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Indledning
Denne aktivitetsrapport indeholder udvalgte aktivitetsopgørelser fra første halvår 2020 fordelt på
forvaltningens sektorer. Aktiviteterne er udvalgte ud fra en betragtning om, hvad det er muligt for
forvaltningen at justere løbende og dermed påvirke udviklingen af. Således præsenteres ikke al
aktivitet inden for forvaltningens sektorer, men blot et relevant udsnit med udgangspunkt i, hvad der er
de mest relevante aktiviteter at følge løbende over året.
Rapporten er bygget op således, at der for hvert område indledningsvist præsenteres de mål, der er
fastlagt i diverse politikker og strategier for området, sammen med en kort præsentation af
udfordringsbilledet og baggrunden for målformuleringen. Dernæst præsenteres forvaltningens aktivitet
for området, som dermed kan vurderes i forhold til graden af målopfyldelse. Formålet med
aktivitetsrapporten er således, udover at synliggøre forvaltningens aktiviteter, også at bidrage til en
drøftelse af, hvorvidt der er behov for at justere på indsatserne, iværksætte yderligere aktiviteter eller
på anden vis foretage ledelsesmæssig eller politisk prioritering af et eller flere områder.
Aktiviteten i første halvår 2020 er på alle områder naturligvis påvirket af Covid-19, der medfører, at
tallene viser en nedsat aktivitet eller ændrede udgifter inden for forvaltningens sektorer som følge af, at
samfundet blev lukket ned i løbet af første halvår.
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1. Visiteret kørsel
Kørselskontoret i Sundheds- og Kulturforvaltningen planlægger den visiterede kørsel i Aalborg
Kommune, som overvejende varetages på vegne af de øvrige forvaltninger. Kørselskontoret har
således ikke indflydelse på antallet af borgere og kun til en vis grad antallet af ture.
Da kørslen varetages på vegne af de øvrige forvaltninger, har Sundheds- og Kulturforvaltningen ikke
selvstændige måltal på området.
Tabel 1: Aktivitetstal for den visiterede kørsel
Total, kr.

1. halvår

Antal ture

Pris pr. tur

2019

2020

2019

2020

8.930.813

7.041.005

47.317

35.169

189

200

505

376

4. Skole

13.640.028

14.387.052

93.914

89.171

145

161

720

652

6. Ældre og Handicap

22.759.011

17.402.718

129.759

92.740

175

188

2.435

1.761

7. Sundhed og Kultur

220.369

98.176

1.016

549

217

179

23

12

2.360.644

2.320.548

8.799

8.394

268

276

65

51

Hovedtotal

47.910.866

41.249.500

280.805

226.023

171

183

3.748

2.851

Heraf Aalborg Kommune

45.550.222

38.928.952

272.006

217.629

167

179

3.683

2.800

3. Familie og Beskæftigelse

9. Andre kommuner

2019

2020

Unikke
borgere*
2019

2020

Af tabel 1 fremgår det, at der er 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. Det samlede fald i udgifterne skyldes primært Ældre- og
Handicapforvaltningen, da de har et fald i udgifterne på over 5 mio. kr. De øvrige forvaltninger og andre
kommuner har alle et fald i udgifterne seneste halvår.

Opsummering på temaet
På baggrund af tallene vurderes der ikke at være behov for særskilte indsatser, da aktivitetstallene er præget
af Covid-19, der medførte mindre aktivitet inden for området.
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2. Sundhed
2.1 Kommunal medfinansiering
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, og forbruget følger derfor den fastsatte betaling.

2.2 Mental Sundhed
Udfordringsbilledet1
13,8% borgere i Aalborg Kommune med dårligt
mentalt helbred estimeres til cirka 24.476 borgere

Mål
I 2022 skal færre borgere have et dårligt mentalt
helbred i forhold til 2017, hvor 13,8% af borgerne i
Aalborg Kommune havde et dårligt mentalt
helbred.

Dårlig mental sundhed er en risikofaktor for flere
sygdomme, heriblandt angst og depression

I 2022 skal færre borgere have et højt
stressniveau i forhold til 2017, hvor 23,7% af
borgerne i Aalborg Kommune havde et højt
stressniveau.

Dårlig mental sundhed er årsag til et tab i
befolkningens middellevetid på fire måneder for
mænd og seks måneder for kvinder

I 2022 skal flere være medlem af en
folkeoplysende forening i forhold til 2017, hvor de
folkeoplysende foreninger i Aalborg Kommune
havde 86.400 medlemmer.

1

Sundhedsprofilen 2017
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Figur 1: Aktivitetstal for Åben og Rolig for voksne
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Figur 1 viser udviklingen for antal henviste og antal opstartede på hold for Center for Mental Sundheds
stressforløb Åben og Rolig for voksne. Figuren viser, at der har været en mindre aktivitet i første halvår 2020
sammenlignet med de to sidste første halvår, hvilket skyldes Covid-19. Gennemførelsesprocenten for første
halvår 2018 og 2019 har begge været over 80%, imens der ikke er udregnet en for 2020. Dette skyldes, at det
vurderes ikke at have en relevans på nuværende tidspunkt. 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.
Figur 2: Aktivitetstal for Kulturvitaminer
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Figur 2 viser aktiviteten for Center for Mental Sundheds forløb Kulturvitaminer. Figuren sammenligner
aktiviteten for Kulturvitaminer for første halvår 2018-2020, hvor der fremgår færre henviste og gennemførte i
2020, hvilket præges af Covid-19. Ligeledes har Kulturvitaminer ikke været konverteret til online-forløb. 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. Gennemførelsesprocenten har indtil nu i 2020 været
61%.
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Tabel 2: Aktivitetstal for Åben og Rolig Unge & Flex

2018
Antal henviste elever til Åben og Rolig for
unge
Antal opstartede
Antal gennemførte
Gennemførelsesprocent
Antal henviste til Åben og Rolig Flex
Antal gennemførte
Gennemførelsesprocent

2019

2020

70

59

61

-

43

26

42

33

17

60%

77%

65%

70

59

12

4

18

-

18%

90%

.

Tabel 2 viser aktiviteten for Åben og Rolig Unge og Åben og Rolig Flex.
For unge er der henvist flere i seneste halvår, imens der har været færre opstartede og gennemførte som følge
af Covid-19. 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.

Opsummering på temaet
Temaet om mental sundhed viser med al tydelighed 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. Dette præger naturligvis aktiviteten for første halvår 2020.
På baggrund af tallene vurderes der ikke at være behov for særskilte indsatser ud over den løbende
opfølgning og fortsat indsats inden for området. Aktivitetstallene er præget af Covid-19, der medførte mindre
aktivitet inden for området.
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3. 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.
Nedenfor præsenteres således de udvalgte nøgletal, som indtil videre er vurderet mest centrale for
aktiviteten i de enkelte områder.

3.1 Biblioteker
Som følge af Covid-19 lukkede Aalborg Bibliotekerne i ned 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.

Figur 3: Aktivitetstal for de fysiske udlån på Aalborg Bibliotekerne
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Figur 3 viser de fysiske udlån for første halvår 2019 og 2020. 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.
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Figur 4: Aktivitetstal for de digitale udlån via eReolen og via Filmstriben på Aalborg Bibliotekerne
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Figur 4 viser udviklingen for de digitale udlån for første halvår 2019 og 2020 for henholdsvis eReolen og
Filmstriben. 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.

Opsummering på temaet
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
På baggrund af tallene vurderes der ikke at være behov for særskilte indsatser ud over den løbende
opfølgning og fortsat indsats inden for området. Aktivitetstallene er præget af Covid-19, der medførte mindre
aktivitet inden for området.

9

4. Fritid og Landdistrikt
I lighed med Kulturpolitikken er der i 2020 også formuleret en ny Landdistriktspolitik, hvis mål endnu
ikke er operationaliserede og koblet sammen med forvaltningens konkrete aktiviteter. Med hensyn til
Fritidspolitikken forventes denne også at indgå sammen med Landdistriktspolitikken med de konkrete
mål i årsrapporten for 2020.
Derfor præsenteres i det følgende de aktivitetstal, der hidtil er vurderet mest relevante for områderne.

4.1 Fritid
Tabel 3: Aktivitetstal for svømmehaller i Aalborg Kommune

Haraldslund
Gigantium
Vadum
Nibe
Svømmeland2
I alt

1. halvår 2019
123.390
118.273
4.744
Lukket til midt april
136.631
383.038

1. halvår 2020
50.408
56.419
2.489
6.042
78.115
193.473

I figur 4 fremgår besøgstallene for de kommunale svømmehaller i Aalborg Kommune. Samlet set viser tallene
omkring en halvering af besøgstallene i første halvår 2020 i forhold til første halvår 2019. Dette skyldes
primært Covid-19, der medførte, at svømmehallerne blev lukket. På den grund er der svært at sammenligne de
to halvår.

Opsummering på temaet
På baggrund af tallene vurderes der ikke at være behov for særskilte indsatser ud over den løbende
opfølgning og fortsat indsats inden for området. Aktivitetstallene er præget af Covid-19, der medførte mindre
aktivitet inden for området.

2

Nørresundby Idrætscenter
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5. Sygefravær
Som led i bestræbelserne på at formindske sygefraværet er der i Aalborg Kommune indført metoden
”1-5-15 – god dialog ved sygefravær” som systematisk metode til opfølgning af sygefraværet. Metoden
handler om, at den enkelte leder kontakter den sygemeldte medarbejder på 1., 5. og 15. sygedag.
Udfordringsbilledet3
Støtte og lydhørhed er forbundet med bedre trivsel
på arbejdspladsen.

Mål
Forvaltningsledelsen i Sundheds- og
Kulturforvaltningen har en målsætning for 2020, at
sygefraværet skal være mindre end i 2019.

Hver dag er knap 4% af de danske lønmodtagere
syge.
Offentlig ansatte er mere syge end de privat
ansatte.

Figur 5: Sygefravær i procent for Sundheds- og Kulturforvaltningen
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Figur 1 viser, at 2020 ligger under 2019 i flere af årets første måneder. Den gennemsnitlige
sygefraværsprocent for første halvår 2019 er 3,15%, imens den er lavere for første halvår 2020 med 2,73%.

Opsummering på temaet
Forvaltningsledelsens mål om en lavere sygefravær det seneste år vil således blive opnået, såfremt den
nuværende udvikling resten af 2020 fortsætter.
På baggrund af tallene vurderes der ikke at være behov for særskilte indsatser ud over den løbende
opfølgning og fortsat indsats med 1-5-15 inden for området.

3

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/sygefravaer/ & https://www.regionsyddanmark.dk/dwn256617
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