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Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Godkendelse af økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo juli
2020
2020-027180
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender Økonomirapport for
Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo juli 2020.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juli 2020 fordelt på sektorerne i
Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Drift:
Ultimo juli 2020 var forbrugsprocenten for Sundheds- og Kulturforvaltningen for den samlede drift på 54,7 %,
hvilket var 3,6 % lavere end den vejledende forbrugsprocent for perioden. Det lidt lavere forbrug på driften
skyldes forskydning af betalinger til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet, idet regnskabet kun
omfatter betaling for 6 måneder, jvf. den gældende praksis på området.
På serviceudgifterne var forbrugsprocenten på 60,5 %, og dermed 2,2 procentpoint højere end den
vejledende forbrugsprocent for perioden. Årsagen hertil skal primært findes i Sektorerne Sundhed, Fritid og
Landdistrikter samt Kultur og Bibliotek, hvor der på niveau med tidligere år er foretaget forskudsvise
udbetalinger af tilskud.
Regnskabet for serviceudgifterne er præget af de økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19. Ifølge
opgørelse udarbejdet pr 31/5 er forvaltningens nettomerudgift i forbindelse med Covid-19 ca. 2,4 mio. kr.
Merudgiften dækker over meget store forskelle mellem sektorerne. Alle forvaltninger udarbejder en ny
opgørelse efter udgangen af august 2020 med henblik på at tilvejebringe et grundlag for udmøntningen af
den kompensation Aalborg Kommune har fået tildelt.
I budget 2020 er der indarbejdet en besparelse på 3,0 mio. kr. vedr. flextrafik i forvaltningens budget, men
beslutningen om hvordan den skal udmøntes mellem forvaltningerne er blevet udsat.
På driftsbudgettet forventes balance i 2020. Denne forventning baseres sig på følgende forudsætninger:
At der indarbejdes forskellige korrektioner i forvaltningens budget i forbindelse med tillægsbevillingssagen
Aktuel status i efteråret 2020. Det drejer sig bl.a. om regulering af energilån, overførsel til Ældre- og
Handicapforvaltningen vedr. tidligere års lov- og cirkulæreprogram, overførsel til By- og
Landskabsforvaltningen vedr. byfornyelsesprojekter samt justering af forvaltningens budget som følge af
tilførte midler til sommerferieaktiviteter fra Børne- og Undervisningsministeriet.
At der træffes beslutning om frigivelse af overførsler fra 2019 til 2020. Forvaltningen har i 2020 disponeret
7,119 mio. kr. af overførslerne fra regnskab 2019, heraf 2,661 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede
projekter (det samlede mindreforbrug i 2019 udgjorde 16,659 mio. kr.)
At forvaltningens kompenseres for nettomerudgifter som følge af Covid-19
At der i Lov- og cirkulæreprogram indgår en reduktion af forvaltningens budget med 2,838 mio. kr. som følge
af midtvejsregulering af overførsler m.v.

Ikke rammebelagte driftsudgifter:
På de ikke rammebelagte driftsudgifter - Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af
sundhedsvæsnet - følger afregningen den fastlagte acontobetalingsplan og forbruget er derfor som forventet.

Anlæg:
På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo juli et samlet nettoforbrug på 43,0 mio.
kr., svarende til en forbrugsprocent på 36,0 %.
Byrådet godkendte regnskab 2019 den 20. april, og forvaltningen har fået overført godt 50,0 mio. kr. til
videreførelse af eksisterende anlægsprojekter.
Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 25-30 mio. kr. på forvaltningens
anlægsregnskab.
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Bilag:
Økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo juli 2020

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 09.09.2020
kl. 09.00

Side 4
3 af 52
3

Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 3.

Drøftelse af mål mv. i ny samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum
2020-017170
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets drøftelse mål mv. i den
kommende samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum.
Museumsdirektør Lars Chr. Nørbach og Per Lyngby deltager i drøftelsen.
Beslutning:
Drøftedes.
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Sagsbeskrivelse – drøftelse af forslag til kommende samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske
Museum, 2021-2023
Den nuværende samarbejdsaftale for Aalborg Kommune og Nordjyllands Historiske Museum gælder
perioden 2017-2020, og udløber således ved årsskiftet.
Samarbejdsaftalen med Nordjyllands Historiske Museum er bl.a. kendetegnet ved, at den indgås af fire
parter, hhv. museet, Aalborg Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune.
Der har i løbet af 2020 var dialog mellem de fire parter om en ny samarbejdsaftale for perioden 2021-2024.
Den nye aftale bygger på Aalborg Kommunes nye koncept for undgåelse af samarbejdsaftaler samt på hhv.
museets visioner og kulturpolitiske mål fra de respektive kommuner.
Museet og Sundheds- og Kulturudvalget kan på mødet forventningsafstemme aftalens mål mv., inden
aftalen fremsendes til beslutning ultimo 2020.
På mødet den 9. september 2020 deltager museumsdirektør Lars Chr. Nørbach og bestyrelsesformand Per
Lyngby, som bl.a. vil redegøre for forslag til nye fælles mål i samarbejdsaftalen. Tilsvarende dialog
gennemføres med museets bestyrelse og med relevante udvalg i Rebild og Mariagerfjord Kommuner.
Det foreslås, at samarbejdsaftalen for Nordjyllands Historiske Museum for 2021-2024 bygger på fire
strategiske mål:
 Museet varetager tre store udviklingsprojekter: Bymuseet i Aalborg, REGAN Vest og Vikingeborgen
Fyrkat
 Museet vil styrke sit driftsgrundlag
 Museet vil medvirke til at udfolde museets potentialer på andre velfærdsområder
 Museet vil medvirke til øge lighed i kulturen
De strategiske mål udmøntes i en række udviklingsmål. Overordnet set knytter de fire strategiske mål an til
Aalborg Kommunes kulturpolitiske mål om, at kulturinstitutioner indgår i meningsfulde partnerskaber,
stærke kulturinstitutioner med en skarp profil og lighed i kultur.
Samarbejdsaftalens nye mål adskiller sig således fra den gamle aftale ved at der tages afsæt i den nye
kulturpolitik og ved at museets udviklingsprojekt ift. Aalborg Kommune handler om at forny bymuseet i
Algade.
I koordination med museets bestyrelse og Rebild og Mariagerfjord Kommuner er der tilrettelagt en tids- og
handleplan, som vil sikre, at aftalen kan besluttes i hhv. bestyrelsen, udvalg og byråd inden årets udgang og
med tiltrædelse pr. 1. januar 2021.
I tilknytning til den nye samarbejdsaftale påtænkes en ajourføring af bestyrelsens vedtægter vedr. passus
om låntagning. Vedtægtsændringen vil blive fremsendt til politisk behandling samtidig med
samarbejdsaftalen.
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Bilag:
Forslag til ny samarbejdsaftale mellem Nordjyllands Historiske Museum, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord
Kommuner, 2021-2024
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Punkt 4.

Godkendelse af Teater Nordkraft samarbejdsaftale 2021 - 24
2020-056758
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender Aalborg Kommunes
samarbejdsaftale med Teater Nordkraft.
Teaterchef Minna Johannesson deltager.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune indgår 4-årige samarbejdsaftaler med de store kulturinstitutioner. For Teater Nordkrafts
vedkommende løber aftalerne parallelt med de fireårige budgetaftaler, som Aalborg Kommune indgår med
Kulturministeriet vedrørende tilskuddet til Aalborg Kommunes Lille storbyteater, Teater Nordkraft. De
nuværende aftaler udløber med årsskiftet og der udarbejdes derfor nye aftaler for årene 2021 – 24..
Budgetaftalen blev vedtaget i Sundheds- og kulturudvalget primo juni 2020 og sendt til Kulturministeriet. Den
efterfølges nu af samarbejdsaftalen, som efter godkendelsen i Sundheds- og Kulturudvalget sendes til
høring i Statens Projektstøtteudvalg for Scenekunst, før den sendes til endelig godkendelse i Aalborg
Kommunes Byråd.
Teater Nordkraft er underlagt lov om scenekunst, kapitel 7a om Små Storbyteatre i Københavns,
Frederiksberg, Århus, Odense og Aalborg Kommuner, hvoraf det fremgår, at de små storbyteatre skal
bidrage til at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.
Samarbejdsaftalens indhold
Samarbejdsaftalen mellem Aalborg Kommune og Teater Nordkraft indeholder afsnit om teatrets rammer,
udvikling og drift. Aftalen tager udgangspunkt i Aalborg Kommunes administrative forskrift nr. 26, lov om
scenekunst, Teater Nordkrafts formål og Aalborg Kommunes nye kulturpolitik.
Teatrets strategiske og individuelle udviklingsmål i perioden afspejler målsætningerne i Aalborg Kommunes
nye kulturpolitik. De strategiske udviklingsmål er af mere overordnet karakter og går igen i Aalborg
Kommunes budgetaftale for Teater Nordkraft med Kulturministeriet, mens de individuelle udviklingsmål
konkret beskriver teatrets indsatser samt hvilke kulturpolitiske mål, de realiserer.
Strategiske målsætninger for aftalen


Teatret arbejder aktivt med publikumsudvikling og stræber efter et mangfoldigt publikum, med særlig
fokus på børn og unge.



Med udgangspunkt i lidenskab, genkendelighed og wow-faktor, skal teatret med en skarp profil
udvikle og præsentere teater og dans af høj kunstnerisk kvalitet. I teatrets lokaler i Nordkraft samt
andre steder i Aalborg Kommune



Andelen af egenproducerede aktiviteter i repertoiret øges.



Teater Nordkraft rækker ud til, og vil undersøge muligheden for at involvere sårbare grupper i
teatrets arbejde.



Teater Nordkraft styrker talentudviklingen og bidrager aktivt til, at Aalborgs kunstnermiljø er i
bevægelse.



Teater Nordkraft tilstræber lokal forankring og mangfoldighed i de kunstneriske produktioner og i
teatrets organisation som helhed.



Teatret udvikler nye musikalske teaterudtryk og musikalske forestillinger.



Der udvikles en stærk visuel identitet.

Konkrete udviklingsmål relateret til de kulturpolitiske målsætninger

Publikumsudvikling - børn og unge
Kulturpolitisk målsætning: Aalborg – hvor børn og unge møder kunst og kultur af høj kvalitet
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a) Teater Nordkraft vil søge tæt samarbejde med Aalborg Kommunes Skoleforvaltning om at udvikle et
partnerskolekoncept og skabe relevante og unikke aktiviteter i forbindelse med teatrets forestillinger for
folkeskolens udskoling.
b) Teatret vil producere teater for de 2 – 6 årige og opsøge turnémuligheder indenfor Aalborg Kommune.
c) Teatret søger et tæt samarbejde med CFU (Center for Undervisningsmidler/UCN) omkring folkeskolernes
udskoling og ungdomsuddannelserne.
d) Teater Nordkraft vil årligt præsentere minimum 90 opførsler der kan spille både for børn og unge.

Publikumsudvikling - voksne og unge
Kulturpolitiske målsætninger: Aalborg – hvor kulturen indgår i meningsfulde partnerskaber
Aalborg – hvor kulturen skaber en levende kommune
a) Teater Nordkraft vil lave aktiviteter til publikum på lokale spillesteder i Aalborg Kommune
b) Teater Nordkraft vil opsøge og søge samarbejde med organisationer og netværk som arbejder med
udsatte og sårbare grupper.
c) Teater Nordkraft vil opsøge og søge samarbejde med uddannelsesinstitutioner og folkeoplysende
organisationer.
d) Teater Nordkraft vil hvert år præsentere minimum 120 opførsler, som kan spille både for voksne og unge

Ensemble - og repertoireteater
Kulturpolitisk målsætning: Aalborg – med stærke kulturinstitutioner med en skarp profil
a) Teater Nordkraft er et ensembleteater med en fast stab af 4- 5 åremålsansatte skuespillere. Teatret
arbejder på i højere grad af blive ”selvforsynende” med en større andel af egenproduktioner som kan spilles i
repertoire, dvs. genopsættes.
b) Teater Nordkraft laver mindst 3 ny-produktioner og 2 genopsætninger pr. år. Herudover udvikles nye
Teaterkraft# projekter, som er forestillinger i et mindre format med en eksperimenterende proces og/eller
form.
c) Teater Nordkraft vil lave minimum 1 egenproduceret forestilling om året med musikalsk indhold og afsøge
muligheden for flere lokale samarbejder og anvendelse af lokale musikere.
d) Teatret vil bruge musik som løftestang for publikumsudvikling og som skærpelse af teatrets profil.
e) Teater Nordkraft vil præsentere danske og udenlandske gæstespil af høj kunstnerisk kvalitet.
f) Teater Nordkraft vil udvikle og altid tage stilling til det visuelle aspekt, ikke bare i forestillinger, men også i
alle øvrige forhold

Værdifulde fællesskaber
Kulturpolitisk målsætning: Aalborg – hvor der er lighed i kulturen
Aalborg – hvor kulturen indgår i meningsfulde partnerskaber
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a) Teater Nordkraft vil opsøge og udvikle særlige tilbud til sårbare grupper, og undersøge mulighederne for
samarbejder med grupper som står udenfor samfundet.

Kunstmiljø og talentarbejde
kulturpolitisk målsætning: Aalborg – hvor det er godt at være udøvende kunstner
a) Teatret vil generelt ved rekruttering af nye medarbejdere, både kunstnere og administrativt/teknisk
personale prioritere, at medarbejdere bosætter sig lokalt/er bosat lokalt for at kunne bidrage til et stærkt
lokalt kunstmiljø.
b) Teatret vil øge antallet af fast tilknyttede medarbejdere i teatrets medarbejderstab
c) Teater Nordkraft understøtter vækstlaget indenfor scenekunst med sparring og med de forskellige
kompetencer, som Teater Nordkraft er i besiddelse af.
d) Teater Nordkraft påtager sig centrale opgaver i forbindelse med talentudviklingen på scenekunstområdet i
samarbejde med andre aktører.

Lokal forankring
Kulturpolitiske målsætninger: Aalborg – hvor kulturen skaber en levende kommune
Aalborg – hvor kulturen indgår i meningsfulde partnerskaber
a) Teater Nordkraft vil indgå i både oplagte og overraskende lokale samarbejder i de kunstneriske
produktioner.
d) Teatret vil undersøge mulighederne for at spille på andre spillesteder end de sædvanlige.
Økonomi
Nedenstående tilskud fremgår af budgetaftalen med Kulturministeriet. For Aalborg Kommunes
vedkommende er der tale om et uændret tilskud, mens statens tilskud afspejler aftalen fra 2016 om et
stigende statstilskud frem til og med 2024.
2021

2022

2023

2024

Kulturministeriet

4.428.278 kr.

4.780.689 kr.

5.133.100 kr.

5.485.511 kr.

Aalborg
Kommune

7.730.722 kr.

7.730.722 kr.

7.730.722 kr.

7.730.722 kr.

12.159.000 kr.

12.511.411 kr.

12.863.822 kr.

13.216.233 kr.

I alt

Tidsplan
Slots- og Kulturstyrelsen har bedt om samarbejdsaftalen senest primo september 2020. Derfra sendes den
til høring i Statens Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Inden årsskiftes sendes aftalen til endelig
godkendelse i Aalborg Kommunes Byråd.
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Bilag:
Samarbejdsaftale 2021-24 Teater Nordkraft
Budgetaftale Aalborg Kommune 2021-2024
Virksomhedsplan 2021-2024
Vedtægter 2019 for Teater Nordkraft
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Punkt 5.

Godkendelse af ny samarbejdsaftale mellem HUSET, Hasserisgade 10 og Aalborg
Kommune og af udkast til nye vedtægter for Den Selvejende institution HUSET
2020-052667
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender Samarbejdsaftale
mellem den Selvejende institution HUSET og Aalborg Kommune for perioden 1.9.2020 - 31.8.2022 og
godkender forslag til nye vedtægter for HUSET med ikrafttrædelse når endelig godkendelse foreligger fra
Civilstyrelsen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Ved udgangen af 2019 udløb den nuværende samarbejdsaftale med den selvejende institution Huset i
Hasserisgade. Der har igennem længere tid været arbejdet med at forny samarbejdsaftalen og samtidigt
ændre på institutionens opgaveportefølje og retning.
Aalborg Kommune har gennem forhandlingsforløbet ønsket at tilrette tilbuddene således, at der på HUSET
skabes en helt ny spændende platform for de kulturelle vækstlagsmiljøer og det er ønsket at der startes ud
med etableringen af KORMA som et nyt stærkt kompetencecenter for rytmisk musik. På sigt er det
meningen, at der skal etableres tilsvarende kompetencecentre på HUSET for scenekunst og visuel kunst.
Det har undervejs betydet at der er blevet arbejdet med at ændre institutionens formelle formål og det har
samtidigt været nødvendigt at tilpasse institutionens lidt forældede vedtægter således at de i højere grad
bliver tidssvarende og i øvrigt ligner vedtægter fra andre selvejende institutioner.
Det indstilles til Sundheds- og Kulturudvalget at såvel samarbejdsaftale som forslag til nye vedtægter
godkendes og at vedtægterne formelt træder i kraft når disse er godkendt i Civilstyrelsen.

Samarbejdsaftalens centrale mål for HUSET:
Herunder opridses de målsætninger i Aalborg Kommunes kulturpolitik, hvor HUSET i den kommende
aftaleperiode i særlig grad vil integrere dem i sin dagligdag:
Aalborg – hvor det er godt at være udøvende kunstner
Aalborg – hvor der er lighed i kulturen

Strategiske målsætninger for aftalen

Aftalen mellem Aalborg Kommune og HUSET tager afsæt i Aalborg Kommunes kulturpolitiske mål og i
Institutionens formål, og på denne baggrund bygger aftalen på følgende fælles strategiske mål:
Aalborg – hvor det er godt at være udøvende kunstner - Det kulturelle Væksthus
Huset skal i sin kommende aftaleperiode arbejde med at videreudvikle sin status som et hus hvor
iværksættere, udøvende og talenter indenfor de kunstneriske og kulturelle vækstlag kan dygtiggøre sig og
fordybe sig i deres kunstneriske udvikling. Huset skal ligeledes skabe spændende fysiske rammer der
understøtte mødet mellem forskellige kunstnere, mødet med publikum og mødet med kunsten der
inspirerer publikum til selv at deltage i kunstnerisk selvudfoldelse.
Huset skal som noget nyt fungere som platform for det nye kompetencecenter for rytmisk musik (KORMA).
KORMA er et musikkontor og en platform der samler ekspertise, ”know how” og skaber optimale
betingelser for musikmiljøet og musikvækstlaget i Aalborg Kommune og hele den nordjyske region.
Aalborg – hvor der er lighed i kulturen - Et hus for Fællesskaber
Huset skal være en åben platform, hvor både uformelle og formelle kulturelle fællesskaber kan opstå og
udvikles. Som en socialkulturel institution skal HUSET fastholde og videreudvikle sin position som et sted i
det lokale kulturliv, der løfter et socialt ansvar og skaber muligheder for alle. Dette som en styrket mulighed
for lighed i kulturen - hvor borgere fra alle samfundets lag, i alle aldre og med forskellige baggrunde og
forudsætninger, har mulighed for at deltage i kulturelle begivenheder og kreative fællesskaber.
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Aftalens individuelle udviklingsmål
Aftalens fælles strategiske mål er omsat i følgende udviklingsmål for aftaleperioden 2020 -2021.


Inden udgangen af 2021 skal der være udarbejdet en samlet vision / Masterplan for udviklingen af
HUSET frem til realiseringen af nedenstående mål. Visionen er samtidigt en konkret tidsplan for
indfrielsen af de nødvendige ombygninger på HUSET og en visualisering af disse til brug i indsatsen
for at rejse den nødvendige økonomi.

Aalborg – hvor det er godt at være udøvende kunstner


Det nye HUSET skal gennem sin spillestedsfunktion fortsætte sin ambition om at være en af landets
vigtigste scener for "de smalle genreområder". Derudover skal Huset fortsat præsentere et
ambitiøst og originalt musikprogram, der repræsenterer en både lokal, national og international
stærk profil.
o Dette skal opnås ved at fastholde og videreudvikle det høje ambitionsniveau, som HUSET
har opbygget igennem det seneste årti.
o HUSET skal i tæt samarbejde med lokale aktører inden for den rytmiske musik være med til
at løfte den lokale musikscene og dennes mulighed for udvikling, dygtiggørelse og
identitetsskabelse. Dette skal blandt andet ske i et tæt samarbejde med det nystartede
Kompetencecenter for Rytmisk Musik – KORMA.



I forbindelse med KORMAS indflytning der forventes at ske primo august 2020 etableres der et
kontor til KORMAs administration samt faciliteter der kan underbygge KORMAs mulighed for at
kuratere det lokale vækstlag.
Der skabes på Huset gennem KORMA plads til den professionelle og semiprofessionelle
artist/producer, og plads til talentfulde unge musikere/producere. Målet er, at der i løbet af de
første to leveår etableres et dynamisk miljø med både faste arbejdspladser og mulighed for at man
kan komme ind på månedsbasis. Desuden stræber KORMA efter at musikere/producere fra ind og
udland også skal kunne komme forbi i perioder og arbejde i KORMA produktionsfaciliteter.



Husets Kreative Værksteder skal i aftaleperioden rustes til at arbejde målrettet med lokale talenter
og udviklingen af disse.



Der skal i aftaleperioden arbejdes frem mod, at HUSETs atelier- og gallerifunktioner geares til at
skabe en lignende mulighed for kompetenceudvikling for kunst, kunsthåndværk, kunstperformance
og kunstformidling, som KORMA skaber for den rytmiske musikscene.



Der skal i aftaleperioden arbejdes frem mod, at der på HUSET skabes ”Artist in Residence” tilbud til
enkelte overnatninger og med mulighed for længere ophold til arbejdende kunstnere.
o Kunstnerboligerne skal skabe afsæt for, at kunstnere der ellers ikke er en del af byens
kulturliv, kan være en aktiv del af byens kunst- og kulturscene i kortere eller længere
perioder.
o Projektet skal udarbejdes i tæt samarbejde med KORMA, som forventes at bruge
faciliteterne aktivt som en del af sit virke.
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o


HUSET forestår udlejningen og får lejeindtægterne ”Artist in Residency” faciliteten.

Husets cafédrift skal fortsat servicere de mange gæster og brugere af institutionen med en vifte af
kvalitetstilbud.

Forslag til nye vedtægter:
Som nævnt i indledningen har Sundheds- og Kulturforvaltningen og Juridisk Kontor i samspil med HUSET
arbejdet med at opdatere HUSETs vedtægter på områder, hvor de var forældede. Vedtægterne er blevet
meget forenklet og en række af de emner der tidligere var formuleret i vedtægten er nu formuleret ind i
selve Samarbejdsaftalen:

Oversigt over ændringer
Tidligere Vedtægter

Forslag til nye vedtægter

Navn

NAVN

§1

§1

Stk. 1. Institutionens navn er: Den
selvejende institution HUSET.

Stk. 1. Institutionens navn er: Den
selvejende institution HUSET.

Formål

FORMÅL

§2

§2

Stk.1. HUSET er et kulturhus, der
danner ramme om kulturelle
oplevelser, kreativ selvudfoldelse,
møde- og forsamlingsvirksomhed og
socialt samvær.

Stk.1. HUSET er et kulturhus, der
danner ramme om kulturelle
oplevelser, kreativ selvudfoldelse og
socialt samvær.

HUSET er en udviklingsorienteret og
væsentlig aktør, der i et aktivt åbent
samspil med kulturmiljøet og
HUSET´s brugergrupperinger
bidrager til skabelsen af et varieret
og mangfoldigt udbud af kulturelle
tilbud til Aalborgs borgere.

HUSET er en udviklingsorienteret og
væsentlig aktør, der i et aktivt åbent
samspil med kulturmiljøet udfylder
rammen som samlende Kraftcenter
for Talent og Vækstlag i Aalborg
Kommune.

Hjemsted og ejendom

HJEMSTED

§3

§3

Stk. 1. Institutionens hjemsted er:
Aalborg Kommune

Stk. 1. Institutionens hjemsted er:
Aalborg Kommune

Stk.2. Ejendommen "Sct.
Jørgensgaard" ejes af Aalborg
Kommune, og er stillet til rådighed
for HUSET. Hvis den af kommunen
givne brugsret bortfalder, skal

Sundheds- og Kulturudvalget

Formuleringer ført ind i
Samarbejdsaftalen

Ejendommen "Sct. Jørgensgaard",
Hasserisgade 10, ejes af Aalborg
Kommune, og er stillet vederlagsfrit
til rådighed for HUSET i
aftaleperioden og kan forlænges.
Ejendommen må alene anvendes til
det formål, hvortil tilskuddet er
ydet. Den selvejende institution
HUSET må ikke overdrage
brugsretten til andre uden Aalborg
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institutionen opløses, medmindre
byrådet godkender etablering i
andre lokaliteter.

kommunes forudgående
godkendelse.
HUSET har den indvendige
vedligeholdelsespligt.
Aalborg Kommune har den
udvendige vedligeholdelsespligt.
I aftaleperioden kan
brugsretsaftalen opsiges af hver af
parterne med 6 måneders varsel.
Brugsretten ophører uden varsel
ved aftaleperiodens udløb.

Finansiering

Finansiering

§4

HUSET´s drift finansieres blandt
andet gennem driftstilskud fra
Aalborg Kommune i
overensstemmelse med aftale med
kommunen.

Stk. 1. HUSET´s drift finansieres
blandt andet gennem driftstilskud
fra Aalborg Kommune i
overensstemmelse med aftale med
kommunen. Det af Aalborg Byråd
vedtagne budget udgør den
bindende økonomiske ramme for
kommunens tilskud til institutionen.

Det af Aalborg Byråd vedtagne
budget udgør den bindende
økonomiske ramme for kommunens
tilskud til institutionen.

Stk. 2. HUSET er herudover
berettiget til at anvende midler, der
er indtjent ved egen virksomhed,
samt midler, der er fremskaffet fra
private og andre offentlige
bidragydere.

HUSET er herudover berettiget til at
anvende midler, der er indtjent ved
egen virksomhed, samt midler, der
er fremskaffet fra private og andre
offentlige bidragydere.
Bestyrelsen udarbejder hvert år
budgetforslag som fremsendes til
Sundheds- og Kulturforvaltningen
indenfor gældende tidsfrister. Dette
budget udgør den bindende ramme
for ”HUSETS” drift i det følgende
regnskabsår.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder hvert
år budgetforslag som fremsendes til
Skole og Kulturforvaltningen
indenfor gældende tidsfrister. Dette
budget udgør den bindende ramme
for ”HUSETS” drift i det følgende
regnskabsår.
Ledelse og forretningsorden

LEDELSE OG FORRETNINGSORDEN

§5

§4

Stk. 1. HUSET´s overordnede ledelse
forestås af en bestyrelse på 5
medlemmer, der har de
kompetencer, som må anses for
nødvendige til sikringen af udvikling
og optimal ledelse af HUSET
(dækkende flg.
kompetenceområder: Kunstnerisk
virksomhed, folkeoplysende
virksomhed, kulturformidling,
ledelse, markedsføring og økonomi).

Stk. 1. HUSET´s overordnede ledelse
forestås af en bestyrelse på 5
medlemmer, der har de
kompetencer, som må anses for
nødvendige til sikringen af udvikling
og optimal ledelse af HUSET
(dækkende flg.
kompetenceområder: Kunstnerisk
virksomhed, folkeoplysende
virksomhed, kulturformidling,
ledelse, markedsføring og økonomi).

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 09.09.2020
kl. 09.00

Side 17
5 afaf12
52

Sundheds- og Kulturudvalget

2 medlemmer udpeges af Aalborg
Byråd.

2 medlemmer udpeges af Aalborg
Byråd.

1 medlem udpeges af og blandt
medarbejderne i HUSET.

1 medlem udpeges af og blandt
medarbejderne i HUSET.

2 medlemmer udpeges af Skole- og
Kulturudvalget efter indstilling fra
siddende bestyrelse.

2 personer udpeges af den til enhver
tid siddende bestyrelse med skyldig
hensyntagen til at sikre de
nødvendige kompetencer.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig
hvert andet år i forbindelse med
udpegningen af medlemmer jf. stk.
3.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig
hvert andet år i forbindelse med
udpegningen af medlemmer jf. stk.
3.

Stk. 3. De af Aalborg Byråd
udpegede medlemmer udpeges for
en 4 årig periode til 1. april i det
andet af en byrådsperiode.

Stk. 3. De af Aalborg Byråd
udpegede medlemmer udpeges for
en 4 årig periode til 1. april i det
andet år af en byrådsperiode.

Øvrige medlemmer udpeges for en 2
årig periode.

Øvrige medlemmer udpeges for en 2
årig periode.

Genudpegning/genvalg kan finde
sted, idet ingen dog som hovedregel
kan sidde i bestyrelsen uafbrudt i
mere end 8 år.

Genudpegning/genvalg kan finde
sted, idet ingen dog som hovedregel
kan sidde i bestyrelsen uafbrudt i
mere end 8 år.

Ved forfald, kan den som har
udpeget/valgt medlemmet,
udpege/vælge en efterfølger, som
indtræder i resten af valgperioden i
stedet for den, der afløses.

Ved forfald, kan den som har
udpeget/valgt medlemmet,
udpege/vælge en efterfølger, som
indtræder i resten af valgperioden i
stedet for den, der afløses.

Stk. 4. For bestyrelsens arbejde
fastsættes en forretningsorden som
bilag til vedtægten.

Stk. 4. For bestyrelsens arbejde
fastsættes en forretningsorden som
bilag til vedtægten.

§6

§ 5 DAGLIG LEDELSE

Stk. 1. Til at forestå den daglige
ledelse af HUSET ansætter
bestyrelsen en leder. Lederen
refererer til bestyrelsen og er
ansvarlig over for denne for den
løbende drift, herunder
udarbejdelse af oplæg til
virksomhedsplan, budget etc. samt
for løbende rapportering af
regnskaber og andre resultater
herunder årsregnskab, jf. i øvrigt
forretningsordenen.

Stk. 1. Til at forestå den daglige
ledelse af HUSET ansætter
bestyrelsen en leder. Lederen
refererer til bestyrelsen og er
ansvarlig over for denne for den
løbende drift, herunder
udarbejdelse af oplæg til
virksomhedsplan, budget etc. samt
for løbende rapportering af
regnskaber og andre resultater
herunder årsregnskab, jf. i øvrigt
forretningsordenen.
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Stk. 2. Ansættelse af personale sker i
overensstemmelse med de af
Aalborg Byråd vedtagne
retningslinier for personale ansat i
selvejende institutioner. I øvrigt
følges de af Aalborg Kommune
indgåede overenskomster og andre
aftaler.
Stk. 3. Lederens opgaver og ansvar i
forhold til bestyrelsen er nærmere
fastlagt i bestyrelsens
forretningsorden, som udgør en del
af lederens ansættelsesgrundlag.

Stk 2. - udgår

Stk. 3. Lederens opgaver og ansvar i
forhold til bestyrelsen er nærmere
fastlagt i bestyrelsens
forretningsorden, som udgør en del
af lederens ansættelsesgrundlag.

HUSETs interessenter

HUSETS BRUGERE

§7

§7

Stk. 1. HUSETs formål og
værdigrundlag placerer brugerne af
institutionen som centrale
interessenter, hvis holdninger og
synspunkter skal indgå i såvel
bestyrelsens som den daglige
ledelses arbejde.

Stk. 1. Den daglige leder har til
opgave at sikre en god dialog med
Husets brugere.
Heri også indbefattet
videreformidlingen af bestemmelser
fra Husets bestyrelse, der
måtte have betydning for brugernes
muligheder i Huset, eller fra
brugerne til
bestyrelsen.

Stk. 2. Til sikring heraf kan lederen
ad hoc. nedsætte dialogfora
bestående af brugere indenfor hver
af HUSET´s hovedaktiviteter eller
indsatsområder, således som disse
defineres af bestyrelsen.
Repræsentanter til dialogfora
udpeges af og blandt
brugergrupperingerne.

Stk. 2. Til sikring heraf kan lederen
ad hoc. nedsætte dialogfora
bestående af brugere indenfor hver
af HUSET´s hovedaktiviteter eller
indsatsområder, således som disse
defineres af bestyrelsen og i
aftalegrundlaget med Aalborg
Kommune.

Lederens og bestyrelsens
samarbejde med brugergrupperne
reguleres i forretningsordenen.

Lederens og bestyrelsens
samarbejde med brugergrupperne
reguleres i forretningsordenen.

Stk.3. Med det formål generelt at
skabe dialog om resultater og planer
afholdes hvert år inden udgangen af
marts måned et ”Interessentmøde”.

Udgår

Stk. 4. Interessentmødet indkaldes
ved opslag i HUSET samt ved
annoncering på HUSET´s

Udgår
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hjemmeside med mindst 4 ugers
varsel.
Stk. 5. Dagsordenen for
interessentmødet fastsættes af
HUSET´s bestyrelse og skal mindst
indeholde:
1.

Virksomheden i det
forløbne år (Orientering /
drøftelse).

2.

Arbejdet og resultater fra
nedsatte dialogfora
(Orientering / drøftelse).

3.

Regnskab (Orientering /
drøftelse).

4.

Fremtidig virksomhed
(Orientering / ønsker /
drøftelse).

5.

Bestyrelsens
sammensætning for det
kommende år.

6.

Indkomne forslag til
drøftelse.

7.

Eventuelt.

Udgår

Mødet ledes af bestyrelsens
formand eller i dennes forfald
næstformand.
Stk. 6. Forslag der ønskes drøftet på
interessentmødet, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før mødet.

Udgår

Forslagene vil være tilgængelige i
HUSETs information, senest 3 dage
før mødet.

Regnskab og tilsyn

REGNSKAB

§ 8

§8

Stk.1. Institutionens regnskabsår
følger kommunens regnskabsår.

Stk.1. Institutionens regnskabsår
følger kalenderåret.

Stk.2. Institutionens regnskab føres
af Aalborg Kommune.

Stk.2. Institutionens årsregnskab
skal udarbejdes og revideres af en
registreret eller statsautoriseret
revisor.
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Stk.3. Institutionens regnskab
revideres af Aalborg Kommunes
eksterne revisorer inden det
forlægges bestyrelsen og byrådet til
godkendelse.

§9

Oplysningspligt, dialog og tilsyn
Aalborg Kommune skal have de
informationer fra institutionen, som
muliggør, at kommunen kan føre
tilsyn med, at tilskuddet er anvendt
til formålet, samt information til
brug for bevilling af fremtidige
tilskud.

Stk. 1. HUSET er underlagt tilsyn af
Aalborg Kommune og arbejder i
øvrigt i overensstemmelse med
aftale mellem Aalborg Kommune og
HUSET.
Stk. 2. Der udarbejdes således
virksomhedsplan i henhold til
gældende regler og aftaler vedtaget
af Aalborg Byråd.

Følgende informationer er
påkrævet:


Stk. 3. Der afgives årligt - senest 2
måneder efter afsluttet regnskabsår
- beretning om virksomheden i det
forløbne regnskabsår til Aalborg
Byråd.



Stk. 4. Efter nærmere aftale kan
rapportering om økonomiske og
andre forhold ske hyppigere.

Årsregnskab og
årsberetning, skal være
Aalborg Kommune i hænde
senest den 01.04. hvert år i
aftaleperioden.
Virksomhedsplan, skal
fremsendes til Aalborg
Kommune i forbindelse
med godkendelse af aftale.

Årsregnskabet skal være revideret
og godkendt af bestyrelsen, og
årsberetningen skal tage
udgangspunkt i regnskabet,
virksomhedsplanen og i
samarbejdsaftalen med kommunen.
Det skal fremgå af årsberetningen,
hvor langt institutionen er nået med
virksomhedsplanens mål, og
hvorvidt vilkårene for kommunens
tilskud er opfyldt samt det
økonomiske resultat (herunder
status, evt. budgetoverførelser,
bemærkninger mm.).
Årsberetningen danner grundlag for
temadrøftelse i Sundheds- og
Kulturudvalget samt for forhandling
af aftalen.
Institutionen skal fremsende en
virksomhedsplan i forbindelse med
politisk behandling af denne aftale.
Virksomhedsplanen skal understøtte
institutionens formål og redegøre
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for aktuelle og konkrete tiltag,
fremtidsplaner og visioner mm.
Virksomhedsplanen skal foreligge
inden politisk godkendelse af
samarbejdsaftalen.
Herudover kan Aalborg Kommune til enhver tid - anmode institutionen
om alle de oplysninger, som er
nødvendige efter Aalborg
Kommunes vurdering. F.eks.
indhentning af aktivitetstal.
Opløsning

§9
OPLØSNING

§ 10
l tilfælde af institutioners opløsning
skal bestyrelsen med ansvar over for
Aalborg Byråd forestå opgørelse af
aktiver og passiver samt sikre, at
den eventuelle formue anvendes til
formål, som skal godkendes af
Aalborg Byråd.

Stk. 1. l tilfælde af institutionens
opløsning skal Aalborg Kommune
godkende hvad den selvejende
Institutions midler anvendes til.

§ 11
Nærværende vedtægter samt
ændringer heri skal godkendes af
Aalborg Byråd.

§ 10
VEDTÆGTSÆNDRINGER
Aalborg Kommune skal godkende
ændring af vedtægten vedrørende:
1.

2.

3.

Ændring af vedtægtens § 2
angående Den selvejende
Institutions formål.
Ændring af vedtægtens § 4,
stk. 1 angående
bestyrelsen
Ændring af vedtægtens § 9
angående anvendelse af
Den selvejende Institutions
midler ved Sen selvejende
Institutions opløsning.

Ikrafttræden

IKRAFTTRÆDEN

§ 12

§ 11

Stk. 1. Vedtægten træder i kraft
umiddelbart efter vedtagelse af
Aalborg Byråd primo 2005.

stk. 1. vedtægten træder i kraft
umiddelbart efter Aalborg
Kommune og Civilstyrelsen har
godkendt vedtægtsændringen.
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Stk. 2. I forbindelse med valget til
bestyrelsen i primo 2005 - jf. § 5 stk.
3 - vælges medlemmerne for
perioden indtil april 2007.

Udgår

Aalborg Byråd vælger 2 medlemmer.
Medarbejderne vælger 1 medlem
Skole- og Kulturudvalget vælger
efter indstilling fra forvaltningen
øvrige 2 medlemmer
Stk. 3. § 12 bortfalder 1. april 2007
uden forudgående godkendelse af
Aalborg Byråd.

Sundheds- og Kulturudvalget
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Bilag:
Udkast til reviderede vedtægter
Samarbejdsaftale med Huset 2020 - 2022
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Punkt 6.

Godkendelse af høringssvar til høringsversion af praksisplan for almen praksis
2020-004275
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender høringssvar for
”Høringsversion for Praksisplan for almen praksis, 2020”.
Beslutning:
Godkendt. Sundheds- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at konsekvensrette høringssvaret inden
afsendelse.
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Sagsbeskrivelse
Regionerne har ansvaret for de alment praktiserende læger, og regionernes Praksisplanudvalg skal ifølge
Sundhedslovens §206a i hver valgperiode udforme en praksisplan vedrørende alment praktiserende læger.
“Praksisplan for almen praksis” indgår som en delplan i regionens samlede sundhedsplan. Den gældende
praksisplan er fra 2014.
En høringsversion af en ny praksisplan for almen praksis foreligger nu, og er sendt i høring.
Praksisplanudvalget i Nordjylland består af politiske repræsentanter fra PLO Nordjylland, Region Nordjylland
og kommunale repræsentanter udpeget via KKR Nordjylland.
Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og
praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen.
Praksisplanen skal medvirke til at sikre et velfungerende og nært samarbejde mellem kommuner, region og
almen praksis, for i fællesskab at håndtere de udfordringer og opgaver, som sundhedsvæsenet står overfor.
Det drejer sig blandt andet om, at der bliver flere ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme, der
stilles krav og forventninger fra borgerne til kvaliteten i sundhedsvæsenet, og der opstår hele tiden nye
teknologiske muligheder.
Opbygning af praksisplanen
Der er en tæt sammenhæng mellem Sundhedsaftalen og praksisplanen, idet praksisplanen bidrager til at
Sundhedsaftalens gennemførelse på almen praksis området.
Praksisplanen deler vision med Sundhedsaftalen. Visionen er således, at:
”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for
dem.”
På grund af den tætte sammenhæng mellem praksisplan og den gældende Sundhedsaftale har
praksisplanen fokus på de samme målgrupper som Sundhedsaftalen:




Børn og unge med særlige udfordringer
Borgere med psykisk sygdom
Borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger

Praksisplanen har en opbygning med fem pejlemærker og tilhørende underliggende målsætninger:
1.Styrke nære relationer:
Pejlemærket handler bl.a. om at skabe tydelighed om behandlingsansvaret ved sektorovergange, og styrke
kendskab og kommunikation mellem almen praksis og øvrige dele af sundhedsvæsenet. Under pejlemærket
behandles bl.a. opgaveoverdragelse, det kommunalt lægelige udvalg (KLU) og brug af digitale muligheder i
almen praksis.
2.Sikre målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov:
Pejlemærket indeholder en beskrivelse af, hvordan der sikres målrettede indsatser til de patienter, der har
størst behov. Konkret behandler pejlemærket bl.a. identifikation af børn og unge med trivselsudfordringer,
forbedret kommunikation mellem almen praksis, kommuner (herunder PPR) og psykiatri, mere
sammenhængende forløb for borgere med kroniske sygdomme, og et mål om øget brug af opfølgende
hjemmebesøg.
3.Udvikle og fastholde den faglige kvalitet:
Pejlemærket indeholder en beskrivelse af, hvordan den faglige kvalitet i almen praksis udvikles. Det
omhandler bl.a. patientinddragelse, kvalitetsudvikling i almen praksis’ kvalitetsklynger, samt samarbejde om
forbedret medicinhåndtering (herunder optimering af brug af Det Fælles Medicinkort og dosisdispensering).
4.Sikre hurtigere og nemmere adgang til almen praksis for borgeren:
Pejlemærket omhandler arbejdet for at sikre borgerne en god og lige tilgængelighed til almen praksis. Det
gælder både fysisk, telefonisk og elektronisk tilgængelighed, samt afprøvning og udbredelse af digitale
løsninger for at fremme borgernes tilgængelighed.
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5.Styrke proaktivt samarbejde om lægedækningen:
Pejlemærket omhandler, hvordan almen praksis, kommuner og region vil samarbejde om at sikre
nordjyderne en god lægedækning. Pejlemærket beskriver, hvordan der i fællesskab arbejdes for at sikre
tilstrækkelig kapacitet i almen praksis i hele regionen på både kortere og længere sigt, herunder inddeling af
regionen i lægedækningsområder, samt rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger. Som en del af
praksisplanen er der udviklet kommuneprofiler, som er et vejledende redskab i forbindelse med at sikre
lægedækning. Hver kommuneprofil indeholder bl.a. en vurdering af lægedækning og den fremtidige
lægedækningsstruktur i den enkelte kommune.
Aalborg Kommunes høringssvar
Sundheds- og Kulturforvaltningen har indhentet bidrag til høringssvaret fra Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og fra Ældre- og Handicapforvaltningen. Aalborg Kommunes høringssvar er
positivt og fremhæver, at udkastet udgør et godt udgangspunkt for samarbejdet med almen praksis.
Som en konsekvens af at Aalborg Kommune er en af de kommuner i Region Nordjylland, som har årlig
befolkningstilvækst, har Aalborg Kommune anført, at kommunen som udgangspunkt bør tildeles et
yderligere ydernummer om året. Derudover bemærker Aalborg Kommune, at Nørresundbyområdet
fremadrettet bør udskilles som et selvstændigt lægedækningsområde.
Aalborg Kommune ser positivt på, at praksisplanen er struktureret i fem pejlemærker. Der er i høringssvaret
kommenteret specifikt på de enkelte pejlemærker.
Den videre proces
Der er afgivet et administrativt høringssvar til Region Nordjylland inden høringsfristens udløb med en
forventet godkendelse på møde i Sundheds- og Kulturudvalget den 9. september 2020. Efter yderligere
bearbejdning af planen i Praksisplanudvalget forventes planen sendt til godkendelse hos almen praksis,
Region Nordjylland og de nordjyske kommuner i foråret 2021.
Tidsplan:
Ældre-og Handicapudvalget
Forvaltningsledelse Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sundheds- og Kulturudvalget
Høringsfrist Region Nordjylland
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Bilag:
Høringssvar vedr. Praksisplan for almen praksis 2021
Høringsbrev praksisplan for almen praksis
Pixiudgave af praksisplan for almen praksis
Høringsversion af praksisplan for almen praksis
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Punkt 7.

Godkendelse af Aktivitetsrapport 1. halvår 2020 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
2020-004178
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender Aktivitetsrapport 1.
halvår 2020 for Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturforvaltningen udarbejder aktivitetsrapporter, der belyser forvaltningens aktiviteter inden
for de enkelte forvaltningsområder, dels en halvårsrapport dels en årsrapport. Den halvårlige
aktivitetsrapport har udelukkende fokus på de aktiviteter, som forvaltningen vurderes at kunne justere på i
løbet af året, hvis rapporten viser, at der er et behov for det. Den årlige aktivitetsrapport indeholder et
bredere udvalg af aktiviteter inden for de enkelte forvaltningsområder.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har revurderet det hidtidige koncept for aktivitetsrapporterne, og fra og
med denne rapport søges aktiviteten opgjort i forhold til, om forvaltningen opnår de mål, der er fastlagt i de
relevante politikker og strategier, samt eventuelle relevante nationale målsætninger.
Aktiviteten i første halvår 2020 er på alle områder naturligvis påvirket af Covid-19, der medfører, at tallene
viser en nedsat aktivitet eller udgifter inden for forvaltningens sektorer som følge af, at samfundet blev lukket
ned i løbet af første halvår.
Hvis der ikke er anført andet, indeholder rapporten aktiviteter for perioden 1. januar – 30. juni 2020 og for
den tilsvarende periode i de foregående år.
I lighed med tidligere omfatter halvårsrapporten færre aktiviteter end helårsrapporten. Det skyldes, at der er
fokuseret på de aktiviteter, som forvaltningen med fokus på de aktiviteter, som forvaltningen vurderes at
kunne justere på i løbet af året, hvis tallene tilsiger et behov for det. Derudover er det på en række områder
ikke på nuværende tidspunkt muligt at indhente halvårsdata, fx på kollektiv trafik, selvejende
kulturinstitutioner og foreningsområdet. Endelig er der konkrete udfordringer med opgørelsen af aktivitet i
Aalborg Sundhedscenter, som er knyttet til implementeringen af omsorgsjournalen CURA.
Visiteret kørsel
I Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager kørselskontoret den visiterede kørsel i Aalborg Kommune, som
overvejende varetages på vegne af de øvrige forvaltninger. Aktiviteten for den visiterede kørsel viser et fald
for samtlige parametre undtagen pris. pr. tur. Der er færre udgifter, ture og unikke borgere i den visiterede
kørsel. Der er et fald i udgifterne på omkring 6,5 mio. kr., over 50.000 færre ture og omtrent 900 færre unikke
borgere. Anskues forvaltningerne for sig er det kun Skoleforvaltningen, der har en mindre udgiftsstigning på
omkring 700.000 kr., når de to halvår sammenlignes.
Sundhed
Den kommunale medfinansiering har i de seneste år været genstand for flere ændringer bl.a. i form en ny
afregnings- og finansieringsstruktur (DRG2018) og senest det nye Landspatientregister (LPR3) i 2019. Dette
medførte flere datamæssige og budgetmæssige udfordringer, hvor data enten har været tilgængeligt og
svært gennemskueligt, stærkt forsinket eller slet ikke været tilgængeligt. Alle problemer gjorde det således
meget vanskeligt at budgettere og gennemskue regningerne som følge af det manglende og utilstrækkelige
datamæssige grundlag.
Som følge af de mange udfordringer og problemer med den kommunale medfinansiering valgte den
daværende regering at fastfryse den kommunale medfinansiering. Denne fastfrysning er stadig gældende i
2020. Denne fastfrysning betyder, at kommunerne betaler et á conto beløb hver måned, som er fastsat med
afsæt i budgettet. For Aalborg Kommune er dette beløb i 2020 59,9 mio. kr. Denne fastfrysning af den
kommunale medfinansiering er endnu en gang blevet forlænget, hvorfor der også er acontobetalinger for
2021.
Aktiviteten for Center for Mental Sundhed viser Covid-19s påvirkning for aktiviteten inden for forvaltningens
områder. Center for Mental Sundhed har omlagt deres tilbud til online, hvor det har været muligt, imens
andre har været lukket ned. Åben og Rolig for voksne har haft færre henviste og opstartede i første halvår
2020. Mange af de opstartede i hele året 2020 har fået forskudt og omlagt deres forløb til online-forløb. Flere
af disse hold afsluttes medio juli/primo august. Samtidig har cirka en tredjedel af de borgere, der var startet
op eller ventede opstart takket nej til online-forløb. Disse er sat på hold med fysisk fremmøde fra august og
frem.
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Tilsvarende har Kulturvitaminer haft færre henviste og gennemførte i første halvår 2020 sammenlignet med
første halvår 2019. Yderligere har kulturvitaminer ikke været konverteret til online. Derfor er der kun
gennemført 3 hold i første halvår 2020. Flere af de henviste er sat på holdstart efter sommerferien, hvorfor
antallet af gennemførte må forventes at stige.
Åben og Rolig for unge har i første halvår 2020 haft flere henviste elever, men færre opstartede og
gennemførte. For Åben og Rolig Unge nåede kun 3 af de planlagte 5 hold at komme i gang. Det har ikke
været muligt at konvertere til online hold for de unge som følge af undervisning på
uddannelsesinstitutionerne. Flere af eleverne har i stedet taget imod individuelle onlinesamtaler. For Åben
og Rolig Flex gælder det, at der ses en halvering af forventet antal, som skyldes, at ved nedlukning faldt
antallet af henvisninger markant, og Center for Mental Sundhed lukkede for henvisninger til flex, da tilbuddet
kræver fysisk fremmøde. De henviste fik ”kun” individuelle forløb og deltog ikke i onlinekurset. Flere af de
henviste starter op på fysisk hold efter sommerferien.
Kultur og Biblioteker
I Kultur og Biblioteker arbejdes med udgangspunkt i Aalborg Kommunes Kulturpolitik, der netop i 2020 er
revideret og under politisk behandling, samtidig med at Aalborg Bibliotekerne desuden har formuleret en
særskilt vision og tilhørende strategier. Som følge af at begge disse retningsgivende dokumenter er helt nye,
er der endnu ikke foretaget en operationalisering af de konkrete mål, således disse kan indgå i denne
rapport. De konkrete mål operationaliseres i løbet af efteråret 2020, hvorefter disse vil indgå i Sundheds- og
Kulturforvaltningens aktivitetsrapport for året 2020.
Aalborg Bibliotekerne lukkede som følge af Covid-19 ned i medio marts 2020 og åbnede først sparsomt op
igen medio maj, hvilket kommer til udtryk i antallet af besøgende og antal udlån sammenlignet med første
halvår 2019. I første halvår 2020 var der 341.834 besøgende mod 675.111 i første halvår 2019. Opdeles
udlån i henholdsvis fysiske og digitale udlån, fremgår der et fald i de fysiske udlån og en stigning i de
digitale. I første halvår 2019 er der 540.404 fysiske udlån og i første halvår 2020 355.468 fysiske udlån.
Anskues udvikling over månederne, kommer det frem, at der var ingen fysiske udlån i april og færre fysiske
udlån i både marts og maj som følge af nedlukningen af bibliotekerne i to måneder på grund af Covid-19.
Der ses en stigning på over 30.000 digitale udlån via eReolen og over 10.000 digitale udlån via Filmstriben i
første kvartal 2020. Aalborg Bibliotekerne arbejder også med en tredje gruppering for digitale udlån, øvrige,
der ligeledes har haft en stigning i første halvår 2020 sammenlignet med 2019. De digitale bibliotekstilbud er
støt stigende parallelt med, at de fysiske tilbud, såsom bøger, fortsat er efterspurgt, og i starten af 2020 viste
de en svag stigning
Fritid og Landdistrikt
I sektor Fritid og Landdistrikt er der også formuleret en ny politik for landdistriktsområdet, hvis mål endnu
ikke er operationaliserede og koblet med forvaltningens konkrete aktiviteter. Med hensyn til Fritidspolitikken
forventes denne også at indgå sammen med Landdistriktspolitikken med de konkrete mål i årsrapporten for
2020.
Aktivitetstal for Aalborg Kommunes svømmehaller viser 193.473 besøgende for første halvår 2020. I første
halvår 2019 var der 383.083 besøgende. Det er især de store svømmehaller Haraldslund, Gigantium og
Svømmeland i Nørresundby Idrætscenter, der næsten eller har fået halveret besøgstallet som følge af
Covid-19.
Sygefravær
Forvaltningsledelsen i Sundheds- og Kulturforvaltningen har for 2020 som mål, at sygefraværet skal være
mindre end sidste år. Niveauet for sygefravær er i første halvår 2020 mindre end første halvår 2019,
henholdsvis 2,73% og 3,15%.
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Bilag:
SUN Aktivitetsrapport 1. halvår 2020
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Punkt 8.

Godkendelse af forretningsorden for Landdistriktsudvalget
2019-054844
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender udkast til
Forretningsorden for Landdistriktsudvalget.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte i foråret 2020 kommissorium for og udpegning af §17, stk. 4 Landdistriktsudvalget.
Udvalget er underordnet Sundheds- og Kulturudvalget. Jf. kommissoriet for Landdistriktsudvalget, er en af
Landdistriktsudvalgets opgaver at fastsætte sin forretningsorden.
Landdistriktsudvalget har holdt konstituerende møde og gennemført valg til formand og næstformand ved
almindeligt stemmeflertal. Ved valget valgte de politisk udpegede repræsentanter ikke at afgive stemme.
Landdistriktsudvalget har på møde den 20. august 2020 godkendt udkast til Forretningsorden, og
Forvaltningen sender hermed sagen videre til Sundheds- og Kulturudvalgets godkendelse.
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Bilag:
Udkast - Forretningsorden for Aalborg Kommunes Landdistriktsudvalg 2020-21
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Punkt 9.

Godkendelse af Retningslinjer for Landdistriktspuljen samt fordeling af økonomisk
ramme for 2020
2019-054844
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,
Udkast til Retningslinjer for Landdistriktspuljen
Landdistriktsudvalgets forslag om ikke at opdele årsrammen på 3.9 mio. kr. på delpuljerne i indeværende år.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
I marts 2020 godkendte Byrådet Landdistriktspolitik 2020. Af politikken fremgå, at byerne i landdistriktet har
mulighed for at søge om støtte til projekter via landdistriktspuljer.
Som et element i implementering af puljestrukturen, ønskede Sundheds- og Kulturudvalget nedsættelse af et
§17, stk.4-Landdistriktsuvalg, underordnet Sundheds- og Kulturudvalget, der kan rådgive i forbindelse med
udmøntning af Landdistriktspuljen. Kommissorium for dette Landdistriktsudvalg blev godkendt af Byrådet,
ligeledes i marts 2020.
Landdistriktsudvalget har jf. Kommissorium for §17, stk.4-Landdistriktsudvalget fået til opgave at udarbejde
udkast til Retningslinjer for Landdistriktspuljen
I juni 2020 godkendte Byrådet udpegningerne til Landdistriktsudvalget, hvorefter Udvalget har holdt
konstituerende møde, hvorefter Udvalget har igangsat udarbejdelse af udkast til Retningslinjer for
Landdistriktspuljen.
Landdistriktsudvalget har på møde den 20. august 2020 godkendt udkastet, og Sundheds- og
Kulturforvaltningen sender hermed sagen videre til Sundheds- og Kulturudvalgets godkendelse (se bilag
Udkast til retningslinjer for Landdistriktspuljen)
Landdistriktsudvalget har taget udgangspunkt i de overordnede rammer som Sundheds- og Kulturudvalget
har besluttet på møde i december 2019; opdeling af Puljen i 3 delpuljer, hvor indgangen til ansøgning
afgøres af ansøgningens budget (under 10.000 kr., over 10.000 kr. og over 100.000 kr.), samt specifikke
medfinansieringskrav og adgang til støtte for ansøgninger fra Byer med særligt vækstpotentiale og Gistrup.
Landdistriktsudvalget foreslår, at Puljen under 10.000 kr. afgøres administrativt, således at der gennemføres
en hurtig sagsbehandling, og at ansøgninger til de øvrige delpuljer følger en sagsgang, hvor
Landdistriktsudvalget udtaler sig om ansøgningen, og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller til
Sundheds- og Kulturudvalgets afgørelse.
Landdistriktsudvalget foreslår også, at Puljen kun kan søges af almennyttige foreninger fx samråd,
borgerforeninger og fritidsforeninger og lignende foreninger, der ønsker at igangsætte projekter, der kommer
brede og åbne målgrupper til gavn, dvs. ikke projekter, der kun har betydning for en enkelt forenings egne
medlemmer. Der kan være tale om ansøgninger vedr. udvikling- og projektering, renovering af faciliteter på
fællesarealer, kunst og folkelige kulturtilbud- og arrangementer, informationsprojekter og
fællesskabsfremmende projekter, fx landsbyklynge/bysamabejde m.v.
Økonomi
Landdistriktsudvalget anbefaler, at den økonomiske ramme for Landdistriktspuljen i 2020 på i alt 3.9 mio. kr.
ikke opdeles på delpuljerne 1-3 i indeværende år; max andel til Byer med særligt vækstpotentiale og Gistrup
fastholdes. Formålet er at sikres en fleksibilitet, der kan medvirke til, at så stor en del af den økonomiske
ramme disponeres. Årsagen til denne anbefaling er, at ansøgning til Landdistriktspuljen frigives så sent hen
på året grundet proces med godkendelse af hhv. nedsættelse af §17, stk.4- Landdistriktsudvalget og
udpegning af medlemmer og suppleanter, som offentliggørelse af Landdistriktspuljen har måttet afvente.
Fremadrettet vil Landdistriktsudvalget sidst på året, anbefale Sundheds- og Kulturudvalget en fordeling af
den økonomiske ramme samt eventuelle temaer, som Landdistriktsudvalget anbefaler fremmet i det
næstkommende år.
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Bilag:
Bilag - Regnskabs- og revisionsinstruks for tilskud ved Aalborg Kommunes Landdistriktspulje
Bilag - Overordnede rammer for Aalborg Kommunes Landdistriktspulje
Bilag - Procedure for ansøgning af Aalborg Kommunes Landdistriktspulje
Udkast - Retningslinjer for Aalborg Kommunes Landdistriktspulje - ver. 3 - med LUs bemærkninger
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Punkt 10.

Godkendelse af mødeplan for Sundheds- og Kulturudvalget 2021
2020-039441
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender mødeplan for 2021.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturudvalgets møder i 2021 indstilles afholdt på følgende datoer fra kl. 9.00-15.00:












13. og 27. januar
10. februar
10. og 24. marts
14. og 28. april
12. og 26. maj
9. og 23. juni
11. og 25. august
8. og 22. september
13. og 27. oktober
10. og 24. november
8. december

Møderne afholdes fortrinsvis den 2. og 4. onsdag i måneden. I juli måned afholdes der ikke møder, og der
afholdes kun ét møde i februar og december.
Det bemærkes samtidig, at Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes i forlængelse af det sidste
udvalgsmøde i måneden.
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Punkt 11.

Godkendelse af høringsgrundlag til ny kollektiv trafikpolitik
2018-038850
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender udkast til
høringsgrundlag for ny kollektiv trafikpolitik 2020, og at forslaget sendes i offentlig høring i perioden 10.09.20 09.10.20.
Beslutning:
Godkendt.
Ole Risager kan ikke godkende indstillingen, da teksten ikke indeholder trinbrætter og regionale tog på
togstrækningen i Aalborg Kommune.
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Sagsbeskrivelse

Baggrund
Den kollektive trafikplan 2003 for Aalborg Kommune, som blev godkendt af byrådet i 2003, har frem til 2019
dannet baggrund for planlægningen af den kollektive trafik. I 2019 blev den kollektive trafikplan erstattet af
’Mobilitet 2040’, som er en samlet plan for al mobilitet i Aalborg Kommune.
Sundheds- og Kulturudvalget godkendte i efteråret 2018, at der skulle igangsættet en proces for
udarbejdelse af en ny kollektiv trafikpolitik, som bl.a. skulle forholde sig til grøn omstilling af den kollektive
trafik. Den kollektive trafikpolitik er udarbejdet som en udmøntning af Mobilitet 2040, som fastsætter
overordnede mål og retning for udviklingen af den kollektive trafik.
Den kollektive trafikpolitik vil fremadrettet være rammesættende for visionen og de målsætninger, der
arbejdes for i den kollektive trafik. For at sikre realiseringen af målsætningerne vil politikken opfølges af et
årligt handlingskatalog.
Proces
Sundheds- og Kulturudvalget igangsatte i efteråret 2018 arbejdet med en ny kollektiv trafikpolitik. Grundlaget
for udarbejdelsen af politikken er skabt på baggrund af en omfattende kortlægning af trafikale
sammenhænge og udfordringer, pendlingsanalyser samt passagerpotentiale i Aalborg Kommune, samt
inputs fra 3 workshops.
Disse workshops er afholdt med forskellige geografiske fokus for at sikre, at målsætningerne for den
kollektive trafik gøres relevant for kommunens forskellige geografier. Formålet med workshopsene har været
at skabe en forståelse for de udfordringer og muligheder, der opleves i henholdsvis: Landsbyer og åbent
land, oplandsbyer og Aalborg by. For at sikre den brede tilgang og forståelse af kollektiv trafik har der været
deltagere i workshoppen fra Sundheds- og Kultur, Skole-, Energi- og Miljø-, Ældre- og Handikap-, samt Byog Landskabsforvaltningen (jf. bilag 4).
Endeligt er der afholdt en offentlig workshop, hvor samråd, borgere, lokale organisationer, erhvervslivet,
studerende samt øvrige råd og nævn blev inddraget. Her blev der defineret udfordringer og muligheder inden
for den kollektive trafik ud fra de enkelte aktørgruppers perspektiv.
Høring
På baggrund af den gennemførte proces udarbejdede Sundheds- og Kulturforvaltningen høringsgrundlag for
kollektiv trafikpolitikken 2020, som har været i intern høring i Aalborg Kommunes forvaltninger og hos
deltagere i den gennemførte proces for politikken.
I den interne høringsperiode (3. juli 2020 – 14. august 2020) har forvaltningen modtaget fem høringssvar fra
følgende forvaltninger og afdelinger:






Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Trafik og Veje (By- og Landskabsforvaltningen)
Landdistrikter (Sundheds- og Kulturforvaltningen)
Plan & Udvikling (By- og Landskabsforvaltningen)
Nordjyllands Trafikselskab

Høringssvarene er af forskellig karakter, men støtter alle op omkring den kollektive trafikpolitiks overordnede
målsætning og pejlemærker. Bemærkninger og kommentarer fra høringssvarene er i videst muligt omfang
indarbejdet i udkastet til den kollektive trafikpolitik (jf. bilag 1).
Det indstilles, at høringsgrundlaget sendes i offentlig høring i perioden 10. september 2020 – 9. oktober
2020 (høringspartnerne jf. bilag 3).
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Kollektiv trafikpolitik 2020
På baggrund af den gennemført proces er der formuleret følgende vision, målsætninger og pejlemærker for
den kollektive trafik.
Vision
Aalborg Kommune vil være fyrtårn for den grønne kollektive trafik.
Målsætning
Aalborg Kommune arbejder på tværs af mobilitetsformerne for at skabe bæredygtig mobilitet, hvortil den
kollektive trafik skal bidrage til at imødekomme følgende overordnede mål:
 Færre bilture
 Flere rejser med kollektiv trafik
 Flere ture med cykel og gang
 Mindre støj
 Fossilfri og emissionsfri kollektiv trafik
 Mobilitet for alle
 Mere værdi for ressourcerne
Pejlemærker
For at sikre en mere bæredygtig mobilitet, hvor flere anvender kollektiv trafik, arbejder vi ud fra 4
pejlemærker:
 Kollektiv trafik for alle
 Sammenhængende mobilitet
 Hurtigt fra A til B
 Grønt og bæredygtigt
Målene for den kollektive trafik bliver konkretiseret og realiseret igennem konkrete handlinger, som beskrives
i et handlingskatalog (jf. bilag 2). Dette handlingskatalog for den kollektive trafik vil blive en integreret del af
det samlede handlingskatalog for Mobilitet 2040. Handlingskataloget revideres én gang årligt.
Tidsplan:
Forvaltningsledelsen
Sundheds- og Kulturudvalget
Høringsperiode (offentlig)
Forvaltningsledelsen
Sundheds- og Kulturudvalget
Magistraten
Byrådet

Sundheds- og Kulturudvalget

1. september 2020
9. september 2020
10. september 2020 – 9. oktober 2020
3. november 2020
11. november 2020
16. november 2020
23. november 2020
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Bilag:
Bilag 1 Kollektiv Trafikpolitik 2020
Bilag 2 Handlingskatalog - Kollektiv trafikpolitik
Bilag 3 Høringspartnere til kollektiv trafikpolitik
Bilag 4 Interne og ekstrene workshops
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Punkt 13.

Orientering om regnskaber 2019 for selvejende idræts- og svømmehaller
2020-024339
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering beretninger og
regnskaber for de selvejende idræts- og svømmehaller for 2019.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
I Sundheds- og Kulturforvaltningen modtager følgende 13 selvejende idrætsinstitutioner, et kommunalt
tilskud, der årligt er på 500.000 kr. eller derover:
AaB-Hallen, Løvvang Bowling Center, Hasserisparken, Vodskov Kultur- og Idrætscenter, AgriNORD IC,
Tylstruphallen, Nørresundby Idrætscenter, Ulsted-hallen, Båndbyhallen, Mou-hallen, Kongerslev
Idrætscenter, Farstrup-hallen og Nibe Idræts- og Kulturcenter.
Hovedtallene i regnskaberne ser således ud: ( beløb i 1000 kr.)
Udgifter

Indtægter
inklusive
tilskud

Over-/underskud - = underskud

Hallens
bogførte
tilskud

Kommunalt tilskud

AaB-Hallen

3.266

2.488

-779

2.487

2.487

Løvvang
Bowlingcenter

3.077

3.379

302

1.328

1.328

Hasserisparken

3.385

3.489

104

2.533

2.533

Vodskov Hallen

2.863

2.970

-107

1.148

1.148

Agri Nord I. C.

1.880

1.869

-11

1.326

1.326

Tylstrup hallen

787

922

135

834

834

26.376

26.942

566

8.492

8.554

Ulsted Hallen
Anlægstilskud

1.131

1.238

107

1.010
40

1.010
40

Båndbyhallen

1.157

1.156

-1

1.122

1.122

725

799

74

795

795

1.131

1.112

-19

1.065

1.055

838

840

2

723
40

723

3.032

3.115

83

2.497

2.497

Nørresundby
Idrætscenter

Mou Hallen
Kongerslev Idrætshal
Farstruphallen
Anlægstilskud
Nibe IKC

Bemærkninger til regnskaber:
AaB-hallen
AaB´s anlæg (herunder hallen) indgår som en del af foreningen AaB af 1885 driftsregnskab. I 2019 var
underskuddet på hallen kr. 779.000 og der var budgetteret med et underskud i 2019 på kr. 585.000.
Foreningen AaB af 1885 betaler hallens/anlæggets underskud.
Underskuddet skyldes, merudgifter til løn og forbrugsafgifter, samt en mindre egenbetaling fra AaB af 1885
Nørresundby Idrætscenter
Der er en forskel på 62,500 kr. mellem det vi har udbetalt i tilskud og det beløb der fremgår af hallens
regnskab:
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Det skyldes at Nørresundby Idrætscenter, iht. aftale med SKAT bogfører kr. 62.500,- kr. af det kommunale
tilskud, som lejeindtægt for NFB’s klubhus.
Kongerslev IC
Differensen på 10.000 i tilskud fra Aalborg Kommune skyldes, at vi i eftersupplementsperioden for 2018 har
sendt 10.000 kr. i tilskud til nogle omkostninger ifm. ibrugtagningstilladelse til cafeteria-/depotbygningen.
Kongerslev IC. har bogført tilskuddet i 2019.
Farstrup hallen
Differensen på 40.000 i tilskud fra Aalborg Kommune skyldes, at vi i eftersupplementsperioden for 2018 har
sendt 30.400 kr. i tilskud til reparation af tag, som hallen har bogført i 2019. De resterende 10.000 skyldes
refusion for renovation
Vodskov Hallen
Underskud på 107.000 kr. dækkes af egenkapital
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Punkt 14.

Orientering

Morten Koppelhus orienterede om status på puljen Kickstart til kulturlivet.
Erik Kristensen orienterede om samrådenes årlige møde med udvalget.
Beslutning:
Til orientering.
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Bilag:
Oversigt over Sundheds- og Kulturudvalgets aktiviteter
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Punkt 15.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Ole Risager var fraværende.
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Punkt 16.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Ole Risager var fraværende.

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 09.09.2020
kl. 09.00

Side 51
1 afaf152

Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 17.

Underskriftsblad.
2020-003154
Beslutning:
.
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