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Kort beskrivelse af processen
I By- og Landskabsforvaltningen og By- og Landskabsudvalget er dette forslag til Omprioriteringskatalog frembragt via en proces med følgende hovedaktiviteter:
•

24/1 – By- og Landskabsudvalget – orientering om budgetproces og opgaven
med Omprioriteringskatalog 2020-23

•

29/3 – FMU orienteres om budgetprocessen og opgaven med Omprioriteringskatalog 2020-23

•

24/1-25/4 – Forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog udarbejdes
af ledelsen i By- og Landskabsforvaltningen

•

29/5 – Drøftelse i FMU.
FMU i By- og Landsskabsforvaltningen fortsætter drøftelse af forslag og implementering. Drøftelsen omfatter såvel en drøftelse af Omprioriteringskatalog
for 2020 som ideer til arbejdet med Moderniserings- og effektiviseringsprogram for 2021-23.

•

6/6 – Drøftelse af forslag til Omprioriteringskatalog i By- og Landskabsudvalget. Det fremsendte ”Bilag 1: Oversigt over forslag til Omprioriteringskatalog
fra 2020 (budgetreduktioner 2020) ” og ”Bilag 2: Beskrivelse af forslag til
Omprioriteringskatalog” – med oversigt over forslag for 2020 - bliver uddybet
på mødet og By- og Landskabsudvalget drøfter forslaget som input til den videre drøftelse.

•

20/6 – By- og Landskabsudvalget godkender forslag til Omprioriteringskatalog for By- og Landskabsforvaltningen til drøftelse i det videre arbejde med
forslag til budget 2020-23.

By- og Landskabsudvalgets behandling 20. juni 2019:

xxxxxxxxxx
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Introduktion til driftsbudgettet i By- og Landskabsforvaltningen
By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget er opdelt på 12 Politikområder.
Politikområde er en samling af borgerettede driftsområder, der har sammenhæng og
som prioriteres ud fra politikker, strategier og planer, der er behandlet politisk.
Driftsområde er en borgerettet funktion, der kan måles, styres og prioriteres politisk.
I arbejdet med Omprioriteringskatalog er der arbejdet med alle politikområder.
I forslaget til By- og Landskabsudvalget er der udvalgt en række områder til udvalgets
prioritering for 2020, hvoraf der er peget på budgetreduktioner svarende til 5,8 mio.
kr. på By- og Landskabsforvaltningens område.
Der er altså i det foreliggende katalog udpeget større besparelser end de 5,1 mio. kr.,
der skal prioriteres til Byrådet.
Nedenfor ses fordelingen på Politikområder af de forslag, der er indeholdt i Bilag 1 og 2.
Politikområde (i mio. kr.)

Budget

U
1. AK Arealer - drift
2. Byfornyelse og boligbyggeri
3. Infrastruktur
(Veje, cykelstier, fortove, færger mv.)
4. Grønne arealer/pladser
5. Fritidsfaciliteter
6. Renhold
7. Vintertjeneste
8. Kirkegårde
9. Naturbeskyttelse og museer
10.Parkering
11. Myndighed og administration
12. EBL

I alt

Omprioriteringskatalog
2020

Andel af
budget

I

0,954

-4,238

0,000

0,00%

25,021

-0,228

0,750

3,03%

129,454

-9,820

1,942

1,62%

57,239
16,270
17,811
24,433
16,235
7,136
12,024
113,168
6,014

-2,645
-0,285
-2,400
0,000
-13,157
0,000
-37,940
-4,487
-6,511

0,600
0,200
0,000
0,000
0,600
0,400
0,300
1,000
0,000

1,10%
1,25%
0,00%
0,00%
19,49%
5,61%
1,16%
0,92%
0,00%

425,759

-81,711

5,792

1,68%
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Bilag 1: Oversigt over forslag til Omprioriteringskatalog fra 2020 (budgetreduktioner 2020)

Nr.

Påvirkning:
serviceniveau (S)
effektivisering (E)
brugerbetaling (B)
(angiv bogstav)

Bevillingsændring
(beløb i 1.000 kr.)

Tema

2020

2021

2022

Investeringsmodel
(sæt kryds)

Implementering
(dato)

Berøring for andre
tværgående områder
(sæt kryds)

2023

1

Byfornyelse og boligbyggeri

750

750

750

750

E

2

Fortove

600

600

600

600

S

3

Afvanding

1.000

1.000

1.000

1.000

E

4

Gadebelysning

342

342

342

342

E

5

Parker, veje og grønne arealer

467

467

467

467

E+S

X

6

Anden grøn drift og projekter

133

133

133

133

E+S

X

7

Stadion og idrætsanlæg

200

200

200

200

E

8

Kirkegårde

600

600

600

600

E

9

Naturbeskyttelse og museer

400

400

400

400

E

10

Parkeringskontrol

300

300

300

300

E

11

Administrationsbygning

400

400

400

400

E+S

12

Støtteprocesser

100

100

100

100

E

13

Tværgående samarbejde og organisering

500

500

500

500

E

5.792

5.792

5.792

5.792

I alt

X

5/7

Personalemæssige konsekvenser:
De personalemæssige konsekvenser af reduktioner i By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget vil primært komme ved dels direkte reduktioner i normeringen til myndigheds-, projekterings/anlægs- og administrative opgaver og dels ved effekt af reduceret aktivtiet på områder med egne udførsel af opgaver
(EBL, AK Belysning mv.)
Samlet vurderes det, at de personalemæssige konsekvenser svarer til op til 5 stillinger, der forventes at kunne udmøntes ved naturlig afgang over 1-4 år.
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Bilag 2: Beskrivelse af forslag til Omprioriteringskatalog
Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023

By- og Landskabsforvaltningen

Serviceudgift

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri
Forslag nr. 1

Driftsområde Byfornyelse og boligbyggeri

Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)

Effektivisering

Beløb i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Udgifter

750

750

750

750

750

750

750

750

Indtægter
Refusion

Netto

Beskrivelse af forslag
Der foreslås en omprioritering af 0,750 mio. kr. årligt i årene 2020 til 2023.
Omfatter kommunens udgifter til den løbende ydelsesstøtte til byfornyelse, almene familie-, ungdoms- og ældreboliger (inkl. plejeboliger) samt udgifterne til den kommunale andel af ungdomsboligbidraget.
Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder
Den del af budgettet, der er i fokus her, er den, hvor driftsområdets udgifter anvendes til den
lovbundne finansiering af den kommunale andel af driftsstøtten til det støttede boligbyggeri og
ydelsesstøtte til gamle indekslån. Disse udfases over tid.
Konsekvenser for borgere og ansatte
Ingen personalemæssige konsekvenser, idet opgaven – i forhold til øvrige myndighedsopgaver
på det almene område – udgør en minimal personaleressource.
Økonomiske konsekvenser
I budgettet er aftrapning af boliger med gamle støtte ordninger løbende indgået til afbalancering
7/7

af nye udgifter til ungdomsboligbidrag. For perioden 2014-18 er den samlede aftrapning 3,5
mio. kr. Med den forestående indfasning af ungdomsboligprogrammet og en mere præcis kortlægning af aftrapningen for boliger på de gamle støtteordninger fra før 1999 – således at der
fremskaffes et klart billede i forhold til budgettet i perioden – kan der findes bidrag til Omprioriteringskatalog.
Budgettet er netto 24,8 mio. kr., der fordeler sig med 18,9 mio. kr. til almene familie-, ungdomsog ældreboliger (inkl. plejeboliger) samt udgifterne til den kommunale andel af ungdomsboligbidraget og 5,9 mio. kr. til ydelsesstøtte til byfornyelse.
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Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023

By- og Landskabsforvaltningen

Serviceudgift

Sektor Veje
Forslag nr. 2

Driftsområde Fortove

Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)

Serviceændring

Beløb i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Udgifter

600

600

600

600

600

600

600

600

Indtægter

Netto

Beskrivelse af forslag
Driftsområdet dækker over reparation og vedligeholdelse af fortove og granitbelægninger samt
udskiftning af fortove inden slidlagsarbejde.
Der foreslås en omprioritering af 0,600 mio. kr. årligt i årene 2020 til 2023 idet det indstilles, at
der sker en omprioritering, hvor veje i åbent land som er påvirket af klimaforandringer prioriteres
højere end fortove i åbent land.
Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder
Reduktion i antallet af kvadratmeter fortove i oplandsbyer og Aalborg som udskiftes.
Konsekvenser for borgere og ansatte
Borgerne vil i højere grad opleve manglende vedligeholdelse af fortove, hvilket kan resultere i
en stigning i faldulykker pga. af ujævne fortove. På den anden side vil perioden være præget af
store og mange belægningsarbejder i forbindelse med udførsel af PlusBUS-strækningen. Omfanget er ikke endeligt opmålt.
Økonomiske konsekvenser
Der er behov for genopretning af ca. 20% af fortovene, hvis de skal leve op til det ønskede serviceniveau. Beregningerne viser, at der er behov for et markant højere budget end det nuværende, hvis der ikke skal ske en yderligere stigning i genopretningsbehovet
Der er 1.359 km fortove svarende til 2,1 mio. m2. En omprioritering vedr. fortove vil skabe yderligere stigning i genopretningsbehovet.
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Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023

By- og Landskabsforvaltningen

Serviceudgift

Sektor Veje
Forslag nr. 3

Driftsområde Afvanding

Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)

Effektivisering

Beløb i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Udgifter

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Indtægter

Netto

Beskrivelse af forslag
Driftsområdet dækker over vejafvandingsbidrag, tømning og reparation af rendestensbrønde,
græsklipning af rabatter langs vejene og i midter-heller samt vedligeholdelse af grøfter, herunder oprensning.
Som en positiv konsekvens af ny beregningsmodel for vejafvandingsbidrag foreslås en omprioritering af 1,0 mio. kr. årligt i årene 2020 til 2023.
Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder
Vejafvandingsbidraget er variabelt og afhænger af nedbørsmængden og det areal, som er fælleskloakeret. Funktionsmæssigt er der ingen konsekvens.
Konsekvenser for borgere og ansatte
Ingen konsekvens for borgere og ansatte, så længe at vejafvandingsbidraget ikke overstiger det
budgetterede beløb. Hvis beløbet overskrides kommer der konsekvenser ved at lave besparelser på andre borgerrettede kerneydelser.
Økonomiske konsekvenser
Beregningsmodellen består af en række faktorer, som er variable. De to største og ikke-styrbare
faktorer er det foregående års nedbørsmængder og den samlede anlægsinvestering hos Aalborg Vandkoncern, Kloak A/S, da vejafvandingsbidraget beregnes ud fra en procentsats der tages af anlægsinvesteringen.
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I takt med at det befæstede vejareal udvides som følge af mere urbanisering stiger beløbet. Så
inden for 2-3 år vil der blive behov for at tilføre mere økonomi til området. Eksempler på mere
befæstelse/vejareal er Egnsplanvej, udvidelse af Tranholmvej og vejudvidelser ifm. PlusBUS.
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Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023

By- og Landskabsforvaltningen

Serviceudgift

Sektor Veje
Forslag nr. 4

Driftsområde Gadebelysning

Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)

Effektivisering

Beløb i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Udgifter

342

342

342

342

342

342

342

342

Indtægter

Netto

Beskrivelse af forslag
Driftsområdet dækker over løbende drift, renovering og modernisering af gadebelysningsanlægget til opretholdelsen af kvaliteten samt et belysningsniveau der opretholder trafiksikkerheden.
De vigtigste opgaver og indsatser i de næste 4 år er udskiftning til LED-armaturer, sikkerhedsopdatering af alle master fra klasse I til klasse II samt udfasning af utidssvarende belysningsanlæg.
Der foreslås en omprioritering af 0,342 mio. kr. årligt i årene 2020 til 2023. Som følge af grøn
omstilling i form af LED og andre energivenlige belysningskilder, er der opnået en reduktion i
det samlede strømforbrug.
Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder
Ingen. Dette område er direkte borgerrettet og relateret til trafiksikkerhed. Indsatsen omkring
trafiksikkerhed prioriteres fortsat højt inden for rammen.
Konsekvenser for borgere og ansatte
Der vil i endnu højere grad ske prioritering af udskiftning og dermed opfyldelse af lovkravet om
udskiftning af sikringselementer til den lovpligtige sikkerhedsklasse II type. I yderste konsekvens
kan der opstå ulykker med berøring/kontakt mellem menneske/husdyr og lysmaster med manglende dobbeltisolering.
Økonomiske konsekvenser
Der er 41.600 stk. gade-/stibelysning armaturer. Heraf skal ca. 25.000 master sikkerhedsopdateres til klasse II. I perioden 2016-2018 er ca. 15.000 master opdateret til den lovpligtige sikkerhedsklasse II. De resterende ca. 10.000 master sikkerhedsopdateres inden udgangen af 2021.
Der forventes udskiftet ca. 3.000 armaturer pr. år i 2019-2021.
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Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023

By- og Landskabsforvaltningen

Serviceudgift

Sektor Parker, fritid og kirkegårde
Forslag nr. 5

Driftsområde Parker, veje og grønne områder

Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)

Effektivisering og serviceændring

Beløb i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Udgifter

467

467

467

467

467

467

467

467

Indtægter
Refusion

Netto

Beskrivelse af forslag
Driftsområdet Parker, veje og grønne områder omfatter udvikling, drift og vedligeholdelse af parker og grønne områder. Desuden vedligeholdelse af tekniske anlæg og inventar i tilknytning til
arealerne. De praktiske arbejdsopgaver er bl.a. være græsklipning, hækklipning, ukrudtsbekæmpelse, renholdelse samt drift af legepladser. De planlægningsmæssige/administrative opgaver omfatter borgerbetjening, projektering, udbud, tilsyn samt benchmarking.
Det foreslås, at der omprioriteres 0,367 mio. kr. Ny organisering med funktionsudbud af en del
af græsklipningen med mellemstore græsklippere på grønne arealer, der driftes i egenproduktion, har resulteret i en besparelse på området.
Benchmarking og efterfølgende analyse af egenproduktion af driftsopgaver har resulteret i en
rationalisering, der reducerer ressourceforbruget.
Der foretages omlægning af plejeniveauer i de grønne områder f.eks. græsklipning og ukrudtsbekæmpelse i busketter o. l.
Det foreslås, at der omprioriteres 0,100 mio. kr. Springvandet på Haraldslunds forplads og Kennedys plads lukkes i forbindelse med gennemførelsen af BRT-projektet. Renovering af springvand (f.eks. Toldbod plads) vil nedbringe forbrugsafgifterne.
Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder
Ingen.
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Konsekvenser for borgere og ansatte
I den udstrækning af plejeniveauer i de grønne områder vil det af nogen borgerne opfattes som
kvalitetsforringelser.
Besparelser som følge af udbud og rationaliseringsgevinster er uden konsekvenser for borgerne.
Omprioriteringsforslaget vil medføre reduktion i bemandingen i EBL svarende til ca. 2 sæsonbeskæftigede (1,2 årsværk)
Økonomiske konsekvenser
Der budgetteres i 2019 med driftsudgifter på ca. 29,0 mio. kr. til drift af:
•
•
•
•

55 parker med et samlet areal på 245 ha
288 grønne arealer med et samlet areal på 476 ha
584 veje og stiområder (grønne dele) med et samlet areal på 202 ha
1.024 bænke, 98 skulpturer, 32 springvand, 128 blomsterkummer og 13 blomstersøjler.
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Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023

By- og Landskabsforvaltningen

Serviceudgift

Sektor Parker, fritid og kirkegårde
Forslag nr. 6

Driftsområde Anden grøn drift og projekter

Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)

Effektivisering og serviceændring

Beløb i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Udgifter

133

133

133

133

133

133

133

133

Indtægter
Refusion

Netto

Beskrivelse af forslag
Driftsområdet dækker en bred vifte af opgaver som Borgerbetjening, planlægning, køb af konsulentydelser og praktisk drift som skyttetjeneste (bekæmpelse af duer m.v.), udgifter til Park og
Naturs køretøjer, køb af materialer og tjenesteydelser og naturvejledning.
Det foreslås, at der omprioriteres 0,113 mio. kr. Det er en kombination af effektivisering og servicetilpasning.
Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder
Driftsområdet har sammenhæng med de øvrige driftsområder indenfor sektoren, og omprioritering kan derfor få konsekvenser for andre driftsområder.
Omprioriteringsbidraget størrelse taget i betragtning vurderes det dog at være acceptabelt.
Konsekvenser for borgere og ansatte
For borgerne vil konsekvenserne bredt set være acceptable, men det kan dog ikke udelukkes,
at der i enkeltstående tilfælde vil være borgere, der ikke kan få opfyldt deres forventninger. Det
kan være i forhold til ekspeditionstid ved henvendelser eller i forhold til konkrete ønsker i forhold
indretningen af de grønne områder.

15

Der vurderes ikke at være konsekvenser for de ansatte.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser af omprioriteringsbidrag på driftsområdet vil primært vise sig gennem en ”akkumuleringskonsekvens” af årligt tilbagevendende nye omprioriteringsbidrag.
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Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023

By- og Landskabsforvaltningen

Serviceudgift

Sektor Parker, fritid og kirkegårde
Forslag nr. 7

Driftsområde Stadion og idrætsanlæg samt øvr.
fritidsfaciliteter

Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)

Effektivisering

Beløb i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Udgifter

200

200

200

200

200

200

200

200

Indtægter
Refusion

Netto

Beskrivelse af forslag
Driftsområdet Stadion og idrætsanlæg samt øvrige fritidsfaciliteter omfatter bl.a. løbende drift og
vedligeholdelse af stadion-, idrætsanlæg og fritidsfaciliteter, renovering af lysanlæg på boldbaner, færdiggørelse af og etableringspleje i Vestre Fjordpark samt renovering af boldbaner.
Det foreslås, at der omprioriteres 0,050 mio.kr. Det vil være muligt at rationalisere nogen specialbehandlinger på boldbanerne.
Det foreslås, at der omprioriteres 0,100 mio. kr. Fornyelse af tekniske anlæg og anskaffelse af
specialgrej til boldbanebehandling medfører at udgifterne til vedligeholdelse og drift af boldbaner kan nedbringes.
Det foreslås, at der omprioriteres 0,050 mio.kr. Affaldshåndteringen i Vestre Fjordpark er analyseret og opgaveløsningen udviklet.
Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder
Ingen.
Konsekvenser for borgere og ansatte
Det vurderes at der ikke vil være konsekvenser for de ansatte.
Konsekvenserne for borgerne vil afhænge af mulighederne for at fastholde kvalitet og sportsfunktionelle egenskaber på anlæg og faciliteter indenfor området.
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Der er pres på området som følge af gradvist ændret vejrlig, men også som følge af blandt andet ændrede turneringsplaner indenfor fodbold og generelt ændrede brugsmønstre og forventninger fra borgerne.
Anlægsønskerne indenfor området vil være med til at sikre at konsekvenserne for borgerne vil
være acceptable.
Økonomiske konsekvenser
Der er i Aalborg Kommune 85 idrætsanlæg/fritidsfaciliteter, som bl.a. omfatter:
•
•
•
•

Aalborg Stadion, Atletikstadion, Vestre Fjordpark, havnebade, 255 11-mands fodboldbaner samt 1 campingplads.
Der budgetteres i 2019 med driftsudgifter på ca. 17,0 mio. kr. og indtægter på ca. 0.3
mio. kr., og
”Millionkontoen” der omsættes i samarbejde med folkeoplysningsudvalget.
Der er anlægsønsker i forhold til fornyelse af tekniske installationer, til boldbaner i forbindelse med byudvikling og til Aalborg Stadion.
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Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023

By- og Landskabsforvaltningen

Serviceudgift

Sektor Parker, fritid og kirkegårde
Forslag nr. 8

Driftsområde Kirkegårde

Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)

Effektivisering

Beløb i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Udgifter

600

600

600

600

600

600

600

600

Indtægter
Refusion

Netto

Beskrivelse af forslag
Driftsområdet dækker løbende drift og vedligeholdelse af gravsteder og arealer, kapeltjeneste,
krematoriedrift, gravning af grave og urnenedsættelser, borgerbetjening, kirkegårdsadministration og dødsanmeldelser, planlægning samt realisering af udviklingsplan med sigte at tilbyde kirkegårde af høj kvalitet med tidssvarende begravelsesformer.
Det foreslås, at der omprioriteres 0,200 mio. kr. Anvendelse af ny teknologi (f. eks nyt kølerum
og kistehåndtering), digitalisering (f.eks. kistemodtagelse og kirkegårdskort) forventes at medføre en bedre ressourceanvendelse og ad den vej vil mandskabsforbruget på kirkegårdene
kunne nedbringes med ca. et halvt årsværk.
Det foreslås, at der omprioriteres 0,400 mio. kr. Udviklingsplanen for kirkegårdene realiseres
over en længere årrække. Det vurderes fortsat, at det ved prioritering af indsatsen kun vil få en
begrænset indflydelse på driften og udgifterne forbundet hermed.
Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder
Ingen.
Konsekvenser for borgere og ansatte
Omprioriteringsforslaget vurderes ikke at få driftsmæssige konsekvenser af betydning for borgere og gravstedsejere.
Realisering af udviklingsplanen over en længere årrække vil opleves af borgere og brugere,
men Aalborg Kommune kan fortsat stille tidssvarende kirkegårde med et tilfredsstillende udbud
af gravsteder til rådighed for borgerne.
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Entreprenørenhedens mandskabsforbrug til kirkegårdsdrift forventes at blive reduceret med ca.
et halvt årsværk.
Økonomiske konsekvenser
Aalborg Kommune budgetterer med fortsat at yde et nettobidrag på ca. 2.8 mio. kr. til kirkegårdsdriften efter realisering af omprioriteringsbidraget.
Der er i Aalborg Kommune tre kommunale kirkegårde med et samlet areal på 36 ha. Knyttet til
kirkegårdene er tre kapeller og et krematorium. Der er 16.862 gravsteder, 31.735 gravpladser
samt 19.965 anonyme gravpladser. Der foretages årligt ca. 125 kistebegravelser og ca. 600 urnenedsættelser.
Det årlige antal kremationer er ca. 3.000.
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Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023

By- og Landskabsforvaltningen

Serviceudgift

Sektor Parker, fritid og kirkegårde
Forslag nr. 9

Driftsområde Naturbeskyttelse og museer

Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)

Effektivisering

Beløb i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Udgifter

400

400

400

400

400

400

400

400

Indtægter
Refusion

Netto

Beskrivelse af forslag
Driftsområdet Naturbeskyttelse og museer omfatter drift og pleje af fredede arealer, naturgenopretningsprojekter i Natura2000-områderne, drift og pleje af de kommunale skove, drift og vedligeholdelse af bygninger i skove og naturområder, driftstilskud til Lille Vildmosecentret og udvendig vedligeholdelse af bygningerne ved centret.
Det foreslås, at der omprioriteres 0,400 mio.kr.
Gennem en bedre udnyttelse af de samlede mandskabsressourcer/kompetencer i Park & Natur
og EBL kombineret med køb af driftsrådgivning fra private leverandører og samarbejdspartnere
vil det være muligt at nedlægge en stilling knyttet til planlægning/administration i Park og Natur.
Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder
Ingen.
Konsekvenser for borgere og ansatte
Forslaget vil betyde at der nedlægges en stilling. Det realiseres gennem indgået fratrædelsesaftale med en ansat.
Konsekvenserne for ansatte og borgere vurderes i øvrigt til at være acceptable.
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Økonomiske konsekvenser
Der er i Aalborg Kommune 8.400 ha. fredede arealer, 1.150 ha certificeret skovareal og ca.
11.500 ha Natura2000-områder (landareal).
En væsentlig opgave indenfor området de senere år har været knyttet til LIFE-projekter i Lille
Vildmose.
Mens opgaverne i Lille Vildmose de kommende år forventes at blive mindre, vil omfanget af opgaver i Hammer Bakker og med skovrejsning i samme periode vokse.
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By- og Landskabsforvaltningen

Serviceudgift

Sektor Parkeringskontrol Nord
Forslag nr. 10

Driftsområde Parkeringskontrol

Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)

Effektivisering

Beløb i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Udgifter

300

300

300

300

300

300

300

300

Indtægter

Netto

Beskrivelse af forslag
Driftsområdet omfatter parkeringskontrol og opkrævning af afgifter for ulovlige parkeringer.
Opgaverne omfatter myndighedsudøvelse af parkeringskontrol inkl. administration i Aalborg
Kommune og 16 øvrige kommuner, og herudover alene administration for 7 kommuner. Derudover udføres vægterservice med vagtordning på mange af de kommunale bygninger og institutioner samt låse- og flytteservice.
De vigtigste opgaver og indsatser de næste 4 år vil være
-

Udførelse af parkeringskontrol jf. de politiske udmeldinger
Fortsat udvikling af digitale løsninger
Fortsat hurtig udrykning ved alarmopkald af hensyn til kommunens forsikringspræmier.

På opgaverne vedrørende parkeringskontrol i øvrige kommuner, vægter- og servicefunktioner
indregnes 0,3 mio. kr. i driftsbesparelse som følge af effektivisering og stordriftsfordele.
Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder
Ingen konsekvenser for andre driftsområder.
Konsekvenser for borgere og ansatte
Der er ingen konsekvenser for borgere og der forventes ingen personalemæssige konsekvenser for ansatte.
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Økonomiske konsekvenser
Med forslaget nedskrives udgiftsbudgettet med 0,3 mio. kr. som følge af effektivisering og stordriftsfordele.
Budgettet til driftsområde Parkeringskontrol er på netto -0,971 mio. kr. i budget 2019.
Der er 44 ansatte i Parkeringskontrol Nord, hvoraf flere medarbejdere arbejder både som vægter og p-kontrollør.
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By- og Landskabsforvaltningen

Serviceudgift

Sektor Myndighed og administration
Forslag nr. 11

Driftsområde Bygningen

Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)

Effektivisering

Beløb i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Udgifter

400

400

400

400

400

400

400

400

Indtægter
Refusion

Netto

Beskrivelse af forslag
Der foreslås en omprioritering af 0,400 mio. kr. årligt i årene 2020 til 2023.
Driftsområdet omfatter udgifter til drift af Stigsborg Brygge 5.
Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder
Generelt er der stort fokus på effektiviseringer på driftsområdet – energibesparelser afledt af investeringer. Derudover reduceres der med forslaget i serviceniveauet på rengøring.
Konsekvenser for borgere og ansatte
De personalemæssige konsekvenser vil være 1 stilling.
Økonomiske konsekvenser
Budgettet til drift af Stigsborg Brygge 5 er netto 4,1 mio. kr. Udgiften til driften af Stigsborg
Brygge 5, vil blive reduceret ved energibesparende tiltag samt serviceniveau på rengøring.
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By- og Landskabsforvaltningen

Serviceudgift

Sektor Myndighed og administration
Forslag nr. 12

Driftsområde Støtteprocesser

Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)

Effektivisering

Beløb i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Udgifter

100

100

100

100

100

100

100

100

Indtægter
Refusion

Netto

Beskrivelse af forslag
Der foreslås en omprioritering af 0,100 mio. kr. årligt i årene 2020 til 2023.
Driftsområdet omfatter udgifter til IT, økonomi, BI, HR/Personale, jura, kommunikation, innovation/udvikling, betjening af Rådmand/Direktør og Udvalg.
Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder
Generelt er der stort fokus på effektiviseringer på driftsområdet gennem digitalisering.
Konsekvenser for borgere og ansatte
Det vurderes til 3 stillinger ved fuld indfasning. Ca. 0,3 årsværk i 2020.
Økonomiske konsekvenser
Udgiften til støtteprocesser vil blive nedbragt via digitalisering. Digitaliseringen vil afdække potentialer, der har personalemæssige konsekvenser. Udgiften til administration/støtteprocesser
er netto i størrelsesordenen 17,0 mio. kr.
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By- og Landskabsforvaltningen

Serviceudgift

Sektor Myndighed og administration
Forslag nr. 13

Driftsområde ”Tværgående samarbejde og organisering”

Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)

Effektivisering

Beløb i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Udgifter

500

500

500

500

500

500

500

500

Indtægter
Refusion

Netto

Beskrivelse af forslag
Der foreslås en omprioritering af 0,500 mio. kr. årligt i årene 2020 til 2023.
På tværs af forvaltningens myndighedsområder omfatter ”Tværgående samarbejde og organisering” udgifter til Natur, Veje, Byggeri, Ejendomsdannelse, Almene boliger og Fysisk planlægning.
Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder
Det er en væsentlig forudsætning for god og helhedsorienteret sagsbehandling på myndighedsområdet, at der foregår en tværgående koordinering i organisationen. Ressourceforbruget til
denne tværgående koordinering er ikke kortlagt præcist. Der er identificeret to områder med et
effektiviseringspotentiale.
1. Optimere intern koordinering/ undgå unødig koordinering. Dette kan gennemføres ved
præcise og opdaterede samarbejdsaftaler (leverancekontrakter) mellem de organisatoriske enheder, der har behov for at koordinere konkrete sager inden afgørelse. I udarbejdelsen af aftaler er det vigtigt at overveje behovet for koordinering nøje op i mod det overordnede mål om helhedsorienteret sagsbehandling.
2. Undgå returløb - at ”ramme rigtigt første gang/at stå ved de trufne afgørelser”.
Konsekvenser for borgere og ansatte
-

At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse inden for de gældende regler
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-

At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser

De personalemæssige konsekvenser vil ved fuld indfasning svare til ca. 1 årsværk.
Økonomiske konsekvenser
Samlet potentiale i forvaltningen vurderes at være 0,400-0,500 mio. kr. i form af sparede arbejdstimer.
Budgettet til myndighedsområderne er netto 39,0 mio. kr. I alt findes der 91 myndighedsleverancer inden for de 6 myndighedsområder.
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