fra 2017 er 375.
Udviklingen fra 2018 til 2019 er positiv, og vi har nu knapt 400 i studiejob. Det er et område, der, skal
fokuseres særligt på, for at indfri målsætningen om 500 studiejobs i 2022.
Ansatte med ikke-vestlig baggrund
Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, om status på måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund,
har været behandlet i Magistraten den 25. november 2019 og i byrådet den 16. december 2019. Aalborg
Kommune har 4,49% ansatte med en ikke-vestlig baggrund.
Byrådet besluttede den 16. juni 2014, at Aalborg Kommunes mål for andelen af medarbejdere med ikkevestlig baggrund skal svare til samme andel som Aalborg Kommunes samlede arbejdsstyrke. Det svarer til et
måltal på 6,0% i 2019.
Efter Magistratens og byrådets behandling i november og december, har der været arbejdet med området.
Direktørgruppen har forankret arbejdet med konkrete indsatser i PL-gruppen. Følgende er i gang:
- PL-gruppen har været dialog med Jobhuset for at søge øget viden om målgruppens behov. Der arbejdes
videre med input herfra. Samtidig planlægges der møde med Integrationsrådet
- Direktørgruppen besluttede den 21. oktober 2019 at etablere 50 nye IGU-elevpladser. Det forventes at
øget andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund med ca. 0,3%
- I forbindelse med vedtagelsen af Aalborg Kommunes Personalepolitik blev der igangsat et arbejde med
fem delpolitikker. Herunder også en delpolitik om mangfoldighed, som bl.a. omfatter etnicitet.
Delpolitikken forventes implementeret i 2. halvår 2020 og vil være med til at øge opmærksomheden på
området.
Personaleredegørelsen blev godkendt med enkelte bemærkninger i PL-mødet den 28. maj 2020.
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Bilag:
Personaleredegørelse_2019.pdf
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Punkt 6.

Godkendelse af udvidelse af Tag-over-hovedet garantien som følge af indførelse af
boliggaranti
2020-019264
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender, at Tag-over-hovedet garantien udvides
med en måned under forudsætning af, at AKU-Aalborgs repræsentantskab beslutter, at der fra
efterårssemestret 2020 indføres boliggaranti for uddannelsessøgende.
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 15
1 afaf251

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Baggrund - indførelse af en boliggaranti for nye studerende i Aalborg
Aalborg Kommune (Borgmesterens Forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen – Tilsynet med Almene boliger)
har sammen med AKU-Aalborg drøftet muligheden for at indføre en boliggaranti for nye studerende, der skal
påbegynde et studie i Aalborg. Garantien er gældende for alle, som starter uddannelse i Aalborg i
efterårssemesteret og gælder frem til 15. december.
AKU-Aalborg behandler forslaget på et repræsentantskabsmøde den 18. juni 2020. AKU-Aalborg, der varetager
den fælles anvisning af ungdomsboliger, administrer den nye boliggaranti, der ansøges via AKU-Aalborgs
hjemmeside.
Sammenhæng med Tag-over-hovedet garantien
Da boliggarantien løber frem til 15. december, kan der være studerende, der ikke har fået tilbudt en bolig inden
studiestart. Disse studerende vil fortsat kunne gøre brug af kommunens Tag-over-hovedet garanti, som sikrer dem
midlertidig indkvartering i form af overnatning på vandrehjemmet under overholdelse af de vilkår og betingelser,
der i øvrigt gælder for at benytte Tag-over-hovedet garantien.
Tag-over-hovedet garantien gælder lige nu fra 15. august til 15. november jf. beslutning i Magistratens møde den
13. maj 2013 (punkt 3), og det foreslås at udvide Tag-over-hovedet garantien til at gælde frem til 15. december
således, at der er overensstemmelse mellem de to ordninger.
Den eksisterende vejledning for Tag-over-hovedet garantien ville blive revideret således, at der tages højde for
boliggarantien samt udvidelsen af Tag-over-hovedet garantien. Der vil desuden blive foretaget mindre
redaktionelle og sproglige ændringer i vejledningen.
Corona-situationen
Det kan oplyses, at der normalt er mellem tre til seks personer i hver hytte på vandrehjemmet, men grundet
corona–situationen vides det endnu ikke, hvor mange personer, der må være i hytterne. Der forefindes endnu ikke
retningslinjer herfor fra myndighederne. Dette vil højst sandsynligt påvirke økonomien omkring ordningen i år.

Økonomi
Udvidelsen vil også være gældende for studerende, der ikke ønsker at bruge boliggarantien. Der er
erfaringsmæssigt ikke ret mange studerende tilbage i ordningen efter den 15. november, og udvidelsen af
garantien vurderes at kunne holdes indenfor den nuværende økonomi.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00
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Punkt 7.

Orientering om Magistratens møder i 2021
2020-036672
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering oversigt over Magistratens møder i
2021:
11. januar, kl. 9.00
18. januar, kl. 9.00
1. februar, kl. 9.00
8. februar, kl. 9.00
15. februar, kl. 9.00
1. marts, kl. 9.00
15. marts, kl. 9.00
22. marts, kl. 9.00
19. april, kl. 9.00
26. april, kl. 9.00
3. maj, kl. 9.00
10. maj, kl. 9.00
17. maj, kl. 9.00
31. maj, kl. 9.00
14. juni, kl. 9.00
21. juni, kl. 9.00
9. august, kl. 9.00
16. august, kl. 9.00
23. august, kl. 9.00
6. september, kl. 9.00
20. september, kl. 9.00
27. september, kl. 9.00
11. oktober, kl. 9.00
25. oktober, kl. 9.00
1. november, kl. 9.00
8. november, kl. 9.00
15. november, kl. 9.00
22. november, kl. 9.00
6. december, kl. 9.00
13. december, kl. 9.00

Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13

Beslutning:
Til orientering.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 17
1 afaf151

Magistraten

Punkt 8.

Orientering om opfølgning til Magistraten om kommunens digitale udvikling
2020-039590
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering - opfølgning om kommunens digitale
udvikling.
Beslutning:
Til orientering.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 18
1 afaf351

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Hermed foreligger opfølgningen om Aalborg Kommunes digitale udvikling for 1. halvår 2020. Opfølgningen
er behandlet i Direktørgruppen.
Den seneste opfølgning blev behandlet i Magistraten den 9. december 2019. Den næste opfølgning
forventes i december 2020.
Opfølgningerne skal understøtte Magistratens dialog og stillingtagen til retning og den overordnede
prioritering i forhold til udviklingen. Opfølgningerne vil efter behov og aktualitet omfatte en række udvalgte
emner.
Denne gang er der tale om følgende emner:
1. Emner med budgetmæssig relevans:
 Monopolbrudsprojektet
 Automatisering af bilagsbehandling
 Mit overblik
 Ny Digital Post-løsning, MitID og NemLog-in3
 Bruger og adgangsstyring
 Skats nye system, PSRM.
2. Øvrige emner:
 Overblik over indsatser om udnyttelse af de nyeste teknologier
 Fagsystem til tilsynsenheden
 NEXUS – nyt journaliseringssystem i Børne-Familieafdelingen
 AULA- Status på ny kommunikationsplatform i folkeskoler og dagtilbud
 Status på AIR signaturprojekt
 Digitalisering på handicapområdet
 Kontakt læge
 Watts.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 19
2 afaf351

Magistraten
Bilag:
Aalborg Kommunes digitale udvikling - opfølgning til Magistraten, juni 2020

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 20
3 afaf351

Magistraten

Punkt 9.

Godkendelse af høringssvar til udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-2014
2020-042088
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
at udkast til Bæredygtighedsstrategi undergår en fornyet proces, der skal sikre en samlet stillingtagen til
bæredygtigheds- og klimaområdet set i lyset af de nationale målsætninger og handleplaner,
at sammenhæng mellem økonomi og handling udvikles metodisk, så der fremtræder en klar belysning af de
økonomiske ressourcer Aalborg Kommune anvender på klimatiltag og bæredygtig udvikling, og
at der udarbejdes forslag til fornyet proces, hvor alle forvaltninger inddrages i formulering af fornyet udkast.
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 21
1 afaf251

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommunes udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-2024 bygger videre på tidligere udgaver af
Bæredygtighedsstrategier, og der er nye elementer i udkastet, som vedrører dele af FN’s 17 verdensmål.
Mere end nogensinde tidligere er der meget store ambitioner omkring klima og bæredygtig udvikling i
Danmark, og en række tiltag på nationalt plan har set dagens lys, og endnu flere tiltag vil inden længe være
en realitet. Indsatsen står øverst på dagsordenen.
Først og fremmest er der, i forlængelse af klimaloven fra 2019, konkrete regeringsudspil i form af
klimahandlingsplan samt anbefalinger fra de 13 klimapartnerskaber. Et omfattende materiale som
fremadrettet vil præge indsatsen
Desuden har folketingets 2030 udvalg snart afsluttet en detaljeret proces, hvor FN’s 17 verdensmål med
tilhørende delmål, nu vil blive præsenteret i en udgave der er afpasset til danske forhold. I den forbindelse vil
de mange delmål være tilknyttet indikatorer, som fremadrettet vil gøre det muligt at måle på indsats og
resultater.
Ministerier lancerer ligeledes tiltag som f.eks. strategi for en grøn affaldssektor med 10 fraktioner,
bæredygtigt byggeri m.fl.
Sidst, men ikke mindst, vil der opstå krav og ønsker om at skabe en langt større kobling mellem
kommunernes budgetarbejde og arbejdet med klima og bæredygtig udvikling. Denne kobling mellem
økonomi og indsats er i udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-2024 delvist fraværende.
Det er således vurderingen, at udkast til Bæredygtighedsstrategien udgør et godt udgangspunkt for en
ambitiøs bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune, men at der er et fornyet behov for at skabe en mere
overordnet og samlet stillingtagen til bæredygtigheds- og klimaområdet.
Idet sagen er af stor vigtighed for alle forvaltninger i Aalborg Kommune, bør det sikres, at en fornyet proces
får størst mulig opbakning i alle forvaltninger, og at de hidtil udarbejdede høringssvar indgår i det videre
arbejde.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 22
2 afaf251

Magistraten

Punkt 10.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.032 og Lokalplan 3-3-116 Boliger, Klokkestolen,
Hasseris (1. forelæggelse)
2019-074172
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 3.032.
forslag til Lokalplan 3-3-116.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 23
1 afaf551

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet omfatter det areal, som tidligere har været anvendt som materialegård. Der tillades
maks. 29 tæt-lav og/eller etageboliger i maks. 2-3 etager. Der tillades, at der opføres et samlet
boligetageareal på maks. 2.970 m2 inkl. indbyggede garager i boligbebyggelsens stuetager.
Området er omgrænset af høje stejle skrænter med en beplantning, der delvist skal bevares. Lokalplan er
ikke en projektlokalplan, hvorfor indretningen af boliger, boligveje, parkering og fælles friarealer kan
disponeres på flere måder.
Vedr. bebyggelsens arkitektur er der i lokalplanen bestemmelser om, at boligerne skal fremstå i et nutidigt og
enkelt arkitektonisk udtryk. Vinduespartier skal udformes og placeres, så der sikres gode lysforhold i, og
omkring, boligerne på trods af skrænternes og træernes skyggeeffekter. Bebyggelsen Facader skal udføres
som blank mur i teglsten. For at sikre at sammenbyggede boligenheder ikke fremstår som lige
bygningsstænger, skal der laves forskydninger i facaden for hver individuel boligenhed. Tage der er flade
(med op til 5° hældning) skal begrønnes, og tage med en eller to-siders taghældning skal have rødt tegltag,
hvilket passer til bebyggelserne omkring. Tage skal udføres uden udhæng. Trappeopgange skal ske
indvendigt i bygningen. Der tillades ikke altangange.
Tidsplan
Fordebat
Fordebatten var i perioden den 30. april – 31. maj 2019.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde den 15. august 2019 (punkt 10)
Der blev afholdt borgermøde i fordebatten den 27. maj 2019.
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 5. november 2020 og byrådet den 23. november 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 3-3-116
Kommuneplantillæg 3.032
Oversigtskort

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 24
2 afaf551

Magistraten

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre boligbebyggelse med mulighed for tæt/lav og/eller
etageboligbebyggelse på det område, der før var placeret en materialegård på, og som ikke længere er i
brug.
Arealet er af en særlig karakter, idet det ligger gemt som en grøn lomme i direkte forbindelse til Bygaden,
hovedgaden igennem Gl. Hasseris. Arealet har en god placering med mulighed for direkte forbindelse til
grønne rekreative arealer, stiforløb, skoler og handlemuligheder.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer på boligrammen 3.3.B4 Rotunden m.m., som indskrænkes mod syd med det
areal, som 3.3.B14 Klokkestabelen m.m. erstatter.
Lokalplanens indhold
Denne lokalplan er ikke udarbejdet som en projektlokalplan, hvorfor indretningen som ses på lokalplanens
Kortbilag 3 blot er en mulig indretning, der overholder alle lokalplanens bestemmelser.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 25
3 afaf551

Magistraten
Indenfor lokalplanområdet skal bebyggelsen fremstå som en sammenhængende helhed og ikke individuelle
huse, dvs. at husene skal fremstå som klynger eller rækker, hvori min. 2 eller flere boliger er bygget
sammen.
Bebyggelsen skal placeres, så det ubebyggede areal kan indeholde min. et større sammenhængende fælles
friarealer, som i princippet vist på lokalplanens Kortbilag 3.
Langs boligvejen er det muligt at indrette vinkelret fællesparkering samt privat parkering integreret i
boligerne.
Da området er beliggende lidt afskærmet fra det øvrige Gl. Hasseris pga. skrænterne, er der i lokalplanen
lagt stor vægt på at sikre en stiforbindelse som skal placeres på skrænten mod øst på et eksisterende
plateau. Stien skal placeres således, at der ikke er indkig fra stien til boligerne øst for lokalplanområdet,
hvilket niveauforskel og beplantning skal være med til at sikre. Stien vil koble området med Klokkestabelstien
mod nord-øst og det rekreative område omkring Klokkestabelen mod syd-øst, hvor der i lokalplanen er sikret
stitilslutninger i begge ender af stien. Stien navngives Klokkestabelstien, da det vil være en forlængelse af
denne eksisterende sti.
I henhold til lokalplanen er der givet mulighed for at regulere terrænet i området for at sikre, at der ikke er
behov for at blive etableret pumpestationer til kloakrørene.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Bygaden via en ny boligvej, som får navnet Klokkestolen.
Navnet passer til Klokkestabelen. Klokkestabelen er et tårn, der står ved siden af en kirke med kirkeklokker,
mens klokkestolen er den trækonstruktion, som klokkerne hænger i, i et tårn.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan: Lokalplan 05-022, for Gammel Hasseris
Landsby.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da
miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet
"Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt
ved salg af arealet.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 26
4 afaf551

Magistraten
Bilag:
Forslag til kommuneplantillæg 3-032 Området ved Klokkestabelen
Udkast til lokalplan 3-3-116 Boliger, Klokkestolen, Hasseris

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 27
5 afaf551

Magistraten

Punkt 11.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.014 og Lokalplan 7-3-101 Boliger og rekreativt
område, Ferslev Byvej, Ferslev (1. forelæggelse)
2018-026223
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 7.014.
forslag til Lokalplan 7-3-101.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 28
1 afaf651

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 2,6 ha og giver mulighed for omdannelse af et område, hvor der ligger
en nedslidt gård samt et enfamiliehus. Der er mulighed for en kombination af tæt/lav og åben/lav
boligbebyggelse samt et nyt grønt rekreativt område, som vil få forbindelse til byen fra Ferslev Byvej.
Området er centralt beliggende i Ferslev og har let adgang til skole, fritidsfaciliteter og kollektiv trafik.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning blev godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 6. september 2018 (punkt 4).
Fordebatten var i perioden den 10. september - 8. oktober 2018.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde den 7. februar 2019 (punkt 10).
Forventet endelig godkendelse
Planen forventes godkendt ultimo 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 7-3-101
Kommuneplantillæg 7.014
Oversigtskort

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 29
2 afaf651

Magistraten

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre omdannelse af et nedslidt område med gårdbebyggelse til et
attraktivt boligområde, som skal indpasses i landskabet og landsbyens omgivelser. En stor del af området
udlægges til fælles rekreativt område og vil blandt andet kunne indeholde et område til håndtering af
regnvand.
Indenfor området findes en karakteristisk skrænt, der markerer overgangen fra byen til det flade
englandskab, som indgår som en del af Østerådalen. Skrænten markerer ligeledes et slugtområde i den
nordlige del af lokalplanområdet.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer på retningslinje 2.1.1, idet det muliggøres at omdanne et areal til
boligudvikling. Retningslinje 11.3.8 og 11.3.13 omhandlende henholdsvis økologiske forbindelser og særligt
værdifuldt landskab tilrettes, så de følger kommuneplanramme 7.3.L1 og ikke overlapper denne.
Kommuneplanramme 7.3.L1 er tilrettet, og der er oprettet en ny rekreativ ramme kaldet 7.3.R2. Der er
foretaget konsekvensrettelser af 7.9.N3.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at udvikle et område i Ferslev til ny boligbebyggelse i form af tæt/lav og
åben/lav bebyggelse. Området ligger på kanten til Østerådalen, og vil inden for lokalplanområdet skabe en
ny bygrænse, hvor byen møder landskabet mod sydvest.
Der er indenfor lokalplanområdet en del højdeforskelle. I forbindelse med byggemodningen skal terrænet
tilpasses i overensstemmelse med principperne terrænplanen (Kortbilag 3). Dette betyder, at der kan blive
skabt et mere naturligt terræn. Ovenfor skrænten er der mulighed for bebyggelse med tilhørende terrasse og
haveareal. Der kan ske tilpasning af skrænten mod vest, men ikke mod nord, hvor slugten som
landskabstræk ønskes bibeholdt.
Bebyggelse og beplantning i området skal være med til at understrege, og ikke skjule, det unikke landskab i
området, hvorfor der blandt andet er udlagt en kantzone beliggende på skrænten. Inden for denne må der
ikke ske terrænregulering efter endt byggemodning, og der må ikke etableres beplantning, som skjuler
skrænten.
Op mod Ferslev Byvej placeres tæt/lav boligbebyggelse, og bebyggelsens arkitektur skal tilpasses
landsbymiljøet. Det resterende område udlægges til parcelhusbebyggelse.
Den parcelhusbebyggelse, der placeres syd for den nye boligvej, skal med hensyn til arkitektur relatere sig til
den nye tæt/lave bebyggelse mod nord.
De øvrige parcelhuse placeres på grunde med skrånende terræn. Bebyggelsen skal tilpasses efter den
terrænplan, der er udarbejdet. Der er mulighed for at etablere bebyggelse med parterre-plan.
Hele området får vejadgang fra Ferslev Byvej. Der etableres en ny overkørsel til Ferslev Byvej i det område,
der er udlagt til tæt/lav boligbebyggelse, mens området til åben/lav bebyggelse anvender en eksisterende
overkørsel.
Der etableres en stiforbindelse mellem den tæt/lave og den åben/lave bebyggelse samt stier i og ud til det
rekreative område.
Det rekreative område består dels af et såkaldt slugtområde og dels af engarealer. Der vil sandsynligvis blive
behov for at etablere en form for regnvandsbassin i engområdet. Det rekreative område skal primært
henligge som uplejet naturområde med enkelte aktivitetsøer til brug for lokalplanområdets beboere og byens
borgere.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til delområde A skal ske via en ny boligvej, som får adgang til Ferslev Byvej via en ny overkørsel.
Den nye boligvej får adresse til Ferslev Byvej.
Vejadgang til delområde B skal ske via en ny boligvej, som tilsluttes eksisterende overkørsel til Ferslev
Byvej. Den nye boligvej får navnet Kildedalen. På ældre kort indikeres, at der har været en kilde i området og
vejnavnet er desuden ønsket af projektudvikler.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
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Møde den 22.06.2020
kl. 11.00
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Økonomi
Lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug. Da området ifølge lokalplanen
skal overføres fra landzone til byzone, kan ejeren forlange den overførte del overtaget af kommunen. Da
ejeren imidlertid selv har ønsket lokalplanen udarbejdet, har ejeren fraskrevet sig denne mulighed.
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes således ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Møde den 22.06.2020
kl. 11.00
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Bilag:
Forslag til kommuneplantillæg 7.014 for den sydvestlige del af Ferslev
Udkast til Lokalplan 7-3-101 Boliger og rekreativt område, Ferslev Byvej, Ferslev

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00
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Punkt 12.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.068 og Lokalplan 4-1-123 Boliger, Riishøjsvej,
Vejgård (2. forelæggelse)
2019-099502
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 4.068 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 4-1-123 endeligt uden ændringer.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 34
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen omfatter det tidligere Rishøjcenter i Vejgård. Der kan etableres 55 boliger i bygningerne, hvoraf
50 boliger har et nettoareal under 50 m². På grund af bygningens brede gangarealer har disse boliger dog et
relativt højt bruttoareal på op til 69 m².
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 9. marts 2020 (punkt 6)
Magistratens møde 30. marts 2020 (punkt 11)
Byrådets møde 20. april 2020 (punkt 14).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 24. april til og med 28. maj 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-123
Kommuneplantillæg 4.068
Oversigtskort
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Møde den 22.06.2020
kl. 11.00
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for at omdanne det tidligere Riishøjcenter i Vejgård til boliger.
Riishøjcentrets nuværende anvendelse til plejeboliger ophørte i efteråret 2019. Der er på baggrund af de
fysiske muligheder for at indrette boliger i bygningerne foretaget en konkret vurdering af parkeringsbehovet.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer den maksimale bebyggelsesprocent for det tidligere Riishøjcenter fra 115 til
125. Den nuværende bebyggelsesprocent er 119, men der ønskes mulighed for at opføre tre elevatortårne,
der vil øge den samlede bebyggelsesprocent.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at omdanne det tidligere Riishøjcenter i Vejgård til boliger. Bygningernes
oprindelige udtryk bevares, og det eksisterende gårdrum fastholdes til opholdsareal for områdets beboere.
Der gives dog mulighed for at opføre tre elevatortårne på gårdsiden af bebyggelsen.
Da bygningerne er indrettet med store gangarealer pga. den tidligere anvendelse, vil selv relativt små boliger
have et højt bruttoareal. På den baggrund er det konkret vurderet, at boliger under 70 m² brutto i disse
bygninger kan betragtes som små boliger i relation til parkeringsnormen.
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Der er ikke plads til mere end 10 p-pladser i lokalplanområdet. Derfor giver lokalplanen kun mulighed for at
etablere relativt små boliger, hvor parkeringsbehovet er lavt. Hvis bygningerne evt. senere ønskes indrettet
til større boliger, skal der findes flere parkeringspladser uden for lokalplanområdet, f.eks. gennem tinglysning
eller ny planlægning.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 37
4 afaf551

Magistraten
Bilag:
Kommuneplantillæg 4.068 for et område ved Riishøjsvej
Forslag til Lokalplan 4-1-123 Boliger, Riishøjsvej, Vejgård
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Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 38
5 afaf551
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Punkt 13.

Godkendelse af Lokalplan 3-3-118, tillæg til lokalplan 05-071 Centerformål, Hasseris
Bymidte (1. forelæggelse)
2020-039132
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 3-3-118.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 39
1 afaf451

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen er et tillæg til den eksisterende lokalplan for Hasseris Bymidte, og har alene til formål at
muliggøre opførelsen af café/restauration i området.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 1. oktober 2020 og byrådet den 19. oktober 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 3-3-118
Oversigtskort

Formål og baggrund
Lokalplanens formål er at imødekomme ønsket om at opføre en café i Hasseris Bymidte, hvilket ikke er
muligt jf. den eksisterende lokalplan for området.
Lokalplanen fungerer derfor som et tillæg til den eksisterende lokalplan, hvorfor den eksisterende lokalplan
fortsat vil være gældende.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 40
2 afaf451

Magistraten
Lokalplanen tilføjer muligheden for at etablere restauration o. lign. i lokalplanens anvendelsesbestemmelser,
og udlægger et nyt byggefelt på ca. 140 kvadratmeter, hvor der kan opføres en tilbygning i et let udtryk med
en transparent facade. Alle øvrige bestemmelser reguleres i den eksisterende lokalplan, herunder kravet om
rødt tegltag, der er karakteristisk for området.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 41
3 afaf451
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 3-3-118, tillæg til lokalplan 05-071, Centerformål, Hasseris Bymidte

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 42
4 afaf451

Magistraten

Punkt 14.

Godkendelse af Boligstrategi
2020-038549
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Boligstrategi, jf. sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 43
1 afaf351

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Baggrund og formål
Aalborg Kommune har haft en markant befolkningstilvækst og boligudvikling i det sidste årti. Den hidtidige
boligstrategi har bl.a. omhandlet en markant satsning på ungdomsboliger. Nu er der behov for en ny
boligstrategi, som angiver politisk retning for den fremtidige boligudvikling i kommunen på tværs af den
almene boligsektor og det private boligmarked. Boligstrategien skal være på forkant med boligtendenser og
bosætningspræferencer i befolkningen og planlægge for at imødekomme de boligtyper og boligområder,
som forventes at blive efterspurgt i fremtiden. Datagrundlaget for boligstrategien peger på en vækst i antallet
af ældre, børnefamilier og singler. Boligstrategien fokuserer bl.a. på at sikre billige boliger, og hvordan nyt
boligbyggeri kan igangsætte flyttekæder på en måde, hvor kommunens byer og bydele udvikles med respekt
for deres omgivelser, bykvalitet og særlige identitet.
Boligstrategi
Boligstrategien definerer en ramme og angiver byrådets prioritering af fremtidens boligudvikling i Aalborg
Kommune. Boligmassen skal udvikles i overensstemmelse med befolkningsprognosen og befolkningens
boligpræferencer samt nye tendenser i boligmarkedet. Eksempelvis er familieformerne mere mangfoldige
end nogensinde, hvilket stiller krav til nye former for fleksibilitet og evt. fællesskaber i boligområderne.
Samtidig ses der på nationalt plan en stigende interesse for bofællesskaber. Der er brug for variation af
forskellige boligtyper og bofællesskaber til grupper med forskellige ønsker og økonomisk formående. By- og
boligområder skal udvikles med fokus på at fremme mangfoldighed ift. boligtyper, ejerforhold, boligpriser og
beboersammensætning.
Boligmarkedet er dynamisk. Det samme gælder boligstrategien, som løbende opdateres og justeres i sit
fokus på baggrund af kommunens tilgængelige data om fordeling af befolkningen i kommunen,
befolkningens flyttemønstre samt befolknings- og boligprognose. Strategien er således baseret på forskellige
datakilder til at kortlægge og kvalificere fremtidens boligbehov i kommunen.
Målsætningerne skal udmøntes. Derfor er den datadrevne boligstrategi anvendelsesorienteret og opridser
kommunale styringsredskaber, som kan anvendes til strategisk boligudvikling. Datagrundlaget indikerer, at
der aktuelt er behov for boligbyggeri, som er målrettet:




Ældre
Børnefamilier
Singler.

Boligstrategien angiver overordnede politiske mål for boligudviklingen i kommunen som helhed. Samtidig
definerer boligstrategien hvilke konkrete vilkår og potentialer, der knytter sig til den fremtidige boligudvikling i
kommunens bymønster bestående af: Aalborg by, 11 oplandsbyer med vækstpotentiale samt øvrige
oplandsbyer og landsbyer med særligt fokus på de tre udvalgte målgrupper. Fælles for boligbyggeri målrettet
ældre, børnefamilier og singler er behovet for mindre og billige boliger, som kan finansieres af husstande
med én eller lav indkomst. Det stiller samtidig krav om at supplere de billige boliger i overskuelig
boligstørrelse med at skabe rammer for byliv, naboskab og fællesskab i form af attraktive udendørs faciliteter
med mødesteder.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 44
2 afaf351

Magistraten
Bilag:
Boligstrategi 2020
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Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 45
3 afaf351

Magistraten

Punkt 15.

Godkendelse af bevilling vedr. midler til minimumsnormeringer samt pulje til
institutioner med mange sårbare 0-2 årige børn
2019-097856
Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der i 2020 gives tillægsbevilling på 17.964.000 kr. til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen til øgede
pædagogiske normeringer i daginstitutionerne,
at der i 2020 gives tillægsbevilling på 2.601.000 kr. til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen til at styrke
kvaliteten i daginstitutionernes tilbud til sårbare og udsatte børn,
at finansieringen heraf kommer fra statslige tilskud, og at der dermed gives tillægsbevilling til en indtægt på
samlet 20.565.000 kr.
Der er tale om tilskud fra staten, hvorfor tillægsbevillingerne ikke påvirker kommunens kassebeholdning.
Da der er tale om flerårige projekter, vil tilskuddene blive lagt ind i de efterfølgende år i forbindelse med
budgettet for 2021-2024.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 46
1 afaf351

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Udmøntning af 500 mio. kr. til minimumsnormeringer
Regeringen og støttepartierne har aftalt at indføre lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutionerne, så
de er fuldt indfasede i 2025. Målet er, at minimumsnormeringer fuldt indfaset skal sikre, at der maksimalt er 3
børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen i børnehaver. Den nuværende måde at opgøre minimumsnormeringerne på (Normeringsstatistikken fra Danmarks Statistik) er en opgørelse af, hvor mange ressourcer i form af pædagogisk personale den enkelte kommune bruger på dagtilbudsområdet pr. barn hen
over et år. Det betyder, at Normeringsstatistikken ikke er et udtryk for den faktiske normering på et tilfældigt
tidspunkt på en tilfældig dag i en tilfældig institution.
Der er i finansloven for 2020 afsat en pulje på 500 mio. kr., og det indgår i aftalen, at beløbet øges, så det
udgør 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i
2025. Hermed kan kommunerne løbende øge normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet.
Fordelingen af puljemidlerne i 2020 sker efter kommunernes skønnede antal 0-5 årige jf. Danmarks Statistik
(maj 2019). Aalborg Kommune har 13.300 0-5 årige i 2020, som svarer til et tilskud på 18.0 mio. kr.
Hvis nuværende fordelingsnøgle fastholdes, vil Aalborg Kommune i de kommende år modtage:
Mio. kr.

2020
18,0

2021
21,6

2022
28,8

2023
43,2

2024
50,4

2025->
57,6

Udmøntning i 2020
 puljemidlerne udmøntes som direkte statslig tildeling uden forudgående ansøgning
 udmøntningen sker med forventning om, at den nuværende uddannelsessammensætning blandt
personalet som minimum fastholdes
 midlerne kan anvendes til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale, selvejende, udliciterede
daginstitutioner samt puljeinstitutioner, men ikke til ansættelser i private institutioner og private pasningsordninger
 kommunerne forpligtes til, at tilskuddet anvendes til pædagogisk personale i form af løn- og
pensionsudgifter og relaterede udgifter i form af overhead (husleje, it, kompetenceudvikling mv.) samt i
tilknytning til de revisorpåtegnede regnskaber
 det er en betingelse, at tilskuddet kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på dagtilbudsområdet.
Udmøntningen sker hurtigst muligt. Der er som opfølgning krav om revisorpåtegnet regnskab som dokumentation for, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med formålene. Kommunerne skal i den forbindelse
bekræfte, at tilskuddet er lagt oven i det vedtagne budget for 2020, og at en eventuel omprioritering på
dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud. Dette medfører dog ikke, at budget- og
regnskabsniveauet på dagtilbudsområdet er fastlåst, det vil fortsat kunne reguleres som følge af f.eks.
stigende/faldende børnetal og/eller lokale politiske prioriteringer.
Tilskuddet skal tilbagebetales, hvis der ikke indsendes revisorpåtegnet regnskab, eller hvis det ikke kan
godtgøres, at tilskuddet er anvendt som forudsat.
Udmøntning i Aalborg Kommune:
Efter en drøftelse i Familie- og Socialudvalget udmøntes midlerne på følgende måde i 2020:
 Puljemidlerne udmøntes efter en fordelingsnøgle, så de kommer alle kommunale, selvejende,
udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner til gode
 Den nuværende personalesammensætning i Aalborg Kommune fastholdes - dvs.75%
pædagoguddan- nede og 25% andet personale
 Tilskuddet lægges til det vedtagne budget på dagtilbudsområdet.
Midler fra pulje til daginstitutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn
Aalborg Kommune ansøgte i juli 2019 Socialstyrelsen om midler fra puljen til ansættelse af flere pædagoger
og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.
Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og
udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i
daginstitutioner.

Magistraten

Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 47
2 afaf351

Magistraten

Socialstyrelsen har givet tilsagn om puljemidler til fire daginstitutioner i Aalborg Kommune, og kommunen
modtager yderligere ca. 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.
Tilskuddene tildeles den enkelte daginstitution, og Aalborg Kommune kan således ikke fordele tilskuddet til
andre institutioner, eller ændre i fordelingen af tilskud mellem de institutioner, som har fået tilskud.
Der skal fremsendes en kort redegørelse til Socialstyrelsen over de forventede nyansættelser og opnormeringer for puljemidlerne samt lønudgifter i 2019. Det er et krav, at midlerne kommer oveni det vedtagne årlige
budget og dermed hensigten, at der er tale om en reel opnormering af personale i den pågældende daginstitution. Desuden må kommunen ikke opkræve forældrebetaling af puljemidlerne.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2020
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor: Børn og unge
05.25.14 Daginstitutioner
Statslig pulje til normeringer i 2020, minimumsnormeringer
Tilskud fra ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn
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Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

17.964

-17.964

2.601

-2.601
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Punkt 17.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 49
1 afaf151

Magistraten

Punkt 18.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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Møde den 22.06.2020
kl. 11.00

Side 50
1 afaf151

Magistraten

Punkt 19.

Underskriftsside
Beslutning:
-
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Møde den 22.06.2020
kl. 11.00
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1 afaf151

